
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2017/19 

19. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

19. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4745  na parc. č. 1620/5,  súp. č. 4746  na 

parc. č. 1620/10 a súp. č. 4898 na parc. č. 1620/11 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az 1620/5. helyrajzi számú 

pracellán található  4745. házszámú, az 1620/10. helyrajzi számú pracellán található  4746. 

házszámú, és az 1620/11. helyrajzi számú pracellán található 4898. házszámú épületek 

lebontásának 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/  Udeľuje súhlas 

     

Na zbúranie stavieb, a  to polyfunkčnej budovy so súp. č. 4745 na parc. č. 1620/5, polyfunkčnej 

budovy so súp. č. 4746 na parc. č. 1620/10 a polyfunkčnej budovy so súp. č. 4898 na parc.                    

č. 1620/11, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 3251 Katastrálnym odborom Okresného úradu  Dunajská Streda, 

v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie futbalového štadióna v Dunajskej Strede. Spoluúčasť 

mesta na tomto projekte bola prerokovaná na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda konanom dňa 10. februára 2015.  
 

 

B/ Schvaľuje  

 

Zaúčtovanie zníženia hodnoty zbúraných nehnuteľností v účtovníctve mesta Dunajská Streda, 

v evidencii nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda vo výške 35 840,65 Eur a ich následné 

vyradenie z majetku mesta Dunajská Streda. 
 

 

C/  Splnomocňuje 
 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2017 

2017 április 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4745  na parc. č. 1620/5,  súp.           

č. 4746  na parc. č. 1620/10 a súp. č. 4898 na parc. č. 1620/11 vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda.  

 

Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb, polyfunkčnej budovy so súp. č. 4745 na parc.                     

č. 1620/5, polyfunkčnej budovy so súp. č. 4746 na parc. č. 1620/10 a polyfunkčnej budovy 

so súp. č. 4898 na parc. č. 1620/11, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Katastrálnym odborom Okresného úradu 

 Dunajská Streda, sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda, v súvis-

losti s realizáciou rekonštrukcie futbalového štadióna v Dunajskej Strede.  

 

Zostatková cena investičných nákladov futbalového štadióna je vedená na inventárnej karte 

dlhodobého nehmotného majetku č. 1388 vo výške 35 840,65 Eur. Z uvedeného dôvodu Odbor 

finančný a evidencie majetku Mestského úradu  Dunajská Streda odporúča schváliť zaúčtovanie 

zníženia hodnoty zbúraných nehnuteľností v účtovníctve mesta Dunajská Streda, v evidencii 

nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda vo výške 35 840,65 Eur a ich následné vyradenie 

z majetku mesta Dunajská Streda. 

 

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

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

04.04.2017:  Komisia súhlasí s predloženým návrhom. (hlasovanie: za: 4, proti -0, zdržali sa -0). 
 

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:  

 


