
 

 

   

 

      

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

     

    

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. 

decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda 

v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2011 zo dňa 28. 

júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2012 zo dňa 15. 

mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2013 zo dňa 

21. mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2013 zo 

dňa 25. júna 2013 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016 zo 

dňa 28. júna 2016 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. december 8. rendeletére, amellyel 

megszüntetésre kerül a Dunaszerdahely Város tulajdonjogának szerződéses 

átruházásáról szóló 2010. évi 6. sz., általános érvényű rendelete és ennek későbbi 

módosításai (20/2011, 4/2012, 11/2013, 13/2013, 7/2016).  

 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ  

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:         Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:         Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t  

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných 

prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda v znení 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

20/2011 zo dňa 28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 4/2012 zo dňa 15. mája 2012, 



 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

11/2013 zo dňa 21. mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 13/2013 zo dňa 25. júna 2013 a 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016 

zo dňa 28. júna 2016 v predloženom rozsahu. 

 

Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. december 8.) 

általános érvényű rendeletéről, amellyel megszüntetésre kerül a 

Dunaszerdahely Város tulajdonjogának szerződéses átruházásáról 

szóló 2010. évi 6. sz., általános érvényű rendelete és ennek 

későbbi módosításai (20/2011, 4/2012, 11/2013, 13/2013, 7/2016) 

az előterjesztett terjedelemben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2020  

2020. december 



 

Dôvodová správa 

 

 

 

Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon, ktorým je zákon NR SR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej aj len ako „zákon o majetku obcí“). Ten priamo 

vymedzuje niektoré z pohľadu zákonodarcu najzávažnejšie majetkové dispozície, pričom sa 

tak deje na základe odkazu v ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení (schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním). Ostatné je prenechané na úpravu tej-ktorej obce v podobe tzv. zásad 

hospodárenia s majetkom obce. Ide o dokument, ktorý musí mať prijatý každá obec. Je pritom 

schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Zákon nehovorí, či má byť schválenie vo forme 

uznesenia alebo všeobecne záväzného nariadenia. Z odbornej literatúry však vyplýva, že 

vzhľadom na povahu veci je však vhodnejšie, ak sa tak udeje uznesením. Tieto zásady totiž 

zaväzujú orgány obce resp. zriadených organizácií a nemali by zaväzovať tretie strany.  

 

V podmienkach  mesta Dunajská  Streda sú t.č.  zásady nakladania s majetkom mesta 

upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2013  zo dňa 26. 

februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v znení neskorších 

zmien a doplnkov. Okrem toho ďalšie všeobecne záväzné nariadenie a to Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 

mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov podrobnejšie upravuje jednotlivé 

formy prevodu vlastníctva majetku mesta.  

 

Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné tieto nariadenia zrušiť pred schválením 

predkladaných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda, a to 

osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta.  

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ  

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ s kolektívom referátu 

daní a poplatkov MsÚ. 

 

 

       

 

 


