
Mesto Dunajská Streda na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f), zákona SNR                    

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 2 

zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto   

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda  

č..../2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 6                                          

k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda  

  

  

Článok 1  

    

Mesto Dunajská Streda týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) 

schvaľuje Dodatok č. 6 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda zo dňa 

04.11.2015, ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda  č. 

23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, v znení Dodatku č.1, ktorý bol schválený Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 4/2016 zo dňa 4. apríla 2016, Dodatku č. 2 

ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo 

dňa 6. decembra 2016, Dodatku č. 3 ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením 

mesta Dunajská Streda č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019, Dodatku č. 4 ktorý bol schválený 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 7/2021 zo dňa 11. mája 2021, 

Dodatku č. 5, ktorý bol schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 

22/2021 zo dňa 16. novembra 2021. 

 

  

  

Článok 2  

  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2022. 

  

  

  

V Dunajskej Strede, .....................  

  

  

  

                JUDr. Zoltán Hájos  

                  primátor mesta  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda  
  

Dodatok č. 6  

k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda  

  
 

Článok 1 

 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda (ďalej len „prevádzkový poriadok“) 

vydaný dňa 04.11.2015 a schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda 

č. 23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V Článku 15  bod II ods. 1  znie: 

„1.  V prípade uloženia zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom hrobu 

nájomnou zmluvou resp. potvrdením o zaplatení nájomného za prenechané hrobové miesto.  

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej 

zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá 

doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi 

rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento 

vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie 

prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť 

najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.“ 

 

Článok 2 

 

Tento Dodatok č. 6 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda nadobúda 

účinnosť 15. júla 2022.  

 

V Dunajskej Strede  .......................  

   

               Bc. Jozef Jany   

                      konateľ  

 

 

 

 

 

Tento Dodatok č. 6 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda bol 

schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 28. júna 

2022. 


