
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ....../2020/10 

10. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi mestom 

Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé 

Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 2475/89 számú parcella 

díjmentes kölcsönzését biztosító szerződés megkötésére Občianske združenie Kondé 

Miklós – Kondé Miklós polgári társulással, cégnyilvántartási szám:  37849069. 

 

 

Predkladá:  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 

Felelős: 

 
 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 
 

A/ s ch v a ľ u j e  
 

uzatvorenie Zmluvy o výpožičke pozemku medzi mestom 

Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym 

združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári 

társulás, IČO: 37849069, so sídlom Ul. gen. Svobodu 

1940/3, 929 01  Dunajská Streda ako vypožičiavateľom 

(ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je bezplatné 

užívanie pozemku, parc. č. 2475/89 o výmere 265 m2, 

nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5441 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

za účelom umiestnenia drobnej stavby - pomníka vyššie 

uvedeným občianskym združením na verejnoprospešné 

účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 



9a  ods.  9,  písm.  c)  zákona  NR  SR č. 138/1991 o  

majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti 

na §8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013  

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská 

Streda zo dňa 26.02.2013 v znení neskorších zmien, na 

základe ktorého možno prenechať zmluvou o výpožičke 

na dobu určitú majetok vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda do užívania neziskovým organizáciám, 

občianskym združeniam, nadáciám na charitatívne a na 

verejnoprospešné účely, na dobu určitú 99 rokov. 

 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného  

zreteľa  v  zmysle   § 9a  ods. 9,  písm.  c)  zákona  NR 

SR č. 138/1991 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 mesta vykonať potrebné úkony 

na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto 

uznesenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2020 

2020. február 

 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi 

mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – 

Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. 

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako 

požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, 

IČO: 37849069, so sídlom Ul. gen. Svobodu 1940/3, 929 01  Dunajská Streda ako 

vypožičiavateľom (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je bezplatné užívanie pozemku, 

parc. č. 2475/89 o výmere 265 m2, nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, za účelom umiestnenia drobnej stavby – pomníka sa predkladá na 

rokovanie na základe žiadosti Občianskeho združenia Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári 

társulás, doručenej na tunajší mestský úrad dňa 29.01.2020. Vyššie uvedené občianske 

združenie plánuje vybudovať pomník, ktorý bude pripomínať myšlienku spolupatričnosti 

a bude slúžiť na verejnoprospešné účely pre obyvateľov mesta. 

 

Výpožička vyššie uvedeného pozemku sa navrhuje ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a  ods.  9,  písm.  c)  zákona  NR  SR č. 138/1991 o  majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, v nadväznosti na §8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013  

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien, na základe ktorého možno prenechať zmluvou o výpožičke na dobu určitú 

majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda do užívania neziskovým organizáciám, 

občianskym združeniam, nadáciám na charitatívne a na verejnoprospešné účely.  

Schválenie uvedeného návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, 

písm. c) zákona NR  SR č. 138/1991 o  majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov mestského 

zastupiteľstva.  

Zámer výpožičky vyššie uvedených nehnuteľností, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade s  § 9a  ods.  9,  písm.  c)  zákona  NR  SR č. 138/1991 o  majetku obcí v znení 

neskorších predpisov bol zverejnený dňa 07.02.2020 na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke mesta Dunajská Streda a bude zverejnený do dňa prerokovania vyššie uvedeného 

zámeru výpožičky nehnuteľností Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda. 

 

Komisia pre financie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu Dunajská Streda návrh schváliť. 

Komisia pre rozvoj mesta Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu Dunajská Streda návrh schváliť. 

 

 

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom NR  SR č. 138/1991 o  

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 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 predpisov.  

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Alžbeta Kromková, samostatný odborný referent pre evidenciu majetku 

Kidolgozta:  
 


