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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 23. júna 2020 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 25 uznesení (číslovanie od 258/2020/14 do 282/2020/14) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
258/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 17.06.2020 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

259/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky 

Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

260/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o  m i e 

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 13. zasadnutia, konaného dňa 

19. mája 2020. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

261/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1.  Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:  

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 00 305 383; pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 177/2020, vyhotoveným dňa 29.05.2020, 

vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, 

overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 04.06.2020 pod číslom G1- 1259/2020, 

par. č. 843/15, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

  

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Alžbeta Hervayová, 

; pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020, par. č. 812/3, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Alžbety 

Hervayovej,  

, v spoluvlastníckom podiele 1/2-ine k celku. 

  

1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Ing. Jozef Hervay, 

; pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020, par. č. 812/3, parcela 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Zámenná zmluva bola podpísaná dňa 

21.07.2020. 

 

Zámenná zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 28.07.2020 pod číslom 

431/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2020. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 03.09.2020. 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Ing. 

Jozefa Hervayho,  

, v spoluvlastníckom podiele 1/4-ine k celku. 

 

1.4 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 4 – Ing. Juraj Hervay,  

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020,  par. č. 812/3, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Ing. 

Juraja Hervayho 

, v spoluvlastníckom podiele 1/4-ine k celku. 

 

1.5 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020, par. č. 812/3, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, nadobudne vymieňajúci č. 1 - mesto 

Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, do výlučného vlastníctva v podiele 

1/1-ine k celku. 

 

1.6 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 177/2020, vyhotoveným dňa 29.05.2020, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 04.06.2020 pod číslom G1- 1259/2020, par. č. 843/15, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, nadobudne: 

- vymieňajúci č. 2 – Alžbeta Hervayová,  

, do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku, 

- vymieňajúci č. 3 – Ing. Jozef Hervay,  

do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/4-ine k celku, 

- vymieňajúci č. 4 – Ing. Juraj Hervay,  

, do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/4-ine k celku. 

 

2. Bezodplatnú zámenu vyššie uvedených pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 

ods. 8, písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, z dôvodu 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemku dotknutého plánovanou rekonštrukciou chodníka pre 

chodcov na Ulici Gyulu Szabóa. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, 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. 

262/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou 

ulicou – 1. a 2. etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 5006/2868/2015/033-BGy-004 zo dňa 17.03.2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2016, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

19.08.2020. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou 

ulicou – 1. a 2. etapa – Časť: SO – 02 Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 1111/DS/8974/2016/033-

BGy-004 zo dňa 01.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2017, v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií na 

každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

3. Odkúpenie stavebných dielov „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou 

ulicou – 1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník  

a Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa – SO-01 

Komunikácia – časť chodník “, ktorých užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 6729/DS/5637/2020/033-HJ-004 zo dňa 

22.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú 

kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

4. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – líniová stavba“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi rozhodnutím č. 35/DS/5148/2015/033-BGY/005 zo dňa 24.05.2016, ktoré nadobudlo 

Streda dňa 19.08.2020 pod číslom 

465/2020. 

 

Návrh na vklad vlastníckeho práva do 

KN bol podaný dňa 25.08.2020 
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právoplatnosť dňa 29.06.2016; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.   

 

5. Odkúpenie stavebných dielov „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná 

komunikácia ulica Levandulová, ulica Fialková, ulica Kaplnská a chodník“, ktorého užívanie mesto Dunajská 

Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

3765/DS/6681/2018/033-BGy-004 zo dňa 31.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2018 a 

„Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, 

ulica Púpalová, ulica Kapuhegyská a chodníky“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 4465/DS/9440/2018/033-BGy-004 zo 

dňa 28.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2020; v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

6. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické vedenie /VN, NN, TS/, 

plynovod – líniová stavba“ – časť VO; ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi rozhodnutím 6021/6075/2015/033-BGY-008 zo dňa 16.03.2016, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2016; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 

1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií na 

každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 
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7. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – časť Verejné osvetlenie – II. etapa“, ktorého užívanie 

mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

4466/DS/9441/2018/033-BGY-004 zo dňa 16.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2020;  

v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná 

DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií na 

každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

8. Odkúpenie stavebného diela „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 Komunikácia a spevnené plochy 

– časť vjazd“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 7230/DS/8645/ 2020/033-HJ-004 zo dňa 09.06.2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2020; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

9.  Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 6493 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 2826/1, 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 41 m2; par. č. 2826/235, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 436 m2; par. č. 2826/237, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha  

o výmere 898 m2, par. č. 2826/286, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 152 m2, par. č. 

2826/314, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 204 m2; par. č. 2826/332, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 174 m2; par. č. 2826/349, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 169 m2; par. č. 2826/361, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 134 m2; 

par. č. 2826/363, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 106 m2; par. č. 2826/367, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 166 m2; par. č. 2826/376, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 75 m2; par. č. 2826/384, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

249 m2; par. č. 2826/421, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 71 m2; par. č. 2826/427, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 110 m2; par. č. 2826/434, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 186 m2; par. č. 2826/512, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha  



6 

 

o výmere 1010 m2; par. č. 2826/513, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 105 m2; par. 

č. 2826/605, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2851 m2; par. č. 

2826/606, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 793 m2; par. č. 2826/607, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2; par. č. 2826/609, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371 m2; par. č. 2826/611, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 2826/613, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 190 m2; par. č. 2826/615, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 229 m2; par. č. 2826/617, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 346 m2; par. č. 2826/619, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 243 

m2; par. č. 2826/621, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2; par. č. 

2826/623, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 455 m2; par. č. 2826/627, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 648 m2; par. č. 2826/628, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2; par. č. 2826/822, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 149 m2; par. č. 2826/874, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 859 m2; par. č. 2826/875, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2215 

m2; par. č. 2826/876, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 153 m2; par. č. 2826/877, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 250 m2; par. č. 2826/878, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 390 m2; par. č. 2826/879, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 15 m2; par. č. 2826/880, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 166 m2; par. č. 

2826/881, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 359 m2; par. č. 2826/882, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 40 m2; par. č. 2826/883, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 37 m2; par. č. 2826/884, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 61 m2; 

par. č. 2826/909, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1006 m2; par. č. 2826/910, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 22 m2; par. č. 2826/911, parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 20 m2; par. č. 2826/912, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 1 m2; par. 

č. 2826/913, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 377 m2; par. č. 2826/914, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 82 m2; par. č. 2826/916, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 4 m2; par. č. 2826/918, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 511 m2; 

par. č. 2826/924, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3139 m2; par. č. 

2826/925, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 202 m2; par. č. 2826/926, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 77 m2; par. č. 2826/927, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 521 m2; par. č. 2826/928, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 m2; 

par. č. 2826/989, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1019 m2; par. č. 2826/990, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 511 m2; par. č. 2826/992, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 311 m2; par. č. 4103/17, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 107 m2; par. č. 4103/18, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 48 m2; par. č. 4103/19, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 336 m2; par. č. 

4103/21, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 168 m2; par. č. 4103/24, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 157 m2; par. č. 4103/25, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 5 m2; par. č. 4103/27, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

38 m2; par. č. 4103/30, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2; par. č. 4103/32, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2; par. č. 4103/33, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 263 m2; par. č. 4103/34, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 250 m2; par. č. 4103/39, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 57 m2; par. č. 4103/40, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 17 m2; par. č. 4103/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 

m2; par. č. 4103/45, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 7 m2; par. č. 4103/46, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2; par. č. 4103/48, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2; par. č. 4103/49, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 21 m2; par. č. 4103/50, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
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o výmere 171 m2; par. č. 4103/51, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

192 m2; par. č. 4103/52, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 34 m2; par. č. 4103/53, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2; par. č. 4103/54, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 55 m2; par. č. 4103/55,  parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 60 m2; par. č. 4103/56, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 276 m2; par. č. 4103/57, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 91 m2; par. č. 

4103/58, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2; par. č. 4103/59, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 par. č. 4103/60, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 6 m2; par. č. 4103/61, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1 m2; par. č. 4103/62, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

5 m2; par. č. 4103/63, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2; par. č. 

4103/64, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 31 m2; par. č. 4103/65, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 m2; par. č. 4103/66, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 89 m2; par. č. 4103/67, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 4103/174, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 14 m2; par. č. 4103/176, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 

m2; par. č. 4103/177, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 36 m2; par. č. 4103/178, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2; par. č. 4103/179, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 m2; par. č. 4103/183, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 31 m2; par. č. 4103/185, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 3 m2; par. č. 4103/186, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 6 m2; par. č. 4103/187, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 5 m2; par. č. 4103/188, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 22 m2; par. č. 4103/189, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2; par. č. 4103/190, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 4103/191, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 17 m2; par. č. 4103/192, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 247 

m2; par. č. 4103/193, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2; par. č. 

4103/194, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2; par. č. 4103/195, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2; par. č. 4103/196, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2; par. č. 4103/199,  parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2; par. č. 4103/200, parcela registra C, druh pozemku orná 

pôda o výmere 8 m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 7589 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 

2826/393, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 79 m2; par. č. 2826/885, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 460 m2; par. č. 2826/886, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 81 m2; par. č. 2826/917, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 151 m2; 

par. č. 4103/35, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2; par. č. 4103/36, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 29 m2; par. č. 4103/37, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2; par. č. 4103/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 20 m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 4644 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 

2835/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m2; par. č. 2835/56, parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 59 m2; par. č. 2835/57, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 131 m2; par. č. 2835/65, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 

m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 8523 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 4103/26, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2; par. č. 4103/173, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2; pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 8374 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 4103/31, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 
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výmere 19 m2; a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 35021934-133/2020, vyhotoveným dňa 

27.05.2020, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 35 021 934, par. č. 4103/184, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

27 m2, par. č. 4103/207, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

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. 

263/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie 

a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – I.  etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská 

Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

3536/DS/5811/2018/033-BGy/004 zo dňa 07.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2018; 

„Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná 

komunikácia a chodník – II.  etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 4221/DS/8588/2018/033-BGy/004 zo dňa 

19.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2018; v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení 

nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na záručnú lehotu  60 

mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda.  

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné 

osvetlenie VO – I.  etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu 

ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 3535/DS/5810/ 2018/033-BGy-004 zo dňa 07.08.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2018; „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 

Verejné osvetlenie VO – II. etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 4125/DS/8151/2018/033-BGy-004 zo dňa 

19.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2018; v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení 

nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

15.07.2020. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 21.07.2020 pod číslom 

426/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2020. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 28.08.2020. 

 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií na 

každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na záručnú lehotu 60 

mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda (okrem bežnej výmeny 

opotrebovaných  osvetlovacích telies – žiaroviek). 

 

3.  Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 4407 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1016/15, 

parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 166 m2, par. č. 1016/46, parcely registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 109 m2, par. č. 1016/47, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 167 m2, par. č. 1016/72, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 79 m2, par. č. 

1016/73, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 427 m2, par. č. 1016/74, parcely registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 73 m2, par. č. 1016/75, parcely registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 78 m2, par. č. 1016/76, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 40 m2, 

par. č. 1016/77, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 191 m2, par. č. 1016/78, parcely 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 672 m2, par. č. 1016/79, parcely registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 141 m2, par. č. 1016/80, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

124 m2, par. č. 1016/81, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2, par. č. 1016/82, 

parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 158 m2, par. č. 1016/83, parcely registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 10 m2, par. č. 1016/84, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 709 m2, par. č. 1016/85, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 89 m2 a par. č. 

1016/86, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 25 m2; v prospech mesta Dunajská Streda.  

 

4.  Odkúpenie nehnuteľností, uvedených v bodoch 1., 2. a 3. tohto uznesenia v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

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. 

264/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová komunikácia Y“, ktorého užívanie mesto Dunajská 

Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

1644/10369/2013/033-MO-004 zo dňa 23.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2014, v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, 

pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

20.08.2020. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 20.08.2020 pod číslom 

468/2020. 

 

Návrh na vklad vlastníckeho práva do 

KN bol podaný dňa 25.08.2020 

 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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2. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 Rekonštrukcia okružnej križovatky 

vetva XY“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 4594/DS/4496/2019/ 033-LSzl-002 zo dňa 12.02.2019, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

3. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM ARDIS – komunikácie – II. etapa na pozemku 1942/17“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 23719/6117/2014/033-MO-005 zo dňa 24.11.2014, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 19.12.2014, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

4. Odkúpenie stavebného diela „Príprava územia pre Obchodné domy ARDIS - Verejné osvetlenie“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím 6954/DS/6908/2020/033-LSzI-004 zo dňa 18.05.2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 26.05.2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu  

1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií na 

každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 
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• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

5. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – 

Lokalita Z26 – SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C (chodník)“, ktorých užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

7244/DS/12665/2020/033-LSzI-004, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

6. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – 

lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 2, A, B, C – verejnej pozemnej komunikácie“, ktorého užívanie 

mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

č. 4593/DS/4495/2019/033-LSzI-002 zo dňa 06.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2019, v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, 

pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,  

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

7. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v DS – Lokalita G114, 

Z26 – Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu 

ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 3412/DS/4868/2018/033-LSzI-004 zo dňa 26.04.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2018, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií na 

každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 
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• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.   

 

8. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C-SO 01 Komunikácia“; ktorého 

užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

rozhodnutím 4258/DS/8655/2018/033-LSzI-004 zo dňa 22.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

23.10.2018; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus 

príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,  

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

9. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 05.2 – Verejné osvetlenie 

– rozšírenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 4094/DS/7966/2018/033-LSzI-004 zo dňa 22.10.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2018; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu  

1,-Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu Dunajská 

Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a zhotoviteľa 

– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií na 

každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

10.  Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 8070 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1934/34, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2; par. č. 1934/35, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2; par. č. 1934/36, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2; par. č. 1942/1, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 5 709 m2; par. č. 1942/55, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

787 m2; par. č. 1942/145, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 187 m2; par. č. 1942/169, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14 m2; par. č. 1942/170, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 126 m2; par. č. 1942/173, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 10 m2; pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 4488 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1001/12,  

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2009 m2; a pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených 

geometrickým plánom č. 038/2020, vyhotoveným dňa 06.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 
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kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, par. č. 1942/52, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 338 m2; par. č. 1942/292, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2; par. č. 1942/293, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. č. 1942/294, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

16 m2; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus 

príslušná DPH. 

 

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. 

265/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1.  uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 

46610910-72/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 

č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor dňa 09.03.2020 pod číslom G1- 477/2020, par. č. 1950/2, parcela registra C, druh pozemku 

trvalý trávny porast o výmere 21 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 00 305 383, pre účely umiestnenia káblových rozvodov zabezpečovacieho zariadenia k 

inžinierskej stavbe  „Cestná svetelná signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK TESCO“.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za symbolickú jednorázovú odplatu vo výške 1,- € (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

bola podpísaná dňa 20.07.2020. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

bola zverejnená na webovom sídle 

mesta Dunajská Streda dňa 

21.07.2020 pod číslom 427/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2020. 

 

Vklad vecného bremena do KN bol 

povolený dňa 03.09.2020. 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

266/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1.  uzavretie Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na časti budúceho 

zaťaženého pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 1945/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 

974 m2, vedeného na LV č. 3111 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; medzi mestom 

Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 

364 501, pre účely umiestnenia káblových rozvodov zabezpečovacieho zariadenia k inžinierskej stavbe 

„Cestná svetelná signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK TESCO“ v predloženom rozsahu.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 25,- EUR/m2 (slovom: 

dvadsaťpäť eur) bez DPH, pričom výmera rozhodujúca pre určenie výšky celkovej výšky odplaty sa bude 

riadiť výmerou časti budúceho zaťaženého pozemku uvedenou v porealizačnom geometrickom pláne. 

 

3.  zaplatenie zálohovej odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle bodov 1. a 2. tohto uznesenia, vo 

výške rovnajúcej sa 1/3 celkovej predpokladanej jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena; t.j. 750,-

EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur) bez DPH. 

 

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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 

o zriadení vecného bremena bola 

podpísaná dňa 12.08.2020. 

 

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 

o zriadení vecného bremena bola 

zverejnená na webovom sídle mesta 

Dunajská Streda dňa 27.07.2020 pod 

číslom 474/2020. 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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267/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

s c h v a ľ u j e  

zámer ďalšieho využitia nebytových priestorov o celkovej rozlohe 451,50 m2 v budove súp. č. 788 (popis 

stavby: mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 o výmere 99 m2 (druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie), nachádzajúcich sa v kat. území Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda (ďalej len „nebytové 

priestory s terasou“) za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb: 

 

I. Alternatíva: 

vytvorenia reštauračno-pohostinského zariadenia, ktorej prevádzkovateľom by bola obchodná spoločnosť s 

majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda (Gastro DS alebo novovzniknutá). 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

268/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e    n a    v e d o m i e  

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

269/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia 

prémiových ukazovateľov za rok 2019 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného  platu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Oznámenie o schválení vyplatenia 

ročnej odmeny za rok 2019 zaslané 

3.7.2020 

 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

270/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových 

ukazovateľov za rok 2019 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného platu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Oznámenie o schválení vyplatenia 

ročnej odmeny za rok 2019 zaslané 

2.7.2020 

 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

271/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s ch v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda 

na rok 2020 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Oznámenie o schválení prémiových 

ukazovateľov na rok 2020 zaslané 

3.7.2020 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

272/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 

2020 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Oznámenie o schválení prémiových 

ukazovateľov na rok 2020 zaslané 

2.7.2020 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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273/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Oznámenie o schválení prémiových 

ukazovateľov na rok 2020 zaslané 

15.7.2020 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

274/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s ú h l a s í 

so zaradením Súkromnej materskej školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého 

zriaďovateľom je Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do  siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020. 

Uznesenie nebolo schválené 

 

Odpoveď o rozhodnutí MsZ  

Súkromnej materskej školy Montekid 

bola zaslaná 20.7.2020. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

275/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších 

podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

29.06.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

276/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní 

sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

29.06.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

277/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 10/2020 zo dňa 23. júna 2020 o zrušení Školskej 

jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 

204/11 Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda v 

predloženom rozsahu. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné právne úkony na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ a B/ tohto 

uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

29.06.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

278/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 11/2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2018  zo dňa 11. decembra 2018 o dani za 

osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

26.06.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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pre rok 2020 nevyrubiť daň za osobitné užívanie verejného priestranstva - za umiestnenie zariadenia terasy za 

účelom poskytovania pohostinských služieb a služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

- daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na základe osobitného povolenia mesta. 

279/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 12/2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

26.06.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

280/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská č. 13/2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 2013 o zásadách 

hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

zníženie nájomného za nájom nebytových priestorov v budovách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda od 13. marca 2020 do 31.12.2020 o 50 % z dôvodu obmedzenia prevádzky 

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu B/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

26.06.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

281/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2020 zo dňa 23. júna 2020  o určení názvu 

ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

30.06.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

282/2020/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020 nasledovne: 

29. septembra 

24. novembra 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/

