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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 28. júla 2020 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 10 uznesení (číslovanie od 283/2020/15 do 292/2020/15) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
283/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 23.07.2020 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

284/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie MUDr. Zoltána Horvátha a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

285/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 4/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

286/2020/15 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; pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda: 

 

1.1.1 pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 33472602-234/19, vyhotoveným dňa 14.0.5.2020, 

vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 

2591/15, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 24 m2, par. č. 2591/16, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

 

1.1.2 pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-121/20, vyhotoveným dňa 03.06.2020, 

vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 

3024/8, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, vo vlastníctve mesta 

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

 

1.1.3 pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-158/20, vyhotoveným dňa 16.07.2020, 

vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 

898/7, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 67 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 – COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo, 

Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168 831; pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorené geometrickým plánom č. 

118/2020, vyhotoveným dňa 04.04.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zámenná zmluva bola podpísaná dňa 

21.08.2020. 

 

Zámenná zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 24.08.2020 pod číslom 

469/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 24.08.2020. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, par. č. 2055/10, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 171 m2 a par. č. 2055/11, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 45 m2, vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo, Korzo Bélu 

Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168 831 v podiele 1/1-ine k celku. 

 

1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Ing. Ľudovít Kulcsár, 

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

Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-158/20, vyhotoveným dňa 16.07.2020, vyhotoviteľom 

Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 918/4 parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára, 

v podiele 1/1-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 pozemkom dotknutým plánovanou verejnoprospešnou stavbou „Cyklochodník – 

Povodská cesta Dunajská Streda“. 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 k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

287/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na novovytvorenom pozemku par. 

č. 2475/214, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2 nachádzajúcom 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorenom 

geometrickým plánom č. 1054/2019, vyhotovenom dňa 13.10.2019, vyhotoviteľom GEOLINE -  DS, s.r.o., 

Športová ulica 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overenom Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor dňa 12.11.2019 pod číslom G1- 2370/2019, pre účely umiestnenia inžinierskych stavieb 

„Polyfunkčná budova – GRADUS RESIDENCE“ – SO - 02 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská a 

SO – 11 Dažďová kanalizácia zo strechy a z odstavných plôch, ktorých umiestnenie bolo povolené Územným 

rozhodnutím č. 5723/DS/9366/2019/033-KNA-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 26.09.2019, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2019; v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda par. č. 2391/1, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2040 m2, par. č. 2391/2, parcela 

registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2, par. č. 2391/3, parcela registra C,  

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 337 m2, par. č. 2391/4, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2, par. č. 2391/5, parcela registra C,  druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 60 m2, vedených na LV č. 3238 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle hore uvedeného je podmienené uzavretím zmluvy 

o obchodnej spolupráci so záväzkom stavebníka vybudovania a odovzdania parkoviska a chodníku v prospech 

mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 00 305 383, najneskôr do 60 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia predmetných infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. Zriadenie vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 

1.860,- € (slovom: tisícosemstošesťdesiat eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy pozemku. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej 

zmluvy so zmluvným záväzkom 

stavebníka vybudovania a odovzdania 

parkoviska a chodníku v prospech 

mesta Dunajská Streda bola 

podpísaná dňa 10.09.2020. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

bola podpísaná dňa 11.09.2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

288/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1936/359, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2, par. č. 1936/202, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 352 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 

pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Polyfunkčná budova – GRADUS RESIDENCE“ - „SO – 03 

Elektrická prípojka NN “, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. 5424/DS/7554/2019/033-

KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 13.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

15.11.2019, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 1049/2019, vyhotovenom dňa 14.10.2019, 

vyhotoviteľom GEOLINE - DS, s.r.o. Športová ulica 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overenom 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 23.10.2019 pod číslom G1-2369/2019.  

 

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 1.620,- € (slovom: 

tisícšesťstodvadsať eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

NB Group Investments SK s.r.o. dňa 

12.08.2019. 

 

Podpísanie zmluvy o zriadení vecného 

bremena zo strany oprávneného 

z vecného bremena  zabezpečí 

žiadateľ, t.j. spoločnosť NB Group 

Investments SK s.r.o. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

289/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parcela KN-C časť parc. č. 1915/116, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 85 m2, zapísanej na LV č. 6017 v k.ú. Dunajská Streda, medzi mestom Dunajská Streda, 

so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383, ako nájomcom a spoločnosťou 

VAMSTAV, spol. s r. o., so sídlom Závodská 46, 010 01  Žilina, IČO: 31577865, ako prenajímateľom za 

účelom výstavby stavby „Vybudovanie prechodu pre chodcov na Galantskej ceste časť: Doprava“ za celkový 

ročný nájom spolu 1 euro (slovom: jedno euro).  

Doba nájmu je stanovená v Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská 

Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383, ako budúcim nájomcom a 

spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r. o., so sídlom Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 31577865, ako budúcim 

prenajímateľom, na dobu 10 rokov s právom budúceho nájomcu na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

290/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

2014 – 2020 na projekt: „Smart plán mesta Dunajská Streda“, Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP.  

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 987.541,00 EUR.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu mesta vo 

výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v 

maximálnej výške 49.377,05 EUR. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu A/ 

 

Žiadosť o NFP bola podaná dňa 

26.08.2020 na Ministerstvo investícií 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

5. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

291/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 

1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto Dunajská Streda so základnou hodnotou 

nadačného imania vo výške 6.638 eur, ktoré bude tvorené majetkovým vkladom mesta Dunajská Streda, 

ktorého predmet budú tvoriť peňažné prostriedky vo výške 6.638 €  

 

2. Nadačnú listinu Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány  

 

B/ u r č u j e  

prvých členov orgánov Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány: 

1. za prvých členov správnej rady:  

 Attila Karaffa 

 György Bugár 

 Ladislav Gútay 

2. za prvých členov dozornej rady:   

 Sándor Dohorák  

 MUDr. Juraj Puha 

 Mgr. Iván Nagy 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha je v štádiu riešenia 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

292/2020/15 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

m e n í 

bod B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020 nasledovne: 

text „do 31.12.2020” sa nahrádza textom „do 31.8.2020” 

Uznesenie bolo schválené 

 

O zmene uznesenia boli informovaní 

riaditelia ZŠ v zriaďo ateľskej 

pôsobnosti mesta. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


