
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  

.../2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému 

poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda  

  

  

Článok 1  

    

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

schvaľuje Dodatok č. 3 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 a Dodatku č. 2 

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

dňa 6. decembra 2016. 

  

  

Článok 2  

  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2019. 

  

  

  

V Dunajskej Strede, .....................2019  

  

  

  

                JUDr. Zoltán Hájos  

                  primátor mesta  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



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

 Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda  
  

Dodatok č.3  

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 6 odsek 15 sa nahrádza znie:  
„15. Službu použitia chladiacich boxov poskytuje nájomca týchto zariadení, s ktorým 

prevádzkovateľ uzavrel osobitnú zmluvu.“ 

 

2. V Článku 14 odsek 4 písm. a) sa suma „155,00 EUR“ nahrádza sumou „196,00 EUR“. 

 

3. V Článku 14 odsek 4 písm. b) sa suma „212,00 EUR“ nahrádza sumou „265,00 EUR“. 

 

4. V Článku 14 sa za doterajší odsek 5 vkladá odsek 6 a 7, ktorý znie: 

„6. Pre právnickú osobu/fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá zabezpečuje pohrebné služby, sa 

určuje nájomné za nájom obradnej siene v dome smútku na čas obradu  na MC-1 mestskom 

cintoríne v Dunajskej Strede a 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. 

7. Právnická osoba/fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zabezpečuje pohrebné služby, nie je 

oprávnená požadovať refundáciu nájomného podľa odsek 6 tohto článku od osoby, ktorá 

obstarala pohreb.“ 

 
Článok 2 

 

Tento Dodatok č.3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda nadobúda 

účinnosť 15. mája 2019.  

 

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

   

               Bc. Jozef Jany   

                      konateľ  



Tento Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda bol 

schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 16. 

apríla 2019. 


