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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 29. septembra 2020 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 30 uznesení (číslovanie od 293/2020/16 do 322/2020/16) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
293/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 23.09.2020 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

294/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

295/2020/16 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 zo 14. zasadnutia, konaného 

dňa 23. júna 2020 a z 15. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 28. júla 2020. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

296/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

predloženú informáciu o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za 1. polrok 2020. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

297/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu Mesta Dunajská Streda za rok 2019. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

298/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prijatie bezúročnej finančnej výpomoci od MFSR vo výške 518.692,.-€ na výkon samosprávnych pôsobností 

z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zmluva o  prijatí bezúročnej 

finančnej výpomoci od MFSR bola 

podpísaná a zverejnená na webovom 

sídle mesta www.dunstreda,ak dňa 

15.102020. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

299/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 5/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zmenu rozpočtu č. 5/2020 za rok 

2020 mesta Dunajská Streda bola 

zverejnená na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

300/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

A/ prijatie dlhodobého účelového úveru na kapitálové výdavky vo výške 4.000.000,-€ od Československej 

banky, a.s. v zmysle individuálnej ponuky zo dňa 03.09.2020  (príloha č. 1) 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zmluva o prijatí  dlhodobého 

účelového úveru na kapitálové 

výdavky vo výške 4.000.000,-€ od 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda,ak/
http://www.dunstreda.sk/
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B/ zoznam plánovaných akcií financovaných z plánovaného dlhodobého účelového úveru  v zmysle bodu A 

(príloha č.2) 

Československej banky, a.s. bola 

podpísaná a zverejnená na webovom 

sídle mesta www.dunstreda,ak dňa 

18.11.2020. 

301/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2020/1 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2020/2 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2020/3 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

302/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na II. Polrok 202 bol 

zverejnený na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

303/2020/16 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. 277/2020, vyhotoveným dňa 04.08.2020, 

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 14.08.2020 pod č. G1-1914/2020, par. 

č. 2826/260, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 837 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 – HI-TECH CENTER s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 289 884; pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 277/2020, vyhotoveným dňa 

04.08.2020, 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 14.08.2020 pod č. G1-

1914/2020, par. č. 4103/222, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 837 m2, vo vlastníctve 

spoločnosti HI-TECH CENTER s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 289 884, 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, v záujme vysporiadania 

majetkovo-právneho stavu k pozemku dotknutého s plánovaným prebudovaním recepcie kempu spoločnosti 

THERMALPARK DS, a.s., ktorej 100% akcionárom je mesto 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 je 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zámenná zmluva bola podpísaná dňa 

21.10.2020. 

 

Zámenná zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 21.10.2020 pod číslom 

652/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 03.11.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda,ak/
http://www.dunstreda.sk/
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304/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod pozemkov vo forme delimitácie, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1026/34, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a  nádvorie 

o výmere 3 984 m2; par. č. 1689/2, parcela registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 5 755 m2; par. č. 

1689/10, parcela registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 4 928 m2; par. č. 1691/2, parcela registra E, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 306 m2; vedených na LV č. 3778 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor a par. č. 1691/1, parcela registra E, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 2 144 

m2; vedenej na LV č. 3779 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu; v prospech mesta Dunajská Streda, za účelom 

vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov, zastavaných stavbami areálu motokárovej dráhy vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda, vedenými na LV č. 3758 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, ako stavby „gokartová dráha – autocvičisko 1 až 13“, ktoré boli vybudované v roku 1972. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Žiadosť o bezodplatný prevod 

pozemkov zaslaný SPF dňa 

14.10.2020. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

305/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1.  Zoznam prebytočného /dubiózneho/ nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda tvoriaceho prílohu č. 1 tohto uznesenia v predloženom rozsahu.  

 

2.  Zoznam neodpredaných bytov, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva mesta Dunajská Streda podľa 

zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda tvoriaceho prílohu č. 3 tohto uznesenia v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

1.  Spôsob nakladania s prebytočným /dubióznym/ nehnuteľným majetkom - pozemkami vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, uvedenými v prílohe č. 1 tohto uznesenia; formou ich priameho odpredaja za predajnú 

cenu uvedenú v prílohe č. 2 tohto uznesenia v predloženom rozsahu s tým: 

1.1  že v prípade odmietnutia odkúpenia prebytočného /dubiózneho/ nehnuteľného majetku - pozemkov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda uvedených v prílohe č. 1 tohto uznesenia za schválenú kúpnu cenu uvedenú 

v prílohe č. 2 tohto uznesenia zo strany ich užívateľov, jej ďalšie užívanie bude riešené formou prenájmu. 

 

2.  Spôsob nakladania s neodpredanými bytmi, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva mesta Dunajská 

Streda podľa zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, uvedenými v prílohe č. 3 tohto uznesenia; formou ich priameho odpredaja nájomcom, ktorí 

ich prenajímajú od mesta Dunajská Streda podľa platnej nájomnej zmluvy ku dňu schválenie tohto uznesenia; 

formou ich priameho odpredaja za predajnú cenu stanovenú znaleckými posudkami, uvedenú v prílohe č. 4 

tohto uznesenia v predloženom rozsahu: 

 

2.1  s podmienkou, že nájomcovia a s nimi spolubývajúci osoby majú vyrovnané všetky svoje záväzky voči 

mestu Dunajská Streda. 

 

2.2  s možnosťou uzatvorenia záložnej zmluvy na neodpredané byty, ktoré prešli z vlastníctva štátu do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda podľa zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, uvedené v prílohe č. 3 tohto uznesenia; v prípade zaplatenia 

časti kúpnej ceny z hypotekárneho úveru, poskytnutého s komerčnou bankou oprávnenou poskytnúť 

hypotekárne úvery na území Slovenskej republiky s podmienkou, že rozdiel medzi celkovou kúpnou cenou a 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne: 

 

Ponukové listy sú priebežné zasielané 

potencionálnym kupujúcim od 

30.10.2020. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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výškou schváleného poskytnutého hypotekárneho úveru bude zaplatený kupujúcim a pripísaný na účet mesta 

Dunajská Streda pred uzatvorením záložnej zmluvy s financujúcou komerčnou bankou. 

 

2.3 s tým, že v prípade odmietnutia odkúpenia neodpredaných bytov, ktoré prešli z vlastníctva štátu do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 3 tohto uznesenia za schválenú kúpnu 

cenu; po ukončení nájomného vzťahu nájomcovi/om a s ním spolubývajúcim osobám bude poskytnutá 

možnosť uzatvoriť nájomný vzťah na prenájom iného bytu vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. Následne o 

podmienkach odpredaja uvoľneného bytu formou obchodnej verejnej súťaže rozhodne svojím uznesením 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

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

306/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v 

okrese Dunajská Streda, vo vlastníctve spoločnosti Florida Villa Park s.r.o., Cesta Aradských mučeníkov 

16/6020, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 388 803, par. č. 2826/313, parcela registra C, druh pozemku orná 

pôda o výmere 3836 m2 a par. č. 2826/819, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 934 m2, 

vedených na LV č. 6493 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva 

mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 

1,-€ (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH za účelom vytvorenia verejného priestranstva vhodného na 

oddych a šport pre obyvateľov danej lokality. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

20.10.2020. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 20.10.2020 pod číslom 

651/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 03.11.2020. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 16.11.2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

307/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 3786/3, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

57 m2, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového 

spoluvlastníctva Tibora Fitusa, .......................................................................................................................  a 

manželky Evy Fitusovej, .................................................................................................................................... ; 

za kúpnu cenu vo výške 2 540,-€ (slovom: dvetisícpäťstoštyridsať eur), ktorá bola stanovená ako všeobecná 

hodnota hore uvedeného pozemku znaleckým posudkom č. 55/2020 zo dňa 09.08.2020, vyhotoveným 

znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Jolanou Némethovou, s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3786/3 nebola preverená 

prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN 

vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu 

prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v 

budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku - priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľov). 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

19.10.2020. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 20.10.2020 pod číslom 

650/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 22.10.2020. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 06.11.2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

308/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 2475/215, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 201 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 33737398-21/2020, vyhotoveným dňa 16.07.2020, vyhotoviteľom Ing. 

Ladislav Garay, Agátová 27, 929 01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, dňa 20.07.2020 pod č. G1 - 1686/2020, do výlučného vlastníctva spoločnosti MODULUS 

s.r.o. – projektová kancelária, Štúrova 1009/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 447 309, za celkovú kúpnu 

cenu vo výške 8 040,-€ (slovom: osemtisícštyridsať eur), s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2475/215 nebola preverená 

prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN 

vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu 

prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v 

budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

  

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku - priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

20.10.2020. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 20.10.2020 pod číslom 

649/2020. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 22.10.2020. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 05.11.2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

309/2020/16 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, par. č. 1128/1, parcela registra E, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 3 376 m2, vedeného na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor a na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1880/186, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1 087 m2; par. č. 1880/188, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 80 m2; par. 

č. 1880/189, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m2; par. č. 1880/416,  

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 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 

„Výstavba bytových domov na Poľnej ulici - SO 03 VN vedenie, trafostanica, NN rozvody, vonkajšie 

osvetlenie“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 5889/DS/4440/2020/033-NJ-004, 

vydaným mestom Dunajská Streda dňa 17.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2020; v rozsahu 

uvedeného v geometrickom pláne č. 35021934-175/2020, vyhotovenom dňa 30.06.2020, vyhotoviteľom 

LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, overenom 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 09.07.2020 pod číslom G1-1541/2020 (ďalej len 

„geometrický plán“).  

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 ,- € (slovom: pätnásť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená 

vymedzené geometrickým plánom o výmere  546 m2; celkom vo výške 8 190,- € (slovom: 

osemtisícstodeväťdesiat eur). 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

AA STAVBY s.r.o. dňa 14.10.2020. 

 

Podpísanie zmluvy o zriadení vecného 

bremena zo strany oprávneného 

z vecného bremena  zabezpečí 

žiadateľ, t.j. spoločnosť AA STAVBY 

s.r.o. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/ s p l n o m o c ň u je 

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

310/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2852, parcela registra C, druh 

pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 981 m2, vedenú na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 

11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre účely vybudovania preložky plynárenského zariadenia, v rozsahu 

uvedeného v geometrickom pláne č. 47089466-102/2020, vyhotovenom dňa 08.06.2020, vyhotoviteľom 

GEODETA s.r.o., Eötvösa 3011, 945 01 Komárno, IČO: 47 089 466, overenom Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 17.06.2020 pod číslom G1-1383/2020.  

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15,08 eur (slovom: pätnásť 

eur osem euro centov ) za 1 m2 výmery zameraného vecného bremena vymedzenej geometrickým plánom, t.j. 

za vecné bremeno vymedzeného geometrickým plánom o výmere  126 m2; celkom vo výške 1900,- € (slovom: 

jedentisícdeväťsto eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

Florida Villa Park s.r.o. dňa 

14.10.2020. 

 

Podpísanie zmluvy o zriadení vecného 

bremena zo strany oprávneného 

z vecného bremena  zabezpečí 

žiadateľ, t.j. spoločnosť Florida Villa 

Park s.r.o. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

311/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o  zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/299, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 073 m2; par. č. 1888/402, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 1 725 m2 a par. č. 1888/403, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 1 541 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 „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL Lokalita G 

81 – SO 08a – 1 KV káblový rozvod“, ktorej výstavba bola povolená  Stavebným povolením č. 

5852/DS/9789/2019/033-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 19.09.2019, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 22.10.2019, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 36242624-164/2020, 

vyhotovenom dňa 11.08.2020, vyhotoviteľom GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 

36 242 624, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 18.08.2020 pod číslom 

G1- 1921/2020.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 ,- € (slovom: pätnásť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená 

vymedzené geometrickým plánom o výmere 27 m2; celkom vo výške 405,- € (slovom: štyristopäť eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluva o zriadení vecných bremien 

v prospech tretej osoby bola 

podpísaná dňa 15.10.2020. 

 

Zmluva o zriadení vecných bremien 

v prospech tretej osoby bola 

zverejnená na webovom sídle mesta 

Dunajská Streda dňa 13.11.2020 pod 

číslom 680/2020. 

 

Návrh na vklad vecného bremena do 

KN bol podaný dňa 14.11.2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

312/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2585/7, parcela registra C, druh 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 896 m2; par. č. 2585/20, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 2587/5,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 594 m2, vedenej 

na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; a par. č. 2588/21, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2; par. č. 2588/23, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 076 m2; par. č. 2588/34, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 216 m2; par. č. 2588/55, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 45 m2; par. č. 2588/65, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 312 m2; par. č. 2590/19, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 382 

m2, vedených na LV č. 5749 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 „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda, Blok C2 – preložka podzemného 

káblového VN (22 kV) vedenia“, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 326/2020, vyhotovenom dňa 

08.09.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 

610 910.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 ,- € (slovom: pätnásť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné 

bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 106 m2; celkom vo výške 1 590,- € (slovom: 

jedentisícpäťstodeväťdesiat eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

Zmluva o zriadení vecných bremien 

v prospech tretej osoby bola 

podpísaná dňa 16.10.2020. 

 

Zmluva o zriadení vecných bremien 

v prospech tretej osoby bola 

zverejnená na webovom sídle mesta 

Dunajská Streda dňa 05.11.2020 pod 

číslom 670/2020. 

 

Návrh na vklad vecného bremena do 

KN zabezpečí žiadateľ, t.j. spoločnosť 

BGI s.r.o. 

 

313/2020/16 A/ s c h v a ľ u j e 

1. Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nasledovných nebytových priestorov- garáží, 

nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou 

verejného ponukového konania: 

 

Vchod: Podlažie: Číslo nebytového  

Priestoru 

(garážového  

boxu): 

Spoluvlastnícky  

podiel: 

Podiel 

priestorov na 

spoločných 

častiach a 

spoločných 

zariadeniach 

domu: 

2167 1.p. 2-121 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-132 1/1 1/146 

2167 2.p 2-220 1/1 1/146 

2167 2.p 2-227 1/1 1/146 

2167 2.9 2-228 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-232 1/1 1/146 

2167 3.p. 3-301 1/1 1/146 

2167 3.p 2-302 1/1 1/146 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha splnená 

 

Verejné ponukové konanie bolo 

zverejnené na webovej stránke mesta 

a vyvesené na úradnej tabuli dňa 

30.09.2020. 

 

Zmluvy o nájme nebytového priestoru 

v počte 28 ks podpísaných 

s nájomcami a boli zverejnené  na 

webovom sídle mesta pod číslami od 

625 až 647/2020 a od 661 až 

664/2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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2167 3.p. 2-307 1/1 1/146 

2167 3.p 2-308 1/1 1/146 

2167 3.p 2-314 1/1 1/146 

2167 3.p 2-317 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-322 1/1 1/146 

2167 3.p 2-326 1/1 1/146 

2167 3.p 2-327 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-331 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-332 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-403 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-405 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-407 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-408 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-409 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-410 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-411 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-412 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-413 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-414 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-415 1/1 1/146 

 

2. nasledovné podmienky prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového 

konania: 

• celková cena nájmu sa určuje vo výške 30,- eur/1 garážový box/mesiac, ktorá sa skladá z nájomného vo 

výške 18,80 eur/1garážový box/mesiac a z poplatku za výkon správy uhrádzaného správcovi vo výške 11,20 

eur/1 garážový box/mesiac. Celková cena zahŕňa v sebe mesačné nájomné, osvetlenie spoločných priestorov, 

poplatok za výkon správy, paušálnu úhradu nákladov za elektrickú energiu a úhradu preddavkov do fondu 

prevádzky, údržby a opráv. 

• ak počas doby trvania nájmu nájomcom na základe ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním 

nebytového priestoru za príslušný kalendárny rok správcovská spoločnosť vykazuje akýkoľvek nedoplatok, 

nájomca sa zaväzuje uhradiť vyúčtovaný nedoplatok v plnej výške. 

 

3. nasledovné hlavné vyhodnocovacie kritéria verejného ponukového konania: 

• záujemca nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda, 

• dátum podania žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností, 

• v prípade, že záujemcom žiadaná nehnuteľnosť už bude pridelená inému záujemcovi v súlade s vyššie 

uvedenými podmienkami, záujemcovi sa ponúkne na prenájom iný garážový box z ešte nepridelených 

garážových boxov. V prípade, že záujemca neakceptuje ponuku prenájmu takto určeného garážového boxu, 

jeho žiadosť bude vylúčená z vyhodnotenia predmetného ponukového konania, 

• uvedené podmienky ponukového konania platia na žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností 

doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede v období od 01.10.2020 do 31.10.2021. 

 

4. prenájom vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového konania, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení 



9 

 

neskorších predpisov, z dôvodu zníženia výdavkov mesta za výkon správy predmetného majetku mesta. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. 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 k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

314/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

odňatie správy stavby súp č. 7541, nachádzajúcej sa na  par. č. 2588/52 v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor od 

Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, IČO: 36086789, Komenského 1219/1, 

929 01 Dunajská Streda, ku dňu 01.10.2020. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

odovzdanie správy stavby súp č. 7541, nachádzajúcej sa na  par. č. 2588/52 v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor organizácií Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636, Komenského ulica 

359/33, 929 01 Dunajská Streda v zriaďovateľskej spôsobnosti mesta Dunajská Streda, ku dňu 01.10.2020. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Bol vyhotovený znalecký posudok na 

určenie všeobecnej hodnoty stavby. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

315/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 3 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných 

inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta, aby vydal Úplne znenie Zásad prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného 

osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha splnená 

 

Úplne znenie Zásad prevzatia 

miestnych komunikácií a zariadení 

verejného osvetlenia vybudovaných 

inými investormi do majetku a správy 

mesta Dunajská Streda bolo 

podpísané primátorom  a zverejnené 

na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

316/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

05.10.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

317/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 16/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o zrušení 

Školskej jedálne, Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda, ako súčasti Základnej školy Zoltána Kodálya 

s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská 

Streda – Dunaszerdahely v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

30.09.2020. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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B/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – 

Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely 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. 

Dodatok č.1 bol zaslaný základnej 

škole, vecné a finančné vymedzenie 

odňatého majetku bude vyčíslené 

k 31.12.2020. 

318/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 17/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o zrušení 

Školskej jedálne, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda, ako súčasti Základnej školy, Smetanov háj č. 286/9, 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Smetanov háj č. 286/9, 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 

30.09.2020. 

Dodatok č.1 bol zaslaný základnej 

škole, vecné a finančné vymedzenie 

odňatého majetku bude vyčíslené 

k 31.12.2020. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

319/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 18/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o zrušení 

Školskej jedálne, Hviezdoslavova ulica 2094/2, Dunajská Streda, ako súčasti Základnej školy Ármina 

Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 

2094/2, Dunajská Streda – Dunaszerdahely v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským 

– Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 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 

30.09.2020. 

Dodatok č.1 bol zaslaný základnej 

škole, vecné a finančné vymedzenie 

odňatého majetku bude vyčíslené 

k 31.12.2020. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

320/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s c h v a ľ u j e 

zrušenie platnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26.novembra 

2019 o miestnom poplatku za rozvoj od 1.1.2021. 

Uznesenie nebolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

321/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie Partnerskej zmluvy medzi mestami Dunajská Streda a Győr, Maďarsko, v záujme posilnenia a 

rozširovania ich priateľských i oficiálnych vzťahov v predloženom rozsahu. 

     

Uznesenie bolo schválené 

 

Partnerská zmluva medzi mestami 

Dunajská Streda a Győr je 

pripravená na podpis, avšak 

vzhľadom na pandémiu na území 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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B/ žiada primátora mesta 

na zabezpečenie prípravy slávnostného uzavretia Partnerskej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia v 

Dunajskej Strede. 

oboch štátov, doteraz nebolo možné 

zabezpečenie  príprav jej 

slávnostného  uzavretia. 

 

322/2020/16 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

petíciu za výrub briez vysadených na sídlisku Sever II. v Dunajskej Strede. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


