Materiál na 3. rokovanie
Mestského zastupiteľstva v roku 2017

NÁVRH č. 3/2017
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. ......
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 134
ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk na
území mesta Veľký Meder

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. .....
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Veľký Meder č. 134 ktorým sa vydáva prevádzkový
poriadok pohrebísk v meste Veľký Meder

Spracoval: Ing. Zlatica Vargová, Ivan Polgár a Mgr. Zsuzsanna Balogh
Predkladá: JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľký Meder č. .....,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 134
ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk
v meste Veľký Meder
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 24 ods.1 písm. c) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie :

1.

§ 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Meder č 134 znie :
§3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

(1)

Mesto Veľký Meder prevádzkuje pohrebiská uvedené v § 2 prostredníctvom
prevádzkovateľa pohrebísk, ktorým je spoločnosť:
Obchodné meno:
TSM VM, s. r. o.
Sídlo:
Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder
IČO:
46 456 201
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:
konateľ (konatelia viď aktuálny výpis z OR SR)
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu v Trnave
Číslo registra: 28510/T
ďalej len „správca“

(2)

Prevádzkovateľ – správca prevádzkuje pohrebiská vo Veľkom Mederi na základe
Zmluvy o dielo č. 1/TSM/2012 uzavretej medzi Mestom Veľký Meder ako
objednávateľom a správcom ako zhotoviteľom.

2.

Bod č. 6 § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Meder č 134 znie :

(6)

Nájomca nemôže:
a/ umiestniť pri pohrebisku lavičku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska.
b/ sadiť pri pohrebiska, ani do pohrebiska strom, ani kríky.

3.

Pridá sa nový § 17 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Veľký Meder č 134 v
znení :

§ 17
Chránené hroby
1.

Mesto Veľký Meder zriadením kategórie chránených hrobov na území mesta prejavuje
úctu a spomienku významným osobnostiam.

2.

Chráneným hrobom na území mesta je:
a/ miesto uloženia pozostatkov osobnosti svetového, národného alebo regionálneho
významu, miesto piety k pamiatke osobnosti,
b/ miesto uloženia pozostatkov osoby, osôb v spojení s historickou udalosťou, miesto
zhmotnenia odkazu historickej udalosti,
c/ hrob, ktorého stavba má historickú, umeleckú, architektonickú alebo technickú
hodnotu.

3.

O chránený hrob na území mesta Veľký Meder sa samospráva mesta stará a chráni ho
pre budúce generácie.

4.

Ochranu chráneného hrobu vykonáva správa pohrebiska a pod ochranou chráneného
hrobu sa rozumie:
a/ povinnosť prevádzkovateľa pohrebiska chránené hroby osobitne evidovať a viesť
dokumentáciu o charakteristike osobnosti, udalosti alebo stavbe hrobu, o umiestnení
hrobu a podľa možností zabezpečiť jeho technickú, výkresovú a fotografickú
dokumentáciu. Tieto údaje poskytne prevádzkovateľom pohrebiska Komisia
pamätihodnosti mesta Veľký Meder, ako aj písomný súhlas od pozostalých (ak
zosnulá osoba má ešte žijúcich pozostalých), že súhlasia aby Komisia pamätihodnosti
mesta ich hrob vyčlenil ako chránený hrob,
b/ hrobové miesto chráneného hrobu nepodlieha poplatkom za prenájom hrobového
miesta a ostatné služby spojené s prevádzkou a správou pohrebísk,
c/ miesto chráneného hrobu neprenajímať ďalším osobám a dbať o to, aby nikto
nezasahoval do stavby chráneného hrobu,
d/ ak je to nevyhnutné, chránený hrob ako aj pamiatku je možné premiestniť na
vyčlenené miesto v cintoríne. Na premiestnenie dáva súhlas Komisia pre
pamätihodnosti mesta Veľký Meder s písomným súhlasom pozostalých, ak zosnulá
osoba ešte má žijúcich pozostalých, a vedie o tom evidenciu.

5.

Starostlivosť o chránený hrob je povinnosťou prevádzkovateľa pohrebísk a pod
starostlivosťou sa rozumie:
a/ pravidelná úprava vzhľadu chráneného hrobu,
b/ zabezpečenie opravy poškodeného hrobu alebo rekonštrukciu stavby chráneného
hrobu, v súlade so stanoviskom ústavu pamiatkovej starostlivosti.

6.

Kategóriu chránený hrob na území mesta Veľký Meder určuje Mestské zastupiteľstvo
pre hrob spĺňajúci charakteristiku podľa bodu 2 na základe zhodnotenia osobnosti,
udalosti alebo stavby hrobu Komisiou pamätihodnosti mesta Veľký Meder, ktorú
podľa potreby menuje primátor mesta. Po určení hrob je potrebné označiť etiketou:
„Chránený hrob-Védett sírhely“
Použitie finančných prostriedkov na ochranu chránených hrobov schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo príspevkom z rozpočtu mesta.
Zoznam chránených hrobov je neoddeliteľnou súčasťou cintorínskeho poriadku,
ktorý je možné doplňovať kedykoľvek.

7.
8.

Zoznam chránených hrobov – návrh
Rímskokatolicky cintorín:
1. č. hrobu 403,
2. č. hrobu 405 a 406/A Repcsényi Ferencz a syn
3 č. hrobu 408-409/A-katolícki kňazi,
4. č. hrobu 404/A-József Szeiff
5. č. hrobu 407/A-Bartal Mór, učiteľ, zakladateľ speváckeho súbor vo Veľkom Mederi
6. č. hrobu 445/A- Pál Hencz st. aj ml.
7. č. hrobu 615/C- rodina Wéber
8. apácák, tanítók-Schranil Palmíra
9. č. hrobu A/318-Tátos Lajos kantor, učiteľ
10. č. hrobu 613/C- Paulus Marika
Reformovaný cintorín:
č. hrobu 46/B – Nagy Rátz József
č. hrobu 375/B-Szeghy Zsigmond, honvéd
č. hrobu 123/C-Fekets tiszteletes
č. hrobu 210/C-Ágh Tibor
č. hrobu 2/C - Janiga József, maliar, učiteľ
č. hrobu 40/B - Végh Dániel tiszteletes
hrob Bugár Károly
hrob Czike Károly
hrob Czike Pál, Németh, (vedľa Literáti Ács István)
Cintorín Ižop:
č. hrobu 15/A-Ábrahám Johanna
č. hrobu 16/A- Ábrahám Antal
č. hrobu 17/A- Ábrahám
č. hrobu 18/A- Ábrahám Antal, Jusztina, Johanna
č. hrobu 19/A – Nagy Miklós, Nagy Antal
č. hrobu 32/A – Ábrahám Mária
č. hrobu 35/A - Ábrahám Antal, nemzetőr
č. hrobu 36/A – Ábrahám Mária
č. hrobu 38/A- Ábrahám Johanna, Tibor
č. hrobu 45/A – Böltskei Gergely, nemzetőr
č. hrobu 54/A – Kiss Jonás, Buzás Johanna
č. hrobu 154/A- Kalmár László, nemzetőr
č. hrobu 6/B- Zselinszká Magdolna, učiteľka
4.

Doterajší § 17 Zrušovacie ustanovania sa prečísluje na § 18,
doterajší § 18 Spoločné ustanovenia sa prečísluje na § 19 a
doterajší § 19 Záverečné ustanovenia sa prečísliuje na § 20.

5.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 24.05.2017 a nadobúda
účinnosť 15. dňom zverejnenia.

primátor mesta

