
        
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2022/32 

32. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

32. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 28. júna 

2022, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 6 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta 

Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. június 28.) általános érvényű 

rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 6. sz. 

függelékét. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős:  

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:    Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

    

  s a   u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda                    

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

6 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu.  

 

Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. június 28.) 

általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely 

Város temetői működési rendjének 6. sz. függelékét az 

előterjesztett terjedelemben. 

 

 

               Jún 2022 

         2022. június  

 



  

Dôvodová správa 

  

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 24. novembra 2015 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č.23/2015 schválilo Prevádzkový 

poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda, ktoré bolo upravené Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Dunajská Streda  č. 4/2016 zo dňa 4. apríla 2016,  č. 18/2016 zo dňa 6. 

decembra 2016, č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019, č. 7/2021 zo dňa 11. mája 2021, č. 22/2021 

zo dňa 21. novembra 2021 (ďalej len „prevádzkový poriadok“). 

 

Materiál sa predkladá na základe záverov kontroly všeobecne záväzných nariadení mesta 

Dunajská Streda, vykonanej hlavným kontrolórom mesta a to z dôvodu zosúladenia 

Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda s platnou právnou úpravou.  

 

Doterajšie znenie Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda, čl.15, časť II. 

Prechod práv k nájmu hrobového miesta:  

„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 nájomnej zmluvy na 

hrobové miesto osoba jemu blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási 

ako prvá pokiaľ sa nedohodnú inak. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno 

uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.“ 

 

Ustanovenie § 21 ods. 4 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p s účinnosťou 

od 1.12.2021 znie: 

„4. 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.“ 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

• Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP na základe podkladov 

prevádzkovateľa pohrebísk, spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

 


