
 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ....../2023/3 

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban 

     

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2023 zo dňa 24. 

januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 

mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2023. évi ...sz.. (2023. január 24.) általános érvényű 

rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 7. sz. 

függelékét.  

Predkladá :      JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:  Dunaszerdahelyi Képviselő-testület               

 

 

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. 

....../2023 zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok 

č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2023. évi ...sz., (2023. január 24.) 

általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely 

Város temetői működési rendjének 7. sz. függelékét az 

előterjesztett terjedelemben. 

 

 

Január 2023  

  2023. január 



 

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 19. apríla 2016, Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo dňa 6. decembra 2016, Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Dunajská Streda č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019, Všeobecne záväzným 

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

nariadením mesta Dunajská Streda č. 22/2021 zo dňa 16. novembra 2021 a Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 12/2022 zo dňa 28. júna 2022 (ďalej len 

„prevádzkový poriadok“). 

 

K bodu 1 

z dôvodu zvýšenia cien stavebného materiálu sa navrhuje zvýšenie ceny za vybudovanie 

základov hrobového rámu prevádzkovateľom pohrebiska pre jednohrob z doterajších 229 EUR 

na 275 EUR. 

 

K bodu 2 

z dôvodu zvýšenia cien stavebného materiálu sa navrhuje zvýšenie ceny za vybudovanie 

základov hrobového rámu prevádzkovateľom pohrebiska pre dvojhrob z doterajších 314 EUR 

na 377 EUR. 

 

Predkladaný návrh VZN prerokovala 

• komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť; 

• komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť; 

• komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča ho schváliť; 

• mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: dr.jur. Katarína Mészárosová, referát právny ÚP MsÚ na základe 

podkladov prevádzkovateľa pohrebísk, spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, 

s.r.o 
 


