Materiál na rokovanie
3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VIII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
3. ülésének beterjesztett anyaga
a VIII. választási időszakban

Materiál č.: ... /2019/3

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19.
februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk
mesta Dunajská Streda.
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. február 19.) általános érvényű
rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 3. sz.
függelékét.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda
č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok
č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda
v predloženom rozsahu.
Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská
Streda tvorí prílohu tohto uznesenia.
Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. február 19.) általános
érvényű rendeletéről, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város
temetői működési rendjének 3. sz. függelékét az előterjesztett
terjedelemben.
Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 3. sz. függeléke
ezen határozat mellékletét képezi.
Február 2019
2019. február

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 a Všeobecne záväzným
nariadením mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo dňa 6. decembra 2016 (ďalej len
„prevádzkový poriadok“).

k bodu 1
Pôvodné znenie Článku 6 odsek 15: „Službu použitia domu smútku poskytuje nájomca týchto
zariadení, s ktorým prevádzkovateľ uzavrel osobitnú zmluvu na základe obchodnej verejnej
súťaže.“
Navrhované znenie Článku 6 odsek 15: „Službu použitia chladiacich boxov poskytuje nájomca
týchto zariadení, s ktorým prevádzkovateľ uzavrel osobitnú zmluvu.“
Prevádzkovateľ pohrebísk Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. do 30.09.2018 mal
uzavretú s treťou osobou zmluvu o nájme nebytových priestorov domu smútku.
V ďalšom období sa uvažuje s tým, že obradnú sieň domov smútku na cintoríne na
Malodvorníckej ceste a v Malom Blahove bude prenajímať priamo prevádzkovateľ pohrebísk
a chladiace boxy prevádzkovateľ prenajme jednému z poskytovateľ pohrebnej služby.
k bodu 2
z dôvodu zvýšenia cien stavebného materiálu sa navrhuje zvýšenie ceny za vybudovanie
základov hrobového rámu prevádzkovateľom pohrebiska pre jednohrob z doterajších 155 EUR
na 196 EUR
k bodu 3
z dôvodu zvýšenia cien stavebného materiálu sa navrhuje zvýšenie ceny za vybudovanie
základov hrobového rámu prevádzkovateľom pohrebiska pre dvojhrob z doterajších 212 EUR
na 265 EUR
k bodu 4
navrhuje sa ustanoviť sadzbu nájomného za nájom obradnej siene v dome smútku na čas
obradu a to
na MC-1 mestskom cintoríne v Dunajskej Strede na MC-2 cintoríne v Malom Blahove:
a) v pracovných dňoch
84,00 EUR/obrad
b) v dňoch sobota, nedeľa a ďalšie dni pracovného pokoja, štátneho sviatku
109,00 EUR/obrad

Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre financie a odporúča - neodporúča ho schváliť.
 mestská rada a odporúča - neodporúča ho schváliť.
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP na základe podkladov
prevádzkovateľa pohrebísk, spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

