
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: .../2019/8 

8. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

8. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

 

Návrh na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci 

medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom.  

Javaslat a pénzeszközök társításáról és az együttműködésről szóló szerződés 

megkötésésének jóváhagyására Dunaszerdahely Város és  Nagyszombat Megye között. 

 

 

Predkladá:     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:      Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:       Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

 

A/ s c h v a ľ u j e  

 

1. uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov 

a vzájomnej spolupráci medzi mestom Dunajská Streda 

a Trnavským samosprávnym krajom za účelom vybudovania 

stavebných objektov SO-01 Komunikácie, SO-02 Verejné 

osvetlenie, SO-03 Chodníky v rámci realizácie stavby: „Okružná 

križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibóková ulica  v Dunajskej 

Strede“ s predpokladanými nákladmi 495 289,69 €, z toho 

Trnavský samosprávny kraj sa bude podieľať najviac sumou 

250 000 €  v závislosti od záväznej cenovej ponuky víťazného 

uchádzača – zhotoviteľa, na základe výsledkov verejného 

obstarávania. 

 

2. zámer prevodu vlastníckeho práva k časti Stavebného objektu 

SO-01 Komunikácie a k pozemku/pozemkom pod touto časťou 

objektu financovanou zo strany TTSK, za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 2 Eurá (slovom dve eurá). 

 



  

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta 

na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov 

a vzájomnej spolupráci medzi mestom Dunajská Streda 

a Trnavským samosprávnym krajom podľa bodu A/ tohto 

uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2019 

2019. november 

 

 



  

Dôvodová správa 

 

Trnavský samosprávny kraj vo svojom rozpočte vyčlenil na rok 2019 sumu 250 000 € na 

vybudovanie okružnej križovatky na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici na stavebný 

objekt SO-01 Komunikácie v rozsahu župnej cesty.     

 

Mesto Dunajská Streda vo svojom rozpočte vyčlenilo na uvedenú stavbu sumu 208 000 €  

resp. 458 000 €, ak pripočítame aj finančné prostriedky TTSK. 

 

Stavba „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibókova ul. v Dunajskej Strede„ 

pozostáva z nasledovných objektov: 

SO-01 Komunikácie 

SO-02 Verejné osvetlenie 

SO-03 Chodníky 

SO-04 Preložka STL plynovodu 

SO-05 Prekládka ST Dunajská Streda 

Vyvolané investície: 

- Prekládka oplotenia 

- Náhradné parkovacie státie 

- Prepojovacia komunikácia Ul. Generála Svobodu 

- Prístrešok na TKO 

- Úprava betónovej cesty na Czibókovej ul. 

 

Predmetom zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci je dohoda 

zmluvných strán o vybudovaní stavebných objektov SO-01 Komunikácie, SO-02 Verejné 

osvetlenie, SO-03 Chodníky (ďalej aj ako „Stavba“) v rámci realizácie stavby: „Okružná 

križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibóková ulica v Dunajskej Strede“ podľa projektovej 

dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie) vypracovanej Cesting-projekt, s.r.o., 

Ul. Hlavná 2/A, 900 31 Stupava (06/2019), projektantom Ing. Klára Stankovská, IČO: 44 

850 930. 

 

Predmetom zmluvy nie sú nasledovné stavebné objekty a vyvolané investície, ktorých 

investorom a stavebníkom bude Mesto Dunajská Streda:  

    Stavebný objekt SO-04 Preložka STL plynovodu 

Stavebný objekt SO-05 Prekládka ST Dunajská Streda 

Prekládka oplotenia 

Náhradné parkovacie státia 

Prepojovacia komunikácia na Ul. generála Svobodu 

Prístrešok na TKO 

Úprava betónovej cesty na Czibókovej ul. 

 

 

Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané Obcou Vrakúň pod č. 4320/VR/OcÚVR-

001/595/2018/033-HJ/003 zo dňa 15.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2019. 

Dňa 16.10.2019 bolo  na stavbu začaté Okresným úradom, odborom cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií začaté stavebné konanie (č.sp. OU-DS-OCDPK-2019/016041). 

 

Na základe spracovaného rozpočtu výška nákladov na výstavbu Stavby predstavuje sumu 

predpokladaných nákladov 495 289, 69 € (slovom štyristodeväťdesiat – päťtisícdvesto- 

osemdesiatdeväť eur a šesťdesiatosem eurocentov).  

Zmluvné strany sa budú finančne podieľať nasledovne: 

a) TTSK sa bude podieľať na plnení zmluvy sumou 250 000 € ( 



  

b) mesto Dunajská Streda sa bude podieľať na plnení zmluvy sumou 245 289, 69 €, 

„resp. sumou, tvoriacou rozdiel medzi celkovými predpokladanými nákladmi Stavby 

a sumou poskytnutou zo strany TTSK v zmysle písm. a) tohto odseku. 

c) mesto Dunajská Streda zabezpečí verejné obstarávanie Stavby a bude investorom 

a stavebníkom Stavby. 

Výška reálnych nákladov bude zmluvným stranám preukázaná po predložení záväznej 

cenovej ponuky víťazného uchádzača – zhotoviteľa, na základe výsledkov verejného 

obstarávania uskutočneného v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s 

oceneným výkazom výmer. 

 

Financovanie stavebných objektov jednotlivými zmluvnými stranami:  

a) TTSK: časť Stavebného objektu SO-01: Komunikácie v rozsahu podľa vyznačenia na 

Prílohe č. 1 (Situácia) - časť cesty II/572 so stredovým kruhom, s deliacimi ostrovčekmi, s 

predpokladanou celkovou cenou podľa rozpočtu: 262 516,16 €  s DPH, pričom TTSK sa bude 

podieľať maximálne do výšky 250 000,00 €  s DPH v zmysle článku 2 ods. 2 tejto zmluvy, 

b) Mesto:  

1. časť Stavebného objektu SO-01 Komunikácie v rozsahu podľa vyznačenia na Prílohe č. 1 

(Situácia)  - cesty M 00009 (Czibóková ulica) a cesty M 100177 (Záhradnícka ulica) s 

bypassmi, deliace ostrovčeky, s predpokladanou cenou podľa rozpočtu: 152 405,48 €  

2. stavebný objekt SO-02  Verejné osvetlenie, s predpokladanou cenou podľa rozpočtu, s 

predpokladanou cenou podľa rozpočtu: 42 279,73 €  

3. stavebný objekt SO-03 Chodníky, s predpokladanou cenou podľa rozpočtu:   38 088,31 €  

 

Náklady na zhotovenie projektovej dokumentácie v sume 14 700 € znáša v plnom rozsahu 

mesto Dunajská Streda. 

 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP z podkladov odboru 

technického a investičného MsÚ. 

 


