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Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2016/14 

14. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

14. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

 

Návrh na schválenie výmazu Mestského národného výboru v Dunajskej Strede 

z Obchodného registra Okresného súdu Trnava. 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Nemzeti Bizottság cégjegyzékből történő 

kitörlésének a jóváhagyására. 

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvu Dunajská Streda po prerokovaní predmetu   

Határozati javaslat                 návrhu 

 

                         

A/ konštatuje, že 

Drobná prevádzkáreň pri MsNV Dunajská Streda resp. činnosti, 

ktoré zabezpečovala, boli zrušené uznesením Mestského 

zastupiteľstva  Dunajská Streda č. 6/XV z 28.6.1991 a XIX z 16. 

novembra 1992. 

 

       B/ súhlasí  

s výmazom Mestského národného výboru v Dunajskej Strede, sídlo 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 z Obchodného registra 

Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pšn, Vložka číslo 10088/T. 

 

 

 

C/ žiada primátora mesta 
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zabezpečiť úkony potrebné k výmazu Mestského národného výboru 

v Dunajskej Strede, sídlo Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 

z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pšn, 

Vložka číslo 10088/T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 September 2016 

2016. szeptember 
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Dôvodová správa 

 

Návrh sa predkladá na základe upozornenia Okresného súdu Trnava (č. 23Exre 95/15-4 zo dňa 

09.06.2016) na podnet Štatistického úradu SR. 

 

V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pšn, Vložka číslo 10088/T je zapísaný 

Mestský národný výbor v Dunajskej Strede, napriek tomu, že národné výbory boli dňom konania 

volieb do orgánov samosprávy obcí – 23. a 24. novembra 1990 zrušené. 

 

Mestský národný výbor v Dunajskej Strede bol zapísaný do obchodného registra na základe 

skutočnosti, že zriadila drobnú prevádzkáreň v roku 1983 a táto mohla poskytovať služby na 

základe zákona SNR č. 107/1988 Zb., ktorým bol zmenený a doplnený  zrušený zákon č. 

69/1967 Zb. o národných výboroch (tento bol zrušený zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení Zb.) a  Nariadenia vlády SSR č. 233/1988 Zb. o drobných prevádzkarňach 

národných výborov ako právnických osobách ak tieto služby boli miestnemu národnému výboru 

zapísané                                    v podnikovom registri. 

 

Podľa § 25 ods.2 písm. b) zákona č. 69/1967 Zb. v z.n.p.: 

„Miestny národný výbor 

b)spravuje miestne komunikácie a verejné osvetlenie a obstaráva podľa miestnych podmienok 

ďalšie verejnoprospešné a iné služby pre obyvateľstvo (§ 21), a to aj pre obyvateľstvo spádového 

územia; na tento účel zriaďuje a zrušuje drobné prevádzkárne a môže založiť aj štátny 

podnik;“ 

 

Podľa Čl. II cit. zákona č. 107/1988 Zb. : 

„Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže nariadením 

a)do 31. decembra 1990 na účely experimentálneho overovania nových prvkov v právomoci a 

pôsobnosti národných výborov a v štruktúre ich orgánov povoľovať výnimky z ustanovení 

zákona o národných výboroch,  

b)upraviť zriaďovanie, postavenie, právne pomery a zásady hospodárenia drobných 

prevádzkární národných výborov ako právnických osôb.“ 

 

Nariadenie vlády SSR č. 233/1988 Zb. o drobných prevádzkarňach národných výborov ako 

právnických osobách ustanovilo: 

„§1 

(1) Na uspokojovanie miestnych potrieb môže miestny národný výbor zriaďovať drobné 

prevádzkárne národného výboru ako právnické osoby (ďalej len „samostatná 

prevádzkáreň“).  

(2) Samostatná prevádzkáreň je organizačnou jednotkou miestneho národného výboru, ktorá v 

právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z 

týchto vzťahov.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/69/19900501#paragraf-21
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(3) Spôsobilosť uvedenú v odseku 2 nadobúda samostatná prevádzkáreň dňom zriadenia; 

poskytovať služby a činnosti môže len v prípade, ak sú miestnemu národnému výboru 

zapísané v podnikovom registri.  

(4) Samostatná prevádzkáreň hospodári s majetkom, ktorý jej bol zverený miestnym národným 

výborom pri jej zriadení, a ďalej s majetkom, ktorý nadobudla pri poskytovaní služieb a činností. 

Má právo a povinnosť tento majetok v socialistickom celospoločenskom vlastníctve držať, 

užívať ho, nakladať s ním, chrániť ho a rozmnožovať v záujme dosahovania čo najlepších 

hospodárskych výsledkov a uspokojovania miestnych potrieb.  

(5) Činnosť samostatnej prevádzkárne riadi jej vedúci, ktorý koná v jej mene.“ 

 

Drobná prevádzkáreň pri MsNV Dunajská Streda resp. činnosti, ktoré  zabezpečovala, boli  

zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda č. 6/XV z 28.6.1991 a XIX z 16. 

novembra 1992. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.  

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 

 

 


