
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2016/14 

14. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

14. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poscho-

dového obytného domu  súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, 

par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 o výmere 41 m2 a par. č. 1879/14 o výmere 47 m2, 

vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou 

obchodnej verejnej súťaže. 
 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal 

Kataszteri Főosztálya által a 3884-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1879/11, 1879/12, 

1879/13, 1879/14, 1879/257, 1879/258-as számú parcellákon elhelyezkedő 2134-es házszámú  

3 emeletes lakóház; valamint a 6095-ös számú tulajdoni lapon vezetett 1879/11-es helyrajzi 

számú, 41 m2 területű és az 1879/14-es helyrajzi számú, 47 m2 területű parcellák nyilvános 

üzleti versenypályázat formájában történő eladási szándékának jóváhagyására.  

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

               

                

 



 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  predmetu návrhu 

 

A/   Berie na vedomie 

1.1 Informáciu, že v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda                         

č. 160/2015/8 zo dňa 29.09.2015 bolo zapísané do katastra nehnuteľností právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemkov pod stavbou, vrátane 

práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, na ťarchu pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par.  č. 1879/12, parcela registra 

C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 181 m2, par. č. 1879/13, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 181 m2, par. č. 1879/257, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 141 m2, par.                            

č. 1879/258, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 133 m2, 

vedených na LV č. 7555 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech 

mesta Dunajská Streda ako vlastníka stavby  3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, 

nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11,  par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par.                   

č. 1879/257 a par. č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v súlade s § 4 

Zákona NR SR č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporia-

daní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, pod č. Z-4928/16-č.z. 

2554/16.   

 

B/  Schvaľuje  

 

2.1   Zámer predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu 

súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par.                        

č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a  pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 41 m2, par. č. 1879/14, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s              

§ 9a zákona NR  SR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien a  doplnkov a 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

 

 



2.2  Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedených nehnuteľností  formou  

obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej hlavné vyhodnocovacie kritérium bude: 

 záujemcom navrhnutá výška kúpnej ceny (minimálna cena je stanovená znaleckým  posud-

kom vo výške 151 000,- € slovom: stopäťdesiatjedentisíc eur), ktorú záujemca musí vložiť 

do notárskej úschovy ako zabezpečenie krytia plnenia záväzku uhradiť záujemcom navrhnu-

tú kúpnu cenu v prípade, že záujemca sa stáva výhercom obchodnej verejnej súťaže predme-

tom, ktorej je odpredaj nehnuteľností uvedených v bode 2.1. tohto návrhu uznesenia. Odpis 

notárskej zápisnice o vklade vyššie uvedenej čiastky navrhnutej kúpnej ceny predkladá 

záujemca spolu so svojím návrhom kúpnej ceny. 

 

2.3  Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedených nehnuteľností  formou  

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými základnými súťažnými podmienkami predaja: 

 záujemca vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že pozemky parcely registra „C“, 

parc. číslo 1879/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2, parc. číslo 

1879/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2, parc. číslo 1879/257, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2 a parc. číslo 1879/258, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedené na LV                   

č. 7555 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ku ktorým je pod                      

č. Z-4928/16-č.z. 2554/16 zapísané do katastra nehnuteľností právo zodpovedajúce vec-

nému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemkov pod stavbou, vrátane 

práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby v prospech mesta Dunajská Streda, nie sú 

vo vlastníctve vyhlasovateľa a nie sú predmetom obchodnej verejnej súťaže.  

 záujemca vyhlasuje, že nehnuteľnosti tvoriace predmet obchodnej verejnej súťaže prijíma 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vznik-

núť v budúcnosti z dôvodu vyporiadania majetkovo – právneho stavu (vrátane odkúpenia, 

zriadenia vecného bremena, nájomného vzťahu atď.) k vyššie uvedeným pozemkom, ktoré 

sú zastavané stavbou 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, vedenou na LV                  

č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a nie sú vo vlastníctve 

vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže. 

 záujemca vyhlasuje, že je mu dobre známy stavebno-technický stav nehnuteľností tvoriace 

predmet obchodnej verejnej súťaže a tie v stave, v akom sa nachádzajú preberá bez 

poskytnutia záruky zo strany vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.  

 záujemca vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že v predmete obchodnej verejnej 

súťaže sa nachádza nadmerné množstvo odpadu, ktoré odstráni na vlastné náklady bez 

možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov spojených s odstránením vyššie 

uvedeného odpadu, pričom pri nakladaní s odpadmi sa zaväzuje dodržiavať platné právne 

predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. 

 

2.3 Lehotu na doručenie cenových ponúk do 28.10.2016 o 12:00 hod.   

  



C/   Splnomocňuje primátora 

 

 na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja vyššie uvedených nehnuteľností formou  

obchodnej  verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta,  kde sú zverejnené 

podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

 

 na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o predaji a podmienkach predaja vyššie  uvedených  

nehnuteľností  formou  obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a 

na internetovej stránke mesta Dunajská Streda.       

                                        

 na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského zas-

tupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September  2016 

2016. szeptember 



Dôvodová správa 

 

 

K bodu: Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 pos-

chodového obytného domu  súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, 

par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 o výmere 41 m2 a par. č. 1879/14 o výmere 47 m2, 

vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

Mestský úrad Dunajská Streda listami č. 4757/2531/2016/023-SG, č. 4758/2531/2016/023-SG 

a č. 4759/2531/2016/023-SG, zo dňa 01.03.2016 oznámil žiadateľom, že Mestské zastupiteľstvo 

Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 16.02.2016 Uznesením číslo 206/2016/10 schválilo: 

 

I. Odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu súp.  

č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par.                   

č. 1879/14, par. č. 1879/257, par. č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor a pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, par.  č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria  o výmere 41 m2, par. č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 47 m2,  vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, za celkovú kúpnu cenu vo výške 120 000,- € (slovom: 

jednostodvadsaťtisíc eur) v  prospech nasledovných kupujúcich do podielového 

spoluvlastníctva nasledovne: 

1.1 Ľudovít Szalai, nar. 03.09.1963, Gyulu Szabóa 6417/97B, 929 01 Dunajská Streda, vo 

výške spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/3-ine k celku, pričom podiel účastníka z 

celkovej kúpnej ceny činí 40 000,- € (slovom: štyridsaťtisíc eur),  

 1.2 Peter Petőcz, nar. 24.02.1981, Priemyselná 5915/10, 929 01 Dunajská Streda, vo výške 

spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/3-ine k celku, pričom podiel účastníka z celkovej 

kúpnej ceny činí 40 000,- € (slovom: štyridsaťtisíc eur), 

 1.3 Gábor Zsoldos, nar. 04.02.1979, Nám. Ármina Vámberyho 55/15, 929 01 Dunajská 

Streda, vo výške spoluvlastníckeho podielu v podiele 1/3-ine k celku, pričom podiel 

účastníka z celkovej kúpnej ceny činí 40 000,- € (slovom: štyridsaťtisíc eur). 
 

II. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s článkom I. tejto dôvodovej správy, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a  ods. 8, písm.  e)  zákona  SNR  č. 138/1991 

o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, a v súlade s  Článkom 8, bod 3.   

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda  č. 6/2010 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien 

a doplnkov, z dôvodu neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade 

s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 98/2015/5 zo dňa 28.04.2015; 



v prospech nadobúdateľom ako vlastníkom pozemkov na ktorom sa nachádza hore 

uvedená stavba 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, vedená na LV č. 3884 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.  

 

III.  Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 160/2015/8 zo dňa 

29.09.2015 s účinnosťou odo dňa povolenia vkladu zmeny vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam v súlade s článkom I. a II. 

tejto dôvodovej správy. 

 

Mestský úrad Dunajská Streda hore uvedenými listami zároveň oznámil žiadateľom, že v zmysle 

Čl. 3 odsek 5 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 4/2012 zo dňa                

16. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská  Streda                  

č. 6/2010 zo dňa 29.06.2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku Mesta Dunajská Streda 

v znení neskorších zmien, ak kupujúci nepodpíše kúpno-predajnú zmluvu do 120 dní odo 

dňa schválenia predaja nehnuteľnosti Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda, 

uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený predaj, stráca účinnosť 120-tym 

dňom odo dňa schválenia predaja, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne inak. 

 

Mestský úrad Dunajská Streda listami č. 7554/2531/2016/023-SG, č. 7556/2531/2016/023-SG 

a č. 7557/2531/2016/023-SG, zo dňa 11.04.2016 vyzval žiadateľov na uzavretie kúpnej zmlu-

vy o odpredaji nehnuteľností uvedených v článku I. tejto dôvodovej správy. Termín podpí-

sania kúpnej zmluvy určil na deň 15.04.2016 o  9.00 hod. na Mestskom úrade v Dunajskej 

Strede, Hlavná 50/16 v kancelárii č. 210. 

 

Z dôvodu, že žiadatelia nepodpísali kúpnu zmluvu vo vyššie uvedených termínoch, Uznesením 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 279/2016/12 zo dňa 28.06.2016 bolo zrušené 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 206/2016/12 zo dňa 16.02.2016. 

Mestský úrad Dunajská Streda listami č. 14949/2531/2016/023-SG, č. 14951/2531/2016/023-SG 

a č. 14952/2531/2016/023-SG, zo dňa 01.08.2016 oznámil žiadateľom zrušenie Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 206/2016/12 zo dňa 16.02.2016. 

 

Následne v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 160/2015/8 dňa 

04.08.2016 bolo zapísané do katastra nehnuteľností právo zodpovedajúce vecnému bremenu, 

ktorého obsahom je držba a užívanie pozemkov pod stavbou, vrátane práva uskutočniť 

stavbu alebo zmenu stavby, na ťarchu pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par. č. 1879/12, parcela registra C, druh pozemku zas-

tavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2, par. č. 1879/13, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 181 m2, par. č. 1879/257, parcela registra C, druh po-

zemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 141 m2, par.  č. 1879/258, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 133 m2, vedených na LV č. 7555 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda ako vlastní-

ka stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11,  

par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 v katastrál-



nom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v súlade s § 4 Zákona NR SR č. 66/2009 Z. z. o 

niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré 

prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien, pod č. Z-4928/16-č.z. 2554/16. 

 

V záujme plnenia príjmovej časti Rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2016 a efektívneho 

nakladanie dlhodobo nevyužívaného majetku mesta Dunajská Streda sa predkladá hore uvedený 

návrh na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Všeobecná hodnota stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na 

par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par.                         

č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská 

Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  

pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

v okrese Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria  o výmere 41 m2, par. č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria  o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, bola stanovená znaleckým posudkom č. 75/2016, vypracovaným Ing. Jolanou 

Némethovou, dňa 21.08.2016 vo výške 151 000,- € slovom: stopäťdesiatjedentisíc eur). 

 

Stanovisko Komisie pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnika-

teľskú činnosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z riadnej schôdze, konanej dňa 

30.08.2016:  Komisia súhlasí s predkladaným materiálom. (hlasovanie: za:5). 
 

Stanovisko Komisie pre rozvoj mesta a dopravu Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 

riadnej schôdze, konanej dňa 08.09.2016:  Komisia súhlasí s predloženým návrhom. (hlasovanie: 

za: 4). 

  

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov; Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010 

o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení 

neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 8/2013 

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien.  
 

Vypracoval:  Štefan Gálffy, samostatný odborný referent pre evidenciu nehnuteľného majetku 

Kidolgozta: 

 

 

 

 


