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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 27. júl  2017 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 27 uznesení (číslovanie od 443/2016/20 do 469/2016/14) 

 

 

 

Číslo 

uznesenia Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie 

 
- Zodpovedný 

- Termín 

443/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 27.6.2017 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

444/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. arch. Zoltána Molnára za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana 

Podhorného za zapisovateľa. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

445/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 19. zasadnutia konaného 

dňa 16.05.2017. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

446/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
zmeny rozpočtu č. 3/2017 mesta Dunajská Streda za rok 2017. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Zmeny rozpočtu č.3/2017 mesta 

Dunajská Streda boli zverejnené  na 

webovom sídle mesta.. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

447/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

I. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-103/2017, vyhotoveným dňa 

24.05.2017, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 

910,  par. č. 3339/2,  parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 a par. č. 

3339/3,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, v prospech 

Ladislava Lelkesa, nar. 04.11.1965, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka Nad Dunajom, do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za kúpnu cenu vo výške 100 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu 

cenu vo výške 1 600,- € (slovom: jedentisícšesťsto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 3339/2 a č. 3339/3 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a 

kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 25.07.2017. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

26.07.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta DS dňa 

02.08.2017  pod č. 488/2017.  

 

Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností  bol podaný dňa 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 

výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení 

infraštrukturálnych stavieb. 

 

II. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

04.08.2017. 

 

Vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v prospech žiadateľovi 

bol povolený dňa 24.08.2017 pod               

č. V-5702/17. 

 

448/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odplatnú zámenu nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 

 

1.1predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 1014/2017, vyhotoveným dňa 08.04.2017, vyhotoviteľom 

GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, ul. bisk. Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993, par. 

č. 101/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 101/11 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

58/2017, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 22.05.2017 vo  výške 131,28 €  (slovom: 

jednostotridsaťjeden eur a dvadsaťosem euro centov). 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 1014/2017, vyhotoveným dňa 08.04.2017, vyhotoviteľom 

GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, ul. bisk. Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993,  par. 

č. 120/2,  parcela registra C,  druh pozemku záhrady o výmere 152 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 120/2 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

58/2017, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 22.05.2017 vo výške 4 988,64- €  (slovom: 

štyritisícdeväťstoosemdesiatosem eur a šesťdesiatštyri euro centov). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúcich č. 2 – Barnabás Szőke, bytom Blažov 102, 929 01 Kútniky a 

manželka Alžbeta Szőkeová, rod. Lászlóová, bytom Blažov 102, 929 01 Kútniky: 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 1014/2017, vyhotoveným dňa 08.04.2017, vyhotoviteľom 

GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, ul. bisk. Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993,  par. 

č. 120/3, parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 2 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov Barnabása Szőkeho, bytom Blažov 102, 929 01 Kútniky a manželky Alžbety Szőkeovej, rod. 

Lászlóovej, bytom Blažov 102, 929 01 Kútniky, v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 120/3 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

57/2017, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 22.05.2017 vo výške 65,64 € (slovom: šesťdesiatpäť 

eur a šesťdesiatštyri euro centov). 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 1014/2017, vyhotoveným dňa 08.04.2017, vyhotoviteľom 

GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, ul. bisk. Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993, par. 

č. 120/4, parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 7 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov Barnabása Szőkeho, bytom Blažov 102, 929 01 Kútniky a manželky Alžbety Szőkeovej, rod. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľom 

dňa 25.07.2017. 

 

Zámenná zmluva  bola podpísaná dňa 

28.07.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta DS dňa 

03.08.2017  pod č. 492/2017.  

 

Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností  bol podaný dňa 

04.08.2017. 

 

Vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v prospech žiadateľom 

a mestu Dunajská Streda bol 

povolený dňa 24.08.2017 pod               

č. V-5705/17. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Lászlóovej, bytom Blažov 102, 929 01 Kútniky, v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 120/4 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

57/2017, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 22.05.2017 vo  výške 229,74 €  (slovom: 

dvestodvadsaťdeväť eur a sedemdesiatštyri euro centov). 

 

2. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených bode 1.1 tohto návrhu uznesenia na strane vymieňajúceho č. 

1 a nehnuteľností, uvedených v bode 1.2 tohto návrhu uznesenia na strane vymieňajúcich č. 2, za odplatu vo 

výške rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto návrhu uznesenia, t.j. 

vo výške 4 824,54 € (slovom: štyritisícosemstodvadsaťštyri eur päťdesiatštyri euro centov), s nasledovnými 

zmluvnými podmienkami: 

• vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených v bode 1.2 tohto návrhu 

uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a 

kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, 

ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb, 

• vymieňajúci č. 2 boli oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených v bode 1.1 tohto návrhu 

uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a 

kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetné parcely prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 

výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení 

infraštrukturálnych stavieb. 

 

3. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v bode 1.1 tohto návrhu uznesenia na strane vymieňajúceho 

č. 1 a nehnuteľností, uvedených v bode 1.2 tohto návrhu uznesenia na strane vymieňajúcich č. 2, za odplatu 

vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto návrhu uznesenia, 

t.j. vo výške 4 824,54 € (slovom: štyritisícosemstodvadsaťštyri eur päťdesiatštyri euro centov), v súlade s § 

9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod 

pozemku, priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľov). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

449/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  k. ú. Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1916/34, parcela registra C, druh pozemku orná pôda, 

o výmere 20 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely 

umiestnenia podzemnej inžinierskej stavby „Rodinné domy a garáže – Nová Ves – objekt SO-08 Inžinierske 

siete – elektrické vedenie“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. 1541/DS/285/2017/033-

LszI-003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 27.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

03.04.2017.  

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 65/2017, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 13.06.2017, vo výške 230,- € (slovom: 

dvestotridsať eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Zmluva o zriadení vecných bremien   

bola podpísaná dňa 18.07.2017 a 

 zverejnená na webovom sídle mesta 

DS dňa 25.07.2017  pod                      

č. 475/2017.  

 

Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností  bol podaný dňa 

31.07.2017. 

 

Vklad vecného bremena do katastra 

nehnuteľností bol povolený dňa 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

21.08.2017 pod č. V-5544/17. 

 

450/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  k. ú. 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 2852, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 12 981 m
2
, vedenej na LV č. 5441 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v  prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely 

umiestnenia podzemnej inžinierskej stavby „Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické 

vedenie (VN, NN, TS), plynovod – objekt VN prípojka – 22 kV prípojka“, ktorej užívanie bolo 

povolené  Kolaudačným rozhodnutím č. 1110/DS/3416/2017/033-KNA/004, vydaným mestom 

Dunajská Streda dňa 27.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2017; v rozsahu 

uvedenej v geometrickom pláne číslo 35021934-117/2017 zo dňa 29.05.2017, vyhotoviteľa 

LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

35 021 934. 

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 87/2017, vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 22.05.2017, vo 

výške 170,- € (slovom: jednostosedemdesiat eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úlohu nie je možné splniť 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

Florida Villa Prak s.r.o. dňa 

25.07.2017. 

 

Z dôvodu, že medzičasom došlo 

k rozdeleniu predmetných pozemkov, 

na zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bude 

predložený návrh na zrušenie 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 450/2017/20. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

451/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 36242624-

53/2017, vyhotoveným dňa 27.04.2017, vyhotoviteľom GEOREAL, a.s., Bratislavská 29/A, 931 

01 Šamorín, IČO: 36 242 624, overeným Okresným úradom Dunajská Streda  –  Katastrálny  

odbor,  dňa 03.05.2017 pod č. 963/2017,  par. č. 3222/4,  parcela registra C,  druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2 a par. č. 3222/5,  parcela registra C,  druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2; v prospech spoločnosti GEOREAL, a.s., 

Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 36 242 624 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine 

k celku, za všeobecnú hodnotu pozemkov, stanovenú znaleckým posudkom č. 66/2017, 

vypracovaným Ing. Annou Juhosovou, dňa 15.05.2017 vo výške 6 200,-€ (slovom: 

šesťtisícdvesto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 3222/4 a č. 

3222/5 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný 

teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti 

uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 25.07.2017. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

27.07.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta DS dňa 

03.08.2017  pod č. 490/2017.  

 

Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností  bol podaný dňa 

04.08.2017. 

 

Vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v prospech žiadateľovi 

bol povolený dňa 24.08.2017 pod               

č. V-5682/17. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej  plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

452/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1779/25 o 

výmere 5 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech 

spoločnosti ASPECT LINE, s.r.o., Kukučínova 5515/39A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 808 741 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 33/2017, vypracovaným Ing. Irenou Kázmér Gaálovou, dňa 07.05.2017 vo výške 175,-€ 

(slovom: jednostosedemdesiatpäť eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1779/25 nebola preverená 

prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-

NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú 

parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa a priľahlej  plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 25.07.2017. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

28.07.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta DS dňa 

03.08.2017  pod č. 491/2017.  

 

Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností  bol podaný dňa 

04.08.2017. 

 

Vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v prospech žiadateľovi 

bol povolený dňa 24.08.2017 pod               

č. V-5706/17. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

453/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť, nachádzajúcej sa v  

k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1564, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 763 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v  prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v  

k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1620/51, parcela registra C, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 8 512 m2, vedenej na LV č. 7770 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; pre účely vybudovania kanalizačnej prípojky, jej údržbu a opravy.  

2. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto návrhu uznesenia, bezodplatne na dobu neurčitú, ako 

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

obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie futbalového štadióna 

v Dunajskej Strede, pri ktorej spoluúčasť mesta Dunajská Streda na predmetnom projekte bola prerokovaná 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

DAC ARÉNA a.s. dňa 25.07.2017. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konanom dňa 10. februára 2015.  

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

454/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o spolupráci v súvislosti s realizáciou výstavby stavebného objektu SO 04 blok C1 – 

polyfunkčný bytový dom v rámci stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda“ medzi 

mestom Dunajská Streda a DSGS s.r.o., so sídlom Hlavná 6407/94, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36776700 

v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Zmluva o spolupráci bola  uzavretá 

dňa 03.07.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

455/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

Dodatok č.1 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Dodatok bol vydaný dňa 6.7.2017 

s účinnosťou od 15.7.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

456/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

poverenie spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, 

IČO: 50 808 478 činnosťou súvisiacou so zabezpečením zásobovania školských jedální pri materských 

školách a základných školách, Jedálne Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda a Jedálne Zariadenia 

pre seniorov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, potravinárskymi surovinami 

s účinnosťou od 1.9.2017. 

 

B/ ž i a d a  primátora mesta 

1. uzavrieť zmluvu so spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská 

Streda 929 01, IČO: 50 808 478 na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

2. v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia vykonať zmeny v rozpočte mesta na 

rok 2017 v kompetencii primátora mesta v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Dunajská Streda zo dňa 

29.6.2016. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

K bodu B/ 

 

Mandátna zmluva bola uzavretá dňa 

15.8.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

457/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 7/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a 

podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

VZN č.7/2017 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 4.7.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

458/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 8/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa vyhlasuje Úplné znenie 

záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených Všeobecne záväzných nariadení mesta 

Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, č. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

VZN č.8/2017 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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5/2008 zo dňa 1.7.2008, č. 11/2010 zo dňa 28.09.2010, č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, č. 16/2015 zo dňa 

20.08.2015 a č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016. 

mesta dňa 4.7.2017. 

459/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s a  u z n i e s l o 
na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2017 zo dňa 27. júna 2017 o zriadení 

Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

1. Zriaďovaciu listinu Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

2. odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta Dunajská Streda, ktoré je v užívaní  materských 

škôl a školských jedální ako súčastí materských škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

do správy Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda s účtovnou hodnotou k 

1.9.2017. 

3. prechod práv a povinností vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov materských 

škôl a školských jedální ako súčastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 

prechod práv a povinností týkajúce sa materských škôl a školských jedální ako súčastí materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda vyplývajúce z obchodnoprávnych vzťahov, prechod 

záväzkov a pohľadávok týkajúce sa materských škôl a školských jedální ako súčastí materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, z mesta Dunajská Streda na Stredisko  služieb škole, 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda dňom 1.9.2017. 

  

 

C/  p o v e r u j e  

Ing. Dezidera Szabóa riadením Strediska služieb škole dňom 1.9.2017. 

 

D/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia vykonať zmeny v 

rozpočte mesta na rok 2017 v prípade potreby aj nad rozsah kompetencie primátora mesta uvedenej v 

Rozpočtových pravidlách mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016, až po predchádzajúcom prerokovaní 

návrhu zmeny rozpočtu Komisiou MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a 

podnikateľskú činnosť. 

 

E/ ž i a d a 

primátora mesta, aby vydal zriaďovaciu listinu Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda a zabezpečil realizáciu úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

 

VZN č.9/2017 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 4.7.2017. 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

460/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta 

v predloženom rozsahu (príloha č.1). 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zoznam úspešných žiadateľov je 

zverejnený na webovom sídle mesta. 

Vyplácanie dotácií sa plní priebežne. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

461/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e  

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2016 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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územného plánu mesta Dunajská Streda.  

 

B/ s c h v a ľ u j e  

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v predloženom rozsahu.  

 

C/ s a   u z n i e s l o  

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 10/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 

územného plánu mesta Dunajská Streda, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 

26.4.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 

20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016. 

 

K bodu C 

 

VZN č.10/2017 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 4.7.2017. 

462/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o začatí vypracovania dokumentácie Zmien a doplnkov 2017 územného plánu mesta Dunajská 

Streda v rozsahu uvedenom na predloženom výkrese „Prehľad lokalít požadovaných zmien ÚPN mesta 

Dunajská Streda – 2017“. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

463/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (ďalej len IROP) za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie technického 

vybavenia jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne na ZŠ s vyuč. jaz. maď. Ármina Vámbéryho“ 

realizovaného v rámci výzvy „na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

(Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13)“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (ďalej len IROP) za účelom realizácie projektu s názvom „Zlepšenie technického 

vybavenia jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne  na ZŠ s vyuč. jaz. maď. Ármina Vámbéryho“ 

realizovaného v rámci výzvy „na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

(Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13)“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

D/ s c h v a ľ u j e 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, konkrétne vo výške 1 494,90 Eur (5 % z celkových oprávnených nákladov predloženého projektu ). 

 

E/ s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

F/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto návrhu uznesenia vykonať zmeny 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha sa plní priebežne 

 

k bodu B 

Primátor mesta  splnomocnil 

riaditeľa základnej školy 

k podaniu žiadosti, žiadosť bola 

podaná dňa 26.06.02017. 
 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 



9 

 

v rozpočte mesta na rok 2017 v prípade potreby aj nad rozsah kompetencie primátora mesta uvedenej 

v Rozpočtových pravidlách mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016. 

464/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 

zameranie: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, 

prioritná os: 4, špecifický cieľ: 4.3.1 s názvom projektu: „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského 

v Dunajskej Strede“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, maximálne vo výške 27.805,09 Eur (5 % z celkových oprávnených nákladov predloženého 

projektu). 

 

D/ s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

E/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na realizáciu tohto uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

F/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto návrhu uznesenia vykonať zmeny 

v rozpočte mesta na rok 2017 v prípade potreby aj nad rozsah kompetencie primátora mesta uvedenej 

v Rozpočtových pravidlách mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu A 

 

Projekt bol podaný dňa 

27.06.2017 na riadiaci orgán 

SIEA. 
 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

465/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

pre Základnú školu Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda v rámci operačného programu: 

Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym 

a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 

základných škôl, realizovaného v rámci výzvy Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, 

kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Dunajská Streda a platným programom rozvoja mesta Dunajská Streda 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu B/ 

 

Projektový zámer bol schválený 

VUC Trnava. Lehota na  podanie 

projektu je 29.09.2017. 
 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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pre Základnú školu Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda v rámci operačného programu: 

Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym 

a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 

základných škôl, realizovaného v rámci výzvy Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, 

kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Dunajská Streda a platným programom rozvoja mesta Dunajská Streda 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

D/ s c h v a ľ u j e 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci v sume 5 320,72 € (5 % z celkových oprávnených nákladov predloženého 

projektu ) 

 

E/ s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta  

 

F/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto návrhu uznesenia 

vykonať zmeny v rozpočte mesta na rok 2017 v prípade potreby aj nad rozsah kompetencie 

primátora mesta uvedenej v Rozpočtových pravidlách mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016. 

466/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

petíciu obyvateľov proti výstavbe parkoviska na sídlisku Ružový háj medzi obytnými blokmi 1376, 1378 

v Dunajskej Strede. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

467/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh na pripojenie samosprávy mesta Dunajská Streda k roku 2017, ako pamätného roka Jánosa 

Esterházyho pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

468/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2017 nasledovne: 

19. septembra  

28. novembra 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

469/2017/20 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

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

okres Dunajská Streda, par. č. 2826/270, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 1169 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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m2, par. č. 2826/610, parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 1164 m2,  par. č. 2826/625, 

parcela registra C, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 19 m2, a  par. č. 2826/626, parcela registra C, 

druh pozemku  ostatné plochy o výmere 113 m2, vytvorených geometrickým plánom 35021934-169/2017, 

vyhotoveným dňa 22.06.2017, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ 

(slovom: jedno euro).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

 

13.07.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta DS dňa 

24.07.2017  pod č. 472/2017.  

 

Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností  bol podaný dňa 

27.07.2017. 

 

 

Vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v prospech mesta 

Dunajská streda bol povolený dňa 

16.08.2017 pod  č. V-5463/17. 

 

 

 

 

 
 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


