
 

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s  ustanoveniami  zákona SNR  č. 

138/1991 Z.z. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 

 

 

 

Všeobecne  záväzné   nariadenie  

       č. ..../2017 zo dňa 28. novembra 2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o  zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská 

Streda  

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 

2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2014 zo dňa  11. februára 2014 sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 7 odsek 1 znie: 

„(1) Majetok môže mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe ktorá nemá žiadne nedoplatky voči mestu, to sa nevzťahuje na právnické 

osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta. Majetok mesta možno prenajať  len na základe 

nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.“ 

 

2. V  § 8 odsek 1 znie: 

„(1) Zmluvou o výpožičke16)
 je možné prenechať na dobu určitú majetok do užívania 

neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám, právnickým osobám 

s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda iba výnimočne, v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa, najmä na charitatívne účely, na účely všeobecne prospešných služieb, 

verejnoprospešné účely, na všeobecne prospešné účely alebo ak je to v záujme ochrany alebo 

účelnejšieho využitia majetku.„ 

 

3. V § 8 odsek 2 sa slová „prenajať majetok“ nahrádzajú slovami „prenechať majetok do 

užívania“ a slovo „prenájmu“ sa nahrádza slovom „výpožičky“. 

 

3. V § 9 odsek 2 znie:  

„(2) Vecné bremeno môže byť zriadené na nehnuteľnom majetku mesta len v nevyhnutnom 

rozsahu za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom a len v prospech žiadateľa, 

ktorý nemá žiadne nedoplatky voči mestu, to sa nevzťahuje na právnické osoby                               

v  zakladateľskej pôsobnosti mesta.“ 

 

4. V § 10 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie: 

„(16) Majetok mesta možno previesť len do vlastníctva právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby, ktorá nemá žiadne nedoplatky voči mestu, to sa nevzťahuje na právnické osoby 

v zakladateľskej pôsobnosti mesta.“  

 

 

 



      II. 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2018. 

 

 

V Dunajskej Strede, ..........2017 

          

 

 

           

         JUDr. Zoltán Hájos 

            primátor mesta 


