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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 8. decembra 2020 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 42 uznesení (číslovanie od 323/2020/17 do 364/2020/17) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
323/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 08.12.2020 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

324/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Sándora Dohoráka a Mgr. Alexandra Dakóa za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

325/2020/17 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 16. zasadnutia, konaného 

dňa 29. septembra 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

326/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 8/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

327/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

328/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2020/4 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2020/5 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/1 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

329/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Bezodplatnú zámenu nasledovných nehnuteľností:  

 

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

Streda, IČO: 00 305 383: 

 

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

Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 30079900-62/2020, vyhotoveným dňa 18.08.2020, 

vyhotoviteľom POZPROJ - Kiss, Malé Dvorníky 132, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 30 079 900, overeným 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 19.08.2020 pod č. G1-1953/2020, par. č. 2826/19, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

Dunstav Technik s.r.o. dňa 

05.01.2021. 

 

Zámenná zmluva bola podpísaná dňa 

27.01.2021. 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 346 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 spevnená plocha, ktorá nie je vedená v katastri nehnuteľností a nemá pridelené súpisné číslo; 

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

vybudovaná na pozemku vytvoreného geometrickým plánom č. 30079900-62/2020, vyhotoveným dňa 

18.08.2020, vyhotoviteľom POZPROJ - Kiss, Malé Dvorníky 132, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 30 079 900, 

overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 19.08.2020 pod č. G1-1953/2020, par. 

č. 2826/19, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 346 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 – Dunstav Technik s.r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 

Malé Dvorníky, IČO: 47 693 088: 

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

Dunajská Streda, par. č. 1089, parcela registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 1 011 m2, vedená na LV 

č. 4401 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik 

s.r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 47 693 088, v podiele 1/1-ine k celku. 

 

2. Bezodplatnú zámenu vyššie uvedených nehnuteľností, 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 zastavaného verejnoprospešnou stavbou miestnej 

komunikácie vo vlastníctve mesta 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. 

Zámenná zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 12.02.201 pod číslom 

19/2021. 

 

 

 

 

 

 

330/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1981/10, druh pozemku orná pôda o výmere 40 m2 a par. registra E,  

par. č. 871/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 433 m2; vedených na LV č. 5471 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu; v prospech mesta Dunajská Streda, v záujme zabezpečenia podmienok, umiestnenia, 

výstavby a kolaudácie verejnoprospešnej stavby „Výstavba komunikácie Petőfiho ul. – Dunajská Streda“ – 

líniová stavba, označenej v územnom pláne mesta Dunajská Streda ako verejnoprospešná stavba VPS 9. 

 

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 

 

Žiadosť so všetkými potrebnými 

prílohami bola zaslaná na SPF dňa 

05.01.2021 – čaká sa na odpoveď 

SPF. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

331/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie nasledovných pozemkov od Jána Rémesa      
    a od Alžbety Rémesovej      
   v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno 

euro): 

 

1.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorených geometrickým plánom č. 310/2020, vyhotoveným dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenia boli zaslané Jánovi 

Rémesovi, Alžbete Rémesovej, Ing. 

Ernestovi Szomolaimu a  spoločnosti 

Florida Villa Park s.r.o. dňa 

05.01.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 14.10.2020 pod č. G1-2360/2020; par. č. 2827/6  parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 158 m2; par. č. 2827/18 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

489 m2; par. č. 2828/14 parcela registra C, druh pozemku lesný pozemok o výmere 332 m2; par. č. 2826/942 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 163 m2; par. č. 2826/958 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 235 m2; par. č. 4103/243 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

257 m2; par. č. 4103/246 parcela registra C,druh pozemku orná pôda o výmere 215 m2. 

 

1.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 8017 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 2826/691 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 180 m2. 

 

1.3 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 6538 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 2826/247 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 88 m2 (spoluvlastnícky podiel 2/6-ine k celku). 

 

1.4 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN 

DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/15 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 131 m2 (spoluvlastnícky podiel 1/3-ine k celku); par. č. 300/16 parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 232 m2; par. č. 302/26 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 22 m2; par. č. 302/27 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 365 m2; par. č. 302/28  

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 846 m2. 

 

2. Odkúpenie nasledovných pozemkov od spoločnosti Florida Villa Park s.r.o., Cesta aradských mučeníkov 

6020/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 388 803, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH: 

 

2.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorených geometrickým plánom č. 310/2020, vyhotoveným dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN 

DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 14.10.2020 pod č. G1-2360/2020; par. č. 2829/7 parcela registra C, druh 

pozemku vodná plocha o výmere 811 m2; par. č. 2829/8  parcela registra C, druh pozemku vodná plocha o 

výmere 232 m2; par. č. 2829/9 parcela registra C, druh pozemku vodná plocha o výmere 415 m2; par. č. 

4103/244  parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 55 m2; par. č. 4103/245 parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 368 m2; par. č. 2826/960  parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 94 m2; par. č. 2826/961 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 92 m2; par. č. 4103/247 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 482 m2. 

 

2.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 6493 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 2826/502 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 851 m2; par. č. 2826/946  parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 144 m2; par. č. 2826/947 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 116 m2; 

par. č. 2826/948 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 89 m2; par. č. 2826/949 parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 110 m2; par. č. 2826/950 parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 24 m2; par. č. 4103/147 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 1 m2; par. č. 

2826/951 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 84 m2; par. č. 2826/952 parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 163 m2; par. č. 2826/520  parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 227 m2; par. č. 2826/521 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 176 m2; par. č. 

Kúpna zmluva zo strany mesta 

Dunajská Streda bola podpísaná dňa 

18.01.2021. 

 

Z dôvodu pandémie sa čaká na 

podpísanie kúpnej zmluvy zo strany 

predávajúcich (treba ich úradne 

overiť). 
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2826/954 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 52 m2; par. č. 2826/955 parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 251 m2; par. č. 2826/956 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 172 m2; par. č. 2826/957 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 511 m2; par. č. 

2826/959 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 589 m2; par. č. 2826/692 parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 320 m2; par. č. 2826/721 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 574 m2; par. č. 4103/183 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

31 m2. 

 

2.3 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN 

DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par.  č. 302/30  parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 127 m2; par. č. 302/31  parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

270 m2.  

 

3. Odkúpenie nasledovných pozemkov od Ing. Ernesta Szomolaiho    
   v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro): 

 

3.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 8378 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 2826/962 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 134 m2; č. 2826/963  parcela registra C, druh pozemku orná 

pôda o výmere 252 m2. 

 

3.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 6538 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 2826/247 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 88 m2 (spoluvlastnícky podiel 2/3-ine k celku). 

 

3.3 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN 

DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/15 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 131 m2 (spoluvlastnícky podiel 1/3-ine k celku). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

332/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Prenájom nasledovných pozemkov od Jána Rémesa      
   a od Alžbety Rémesovej       
   v prospech mesta Dunajská Streda na 99 rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku: 

 

1.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 3699 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 300/2 parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 5440 m2; par. č. 300/14 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o 

výmere 6324 m2; par. č. 302/18 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 907 m2; par. č. 302/21 

parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 6870 m2. 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenia boli zaslané Jánovi 

Rémesovi a Alžbete Rémesovej dňa 

05.01.2021. 

 

Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 

10.02.2021. 

 

Nájomná zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 10.02.2021 pod číslom 

18/2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1.2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 33516 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 302/5 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 822 m2; par. č. 302/19 parcela registra C, druh pozemku orná 

pôda o výmere 719 m2; par. č. 302/20 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 7324 m2. 

 

1.3 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3667 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 300/3 parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 35362 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku). 

 

1.4 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3668 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. č. 300/4 parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 17018 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku). 

 

1.5 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN 

DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/17 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1309 m2; par. č. 302/23 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

1736 m2; par. č. 302/24  parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 6214 m2; par. č. 302/25 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11302 m2. 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

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

 

333/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 

- obj. SO 03 Komunikácie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 7565/DS/10009/2020/033-KNA/004 zo dňa 

27.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2020, nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda za 

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

podmienok: 

 

1.1 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. 

 

1.2 Pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda musí byť vydané súhlasné stanovisko 

kompetentných odborov Mestského úradu Dunajská Streda o možnosti prevzatia hore uvedeného stavebného 

diela ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

GEOREAL a.s. dňa 05.01.2021. 

 

Kúpna zmluva zo strany spoločnosti 

GEOREAL a.s. bola podpísaná dňa 

13.01.2021. 

 

Z dôvodu pandémie sa čaká na 

vydanie súhlasného stanoviska 

kompetentných odborov Mestského 

úradu Dunajská Streda o možnosti 

prevzatia predmetných stavebných 

dielov, a následného podpísania 

kúpnej zmluvy zo strany mesta 

Dunajská Streda. 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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2. Odkúpenie stavebného diela „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 

- obj. SO 08c – Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 7566/DS/10008/2020/033-KNA/004 zo dňa 

27.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2020, nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda za 

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

podmienok: 

 

2.1 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. 

 

2.2 Pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda musí byť vydané súhlasné stanovisko 

kompetentných odborov Mestského úradu Dunajská Streda o možnosti prevzatia hore uvedeného stavebného 

diela ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

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

Streda, vedených na LV č. 5690 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1888/298, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 751 m2; par. č. 1888/376, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2; par. č. 1888/378, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 551 m2; par. č. 1888/490, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 279 m2; par. č. 1888/525, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 612 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 je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia.. 
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334/2020/17 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. 1128/1 parcela registra E, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 3 376 m2; par. č. 1880/4  parcela registra E,  druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 17 767 m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor a par. č. 1880/113 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 616 m2; par. č. 1880/79 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 451 m2; par. č. 1880/40 parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 266 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 NN rozvody, vonkajšie osvetlenie“, ktorej umiestnenie bolo povolené  

Územným rozhodnutím č. 5890/DS/4442/2020/033-NJ-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

17.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2020; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 

35021934-212/2020, vyhotovenom dňa 17.08.2020, 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 25.08.2020 pod číslom G1-1955/2020 (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 57 m2; celkom vo výške 855,- € (slovom: osemstopäťdesiatpäť 

eur).  

 

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 

AA STAVBY s.r.o. dňa 05.01.2021. 

 

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 

335/2020/17 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. 379/1, parcela registra E,  druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 2 424 m2; par. č. 3463 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 655 m2; par. č. 3464/810 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 

516 m2 a par. č. 3733/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; 

vedených na LV č. 3251 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 umiestnenia inžinierskej 

stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka 

STL plynovodu“; ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. OU-DS-OCDPK-2020/017794, 

vydaným dňa 24.09.2020 Okresným úradom Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 366/2020, vyhotoveným dňa 12.10.2020, 

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

 

2. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, bezodplatne na dobu neurčitú, 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 a doplnkov z dôvodu, že preložku STL plynovodu realizuje mesto Dunajská Streda vo 

verejnom záujme v rámci výstavby verejnoprospešnej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a 

Cziboková ul. v Dunajskej Strede“.  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, písm. e) 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. 

336/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ch 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. 1915/169 parcela registra C, druh 

pozemku ovocný sad o výmere 2 495 m2, vedeného 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 „VN prípojka pre čerpaciu VOMS“, ktorej 

výstavba bola povolená Stavebným povolením č. 6818/DS/5892/2020/033-LSzI-003, vydaným mestom 

Dunajská Streda dňa 05.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2020, v rozsahu uvedeného v 

geometrickom pláne č. 322/2020, vyhotoveným dňa 08.09.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor dňa 16.09.2020 pod č. G1-2153/2020.  

 

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 113 m2; celkom vo výške 1 695,- € (slovom: 

tisícšesťstodeväťdesiatpäť eur). 

 

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 

VAMSTAV spol s.r.o. dňa 

05.01.2021. 

 

Podpísanie zmluvy o zriadení vecného 

bremena zo strany oprávneného 

z vecného bremena  zabezpečí 

žiadateľ, t.j. spoločnosť VAMSTAV 

spol. s.r.o. 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

337/2020/17 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. 2826/270, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 1 169 m2, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36 292 613, pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Apartmánové domy – SO 02b Prípojky a areálové 

rozvody – rozšírenia pre apartmánové domy č. 5 a č. 6  - Prípojka a  areálová splašková kanalizácia“, ktorej 

umiestnenie bolo povolené  Územným rozhodnutím č. 6888/DS/6399/2020/033-NJ-004, vydaným mestom 

Dunajská Streda dňa 05.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2020, v rozsahu uvedeného v 

geometrickom pláne č. 1054/2020, vyhotovenom dňa 22.09.2020, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., 

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

– Katastrálny odbor dňa 25.09.2020 pod číslom G1-2252/2020. 

 

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 3 m2; celkom vo výške 45,- € (slovom: štyridsaťpäť eur). 

 

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 

VIWO s.r.o. dňa 05.01.2021. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

zo strany mesta Dunajská Streda bola 

podpísaná dňa 18.01.2021. 

 

Z dôvodu pandémie sa čaká na 

podpísanie kúpnej zmluvy zo strany 

spoločnosti VIWO s.r.o. 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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338/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi Mestom Dunajská Streda ako nájomcom a pani 

Olgou Lukács ako prenajímateľom na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023 za ročné nájomné vo výške 100 

eur za užívanie pozemku vo výmere 7 m2 za účelom umiestnenia čakárne na autobus. 

 

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 bola splnená 

 

Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve 

uzavretej dňa 12.07.2005 bola dňa 

16.12.2020 podpísaná a  zverejnená 

na webovom sídle mesta pod č. 

713/2020. 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

339/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie Dohody o spolupráci a financovaní športového klubu medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC 

Dunajská Streda so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098 v 

predloženom znení. 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

340/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zástupcu mesta Dunajská Streda MUDr. Károlya Földesa, MPH do predstavenstva spoločnosti DAC Aréna, 

a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zmena členu predstavenstva 

spoločnosti DAC Aréna v obchodnom 

registri  bola zapísaná 13.01.2021.  

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

341/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020, 

schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 24. novembra 2015 v znení zmien a doplnkov 

zo dňa 17. apríla 2018 a to do 31.12.2021. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

342/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020, 

schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 10. februára 2015 a to do 31. decembra 2021. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

343/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta Malé Blahovo spoločnosti Municipal Real 

Estate Dunajská Streda s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 

834, so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy, ktorá musí 

obsahovať najmä tieto obsahové náležitosti: 

• dobu trvania zmluvy: od 1.2.2021 na dobu neurčitú 

• určenie zvereného majetku: podľa údajov účtovnej evidencie ku dňu zverenia 

• vymedzenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán  

• obstarávaciu cenu zvereného majetku ku dňu zverenia. 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

 

Zmluva bola uzavretá dňa 25.1.2021 

a zverejnená na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk 

 

 

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 realizáciu tohto uznesenia. 

344/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda spoločnosti Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 

100 %-nou majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy, ktorá musí 

obsahovať najmä tieto obsahové náležitosti: 

• dobu trvania zmluvy: od 2.4.2021 na dobu neurčitú 

• určenie zvereného majetku: podľa údajov účtovnej evidencie ku dňu zverenia 

• vymedzenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán  

• obstarávaciu cenu zvereného majetku a oprávky k zverenému majetku ku dňu zverenia. 

 

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 

 

Toho času prebieha 

pripomienkovanie návrhu zmluvy. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

345/2020/17 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 

13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v predloženom znení. 

 

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

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 19/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 

územného plánu mesta Dunajská Streda, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 

26.4.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 

zo dňa 27.06.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2019 zo dňa 24.09.2019, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 25.02.2020. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

346/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 

o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území 

mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

347/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/ 2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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348/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

349/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

350/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 24/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení 

nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom 

znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

351/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 25/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2014 zo dňa 8.4.2014 o rozsahu a bližších 

podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

352/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda 

v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Prijaté Zásady boli zverejnené na 

webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk dňa 14.12.2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

353/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 26/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky 

platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v predloženom 

znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo vetované 

primátorom mesta. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

354/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

B/ n e s c h v a ľ u j e 

I. uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.04.2014 

v znení neskorších dodatkov uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, 

predmetom ktorého bude špecifikácia parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie nebolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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II. Prevádzkový poriadok parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu a to v 

zmysle článku 4 ods. (5) Všeobecne záväzného nariadenia. 

355/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 27/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa 

vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Dunajská Streda v 

predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

356/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 28/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa 

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

hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 2/2014, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017, všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára 2019 a všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 13/2020 v predloženom znení. 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 29/2020 zo dňa 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 znení. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN boli zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2020 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

357/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Zásady poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté Zásady boli zverejnené na 

webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk dňa 14.12.2020. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

358/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Novorodenci - Újszülöttek“ poskytnuté z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.    

 

2. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu Zriadenie domova - Otthonteremtő“ poskytnuté z 

rozpočtu mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 3. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Nové bývanie - Fészekrakó” poskytnuté z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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359/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov 

realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov 

alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“ a jej povinné prílohy v zmysle VZN 15/2020. 

Uznesenie bolo schválené 

Výzva mesta Dunajská Streda č. 

1/2021 na predkladanie žiadostí o 

dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda zverejnená na webovej stránke 

mesta dňa 1.1.2021 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

360/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ...../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o 

miestnom poplatku za rozvoj. 

Uznesenie nebolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

361/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností uzavretej dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

24.02.2020, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a. s., so sídlom 

Gabčíkovská cesta 237/38, IČO: 31450920, predmetom ktorého bude výpožička pozemku – jazera, parc. č. 

2821/3 v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, vo vlastníctve spoločnosti. 

 

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 

 

Zmluva bola uzavretá dňa 

11.12.2020. a  zverejnené na 

webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

362/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2020-2021. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

363/2020/17 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 I. polrok 2021 nasledovne: 

16. marca 

11. mája 

29. júna 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

364/2020/17 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie roka 2021 za pamätný rok Károlya Szladitsa. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 

http://www.dunstreda.sk/

