
 

Mesto Dunajská Streda podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení,  § 9 a  § 9a  zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.                    

o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto:  

 

    Všeobecne záväzné nariadenie    

mesta Dunajská Streda č. ....../2016 zo dňa 28. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda  

 

I. 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Dunajská č. 6/2010 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2011 

zo dňa 28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 zo dňa 15. mája 2012, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2013 zo dňa 21. mája 2013  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1.  Článok 9 vrátane nadpisu znie: 

 „ Čl. 9 NADOBÚDANIE MAJETKU DO VLASTNÍCTVA MESTA 

(1) Pri nadobúdaní majetku do vlastníctva mesta za odplatu sa použijú ustanovenia tohto 

nariadenia primerane.  

(2) Hodnota hnuteľných a nehnuteľných vecí prevádzaných do majetku mesta pre účely ich 

evidencie v účtovníctve sa určí na základe znaleckého posudku, ktorého vyhotovenie zabezpečí 

na vlastné náklady prevodca, ibaže ide o prípad, keď prevodca investoval vo všeobecnom 

záujme do majetku mesta.“  

 

 

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

V Dunajskej Strede, ....... 2016 

 

 

 

                                                                       JUDr. Zoltán Hájos                                                        

                                           primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Pôvodné znenie dotknutého ustanovenia VZN: 
 

„Čl. 9 NADOBÚDANIE MAJETKU DO VLASTNÍCTVA MESTA 

(1) Pri nadobúdaní majetku do vlastníctva mesta kúpou sa použijú primerane ustanovenia tohto 

nariadenia.“  

 

Dôvodom navrhnutej zmeny predmetného všeobecne záväzné nariadenie mesta je upresniť spôsob 

určenia  hodnoty hnuteľných a nehnuteľných vecí prevádzaných do majetku mesta pre účely ich 

evidencie v účtovníctve mesta. 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

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

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.  

mestská rada a odporúča ho schváliť so zmenou v čl. 9 ods. 2 s tým, že bodaka na konci vety 

sa nahrádza čiarkou a dopľňa slovami:“ ktorého vyhotovenie zabezpečí na vlastné náklady 

prevodca, ibaže ide o prípad, keď prevodca investoval vo všeobecnom záujme do majetku 

mesta.“  

 

 

Zmeny schválené mestskou radou boli zapracované do predkladaného znenia VZN. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 

 

 

 

 


