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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v VII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júna 2018 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 19 uznesení (číslovanie od 590/2018/28 do 608/2018/28) 

 

 

 

Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 

590/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa  26.06.2018 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

591/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
určenie Ing. Pavla Seböka a Mgr. Ivana Nagya za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana Podhorného za 

zapisovateľa. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

592/2018/28 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 26. zasadnutia, konaného 

dňa 17. apríla 2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

593/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 
konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu Mesta Dunajská Streda za rok 2017. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

594/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu č.3/2018 za rok 2018 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

595/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

596/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 2 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 bola splnená 

 

Dodatok č.1 k Zásadám bol vydaný 

dňa 26.6.2018 

Úplné znenie Zásad bolo vydané dňa 

26.6.2018. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

597/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s c h v a ľ u j e 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

par. č. 1880/227,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m2, par. č. 

1880/228,  parcela registra C,  druh pozemku ostatné plochy o výmere 97 m2 a par. č. 1880/301,  parcela 

registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2; v prospech spoločnosti GBS 

TRADE, s.r.o., Smetanov háj 282, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 227 226, do výlučného vlastníctva v 

podiele 1/1-ine k celku, s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách  č. 1880/227, č. 1880/228 a 

č. 1880/301, 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 predmetné parcely 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 infraštrukturálnej stavby – spevnenej plochy, vybudovanej na pozemkoch nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 

3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1880/227,  parcela registra C,  druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 542 m2 a par. č. 1880/301,  parcela registra C,  druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2, ktorá ako infraštrukturálna stavba nie je zapísaná do 

katastra nehnuteľností; v prospech spoločnosti GBS TRADE, s.r.o., Smetanov háj 282, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 227 226, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku 

3. Odpredaj nehnuteľností uvedených v bodoch 1. a 2. tohto návrhu uznesenia v prospech spoločnosti GBS 

TRADE, s.r.o., Smetanov háj 282, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 227 226 za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 34 591,56 € (slovom: tridsaťštyritisícpäťsto-deväťdesiatjeden eur a päťdesiatšesť euro centov), ktorá 

bola stanovená ako všeobecná hodnota hore uvedených nehnuteľností znaleckým posudkom č. 60/2018, 

vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 27.05.2018. 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

GBS TRADE, s.r.o. dňa 16.07.2018. 

 

 

598/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01 Komunikácie 

– vetva A, B, C, D“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 3043/DS/261/2018/033-KNA/004 zo dňa 12.03.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 1915/1, par. č. 1915/587, par. č. 1917/14, par. č. 1917/34, 

par. č. 1915/446, par. č. 1915/447, par. č. 1915/451, 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 „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 09 Verejné 

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

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 3044/DS/261/2018/033-KNA/004 zo dňa 15.01.2018, ktoré 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

GEOREAL a.s. dňa 16.07.2018. 

 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.07.2018. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 31.07.2018. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 22.08.2018. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 



3 

 

nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. par. č. 1915/1, par. č. 1915/587, par. č. 1917/14, par. č. 

1917/34, par. č. 1915/446, par. č. 1915/447, par. č. 1915/451, par. č. 1915/453, par. č. 1915/534, par. č. 

1915/538 a par. č. 1915/713, 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, 

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

komunikáciu samostatne, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

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

• 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. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 7908 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1915/1, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 811 m2, par. č. 1915/587, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, par. č. 1917/14, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2, par. č. 1917/34, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 724 m2; na LV č. 7803 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1915/446, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1 810 m2; na LV č. 7412 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 

1915/447, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 769 m2; na LV č. 7414 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1915/451, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 191 m2 a par. č. 1915/713, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 36 m2, vytvorenej geometrickým plánom číslo 36242624-63/2018 zo dňa 07.06.2018, 

vyhotoviteľa GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 36 242 624; 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. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

599/2018/28 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, vytvoreného geometrickým plánom č. 167/2018, vyhotoveným dňa 18.05.2018, 

vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, par. č. 

3118/42,  parcela registra C, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 182 m2, v prospech Ing. 

Štefana Mészárosa, nar. 11.11.1968, bytom Blažov 118, 929 01 Kútniky, do výlučného vlastníctva v podiele 

1/1-ine k celku, za kúpnu cenu vo výške 40 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 7 280,- € (slovom: 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 16.07.2018. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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sedemtisícdvestoosemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3118/42 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 predpisov (ide o prevod pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

600/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

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. 3597/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 254 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-198/2018, vyhotoveným dňa 19.06.2018, 

vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01, Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v 

prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v obytnom dome súp. č. 1527, 

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

vedeného na LV č. 3786 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do ich podielového 

spoluvlastníctva v spoluvlastníckych podieloch podľa podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu vedených na LV č. 3786 nasledovne: 

 

Číslo bytu/ 

 nebyt. 

priestoru 

Vlastníci Podiel bytu Podiel 

nebyt. 

priestoru 

Celkový 

podiel 

vlastníka 

Podiel na  

parc. č. 

3597/14 - 

254 m2 

 

1 / 2-1 

Juliana 

Érseková 

Éva Szabó 

František 

Érsek 

1824/10000 553/10000 2377/10000 

 

60,38 m2 

2 /2-4 

 

Elena 

Lengyelová 

2139/10000 484/10000 2623/10000 

 

66,62 m2 

3 / 2-2 Gizela 

Kállayová 

1824/10000 553/10000 2377/10000 

 

60,38 m2  

4 / 2-3 Róbert 

Kontra 

2139/10000 484/10000 2623/10000 

 

66,62 m2 

 

t.j. odpredaj v nasledovných spoluvlastníckych podielov podľa jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov: 

 

 

 

 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

Mgr. Eva Gulyášová – Advokátska 

kancelária, s.r.o. dňa 16.07.2018. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1.1 
Odpred

aj 

pozemk

u 

nachádz

ajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 

3597/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 46610910-198/2018, vyhotoveným dňa 19.06.2018, vyhotoviteľom GEOPLAN 

DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01, Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v obytnom dome súp. č. 1527, nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3786 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do ich podielového spoluvlastníctva v zmysle bodu 1 tohto 

návrhu uznesenia, s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3597, 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 

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

budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

1.2 Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 3597/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 254 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-198/2018, vyhotoveným dňa 19.06.2018, 

vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01, Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v 

prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v obytnom dome súp. č. 1527, 

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

vedeného na LV č. 3786 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do ich podielového 

spoluvlastníctva v zmysle bodu 1 tohto návrhu uznesenia, za kúpnu cenu  0,10 €/m2, t.j. za celkovú kúpnu 

cenu 25,40 € (slovom: dvadsať eur a štyridsať euro centov), ktorú kupujúci zaplatia nasledovne: 

 

Juliana 

Érseková 

Éva Szabó František 

Érsek 

Elena 

Lengyelová 

Gizela 

Kállayová 

Róbert 

Kontra 

 

4754/40000 2377/40000 2377/40000 2623/10000 

 

2377/10000 

 

2623/10000 

 

3,02 € 1,51 € 1,51 € 6,66 € 

 

6,04 € 6,66 € 

 

 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov). 

 

2. Zaslanie informácie vlastníkom bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v obytnom dome súp. č. 

1527, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 3786 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor: 

2.1 o možnosti vysporiadania majetkovo – právneho vzťahu  k pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3597/13, parcela registra C, 

Juliana 

Érseková 

Éva Szabó František 

Érsek 

Elena 

Lengyelová 

Gizela 

Kállayová 

Róbert 

Kontra 

 

4754/40000 2377/40000 2377/40000 2623/10000 

 

2377/10000 

 

2623/10000 

 

30,18 m2 15,10 m2 15,10 m2 66,62 m2 

 

60,38 m2 66,62 m2 
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druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 753 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 

46610910-198/2018, vyhotoveným dňa 19.06.2018, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 

929 01, Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, formou odkúpenia do ich podielového spoluvlastníctva v 

spoluvlastníckych podieloch podľa podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

vedených na LV č. 3786, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom, pričom 

najnižšia kúpna cena sa určuje vo výške 40 eur/m2. 

2.2 že v prípade neakceptovania spôsobu vysporiadania majetkovo – právneho vzťahu  k pozemku 

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

par. č. 3597/13, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 753 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-198/2018, vyhotoveným dňa 19.06.2018, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01, Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v zmysle bodu 2.1 

tohto návrhu uznesenia, sa navrhuje vytvoriť užívacie právo k predmetnému pozemku vo forme dlhodobého 

prenájmu, za cenu prenájmu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

601/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
informáciu o doručení žiadosti vlastníkov bytov obytného domu súp. č. 53, vchod č. 8., 9. a 10., 

nachádzajúceho sa na Nám. Ármina Vámberyho v Dunajskej Strede, o udelenie súhlasu mesta Dunajská 

Streda, ako vlastníka pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 44/254, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 28 m2 a par. 44/256, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 

m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, na premiestnenie 

hlavných vchodov mimo zastavanej plochy predmetného obytného domu, na vyššie uvedené pozemky. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 
zámer uzavretia zmluvy o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 44/254, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a par. 44/256, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, so správcom bytov a nebytových priestorov obytného domu súp. č. 53, 

vchod č.: 8., 9. a 10., vedených na LV č. 3811 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v 

záujme zabezpečenia podmienok premiestnenia hlavných vchodov obytného domu na vyššie uvedené 

pozemky. Podmienky prenájmu budú upresnené pri prerokovaní uzavretia zmluvy o prenájme hore 

uvedených pozemkov Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané pánovi 

Vojtechovi Horváthovi, zástupcovi 

obyvateľov obytného bloku dňa 

16.07.2018. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

602/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 843/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 23 778 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 1211/27, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

8 406 m2, vedenej na LV č. 4984 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 1176, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané Ing. 

Krisztiánovi Gútaymu dňa 

16.07.2018. 

 

Podpísanie zmluvy o zriadení 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 680 m2 a par. č. 1212, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 936 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 inžinierskych stavieb k stavbe „DS Dunajská 

Streda Tri rodinné domy“, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne číslo 1028/2018 zo dňa 17.05.2018, 

vyhotoviteľa GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, Ul. Bis. Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

32 313 993. 

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 1 690,- € (slovom: 

tisícšesťstodeväťdesiat eur), t.j. 5 eur/m2 zaťaženej plochy. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

vecného bremena zo strany 

oprávneného z vecného bremena  

zabezpečí Ing. Krisztián Gútay. 

 

603/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2017 

územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 
dokumentáciu „Zmeny a doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v predloženom rozsahu. 

 

C/ s a  u z n i e s l o 
na Všeobecnom záväznom nariadení č. 7/2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 2017. 

 

D/ s c h v a ľ u j e 
vrátenie maximálne do výšky 50% uhradenej ceny za obstaranie vypracovania zmien a doplnkov ÚPN 2017 

osobám/objednávateľom, ktorých žiadosti neboli schválené uznesením mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 512/2017/23 zo dňa 28.11.2017 a to na základe ich písomnej žiadosti podanej najneskôr do 

31.10.2018. 

 

E/ s c h v a ľ u j e 
začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 2018 územného plánu mesta Dunajská Streda 

v rozsahu uvedenom na predloženom výkrese „Prehľad lokalít navrhovaných na zmenu ÚPN mesta 

Dunajská Streda 2018“. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

604/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s a  u z n i e s l o 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2018 zo dňa 26. júna 2018 o určení názvu 

ulíc na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

605/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s a  u z n i e s l o 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení 

školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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606/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 
dobrovoľné vystúpenie mesta Dunajská Streda zo záujmového združenia právnických osôb Klaster 

regionálneho rozvoja – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371. 

 

B/ ž i a d a 
primátora mesta vykonať právne úkony súvisiace s dobrovoľným vystúpením mesta Dunajská Streda zo 

záujmového združenia právnických osôb Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko, so sídlom 

Starohájska 10, 917 01 Trnava. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Listom č. 38321/8050/2018/DS/017-

CP zo dňa 20.07.2018 bolo v súlade 

so Stanovami zduženia oznámené 

predsedovi združenia vystúpenie 

mesta Dunajská Streda zo združenia. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

607/2018/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

u r č u j e 
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný pracovný 

úväzok. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

608/2018/28 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 2018 nasledovne: 

18. septembra 

16. októbra 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


