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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 29. júna 2021 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 47 uznesení (číslovanie od 421/2021/23 do 467/2021/23) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
421/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 29.06.2021 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

422/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ladislava Bachmana a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

423/2021/23 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 22. zasadnutia, konaného dňa 

11. mája 2021. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

424/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

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

Dunajská Streda, par. č. 815/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 

m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020; v 

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

kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

26.07.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 26.07.2021 pod číslom 

555/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 02.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 18.08.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

425/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 1715/3, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

105 m2 a par. č. 1715/4, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2, 

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

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

24.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 24.08.2021 pod číslom 

610/2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1.1 do podielového spoluvlastníctva o podiele 81/345 k celku v prospech Attilu Vörösa, ................, 

..............................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu 

cenu vo výške 736,04 € (slovom: sedemstotridsaťšesť eur a štyri euro centy), 

 

1.2 do podielového spoluvlastníctva o podiele 120/345 k celku v prospech Margity Vörösovej, ............... 

............................................................................................................................. ................; za kúpnu cenu vo 

výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 090,44 € (slovom: jeden-tisícdeväťdesiat eur a 

štyridsaťštyri euro centov), 

 

1.3 do podielového spoluvlastníctva o podiele 72/345 k celku v prospech Kataríny Bekeovej, ...................., 

............................................................................................................................... ; za kúpnu cenu vo výške 15 

eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 654,26 € (slovom: šesťsto-päťdesiatštyri eur a dvadsaťšesť euro 

centov), 

 

 

1.4 do podielového spoluvlastníctva o podiele 36/345 k celku v prospech Kristián Beke, ........................ 

................................................................................................................... ; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, 

t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 327,13 € (slovom: tristodvadsaťsedem eur a trinásť euro centov), 

 

1.5 do podielového spoluvlastníctva o podiele 36/345 k celku v prospech Lucii Klempovej, ....................... 

.................................................................................................................... ; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, 

t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 327,13 € (slovom: tristodvadsaťsedem eur a trinásť euro centov), 

 

1.6 s nasledovnou zmluvnou podmienkou - kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie 

uvedených parcelách č. 1715/3 a č. 1715/4 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 pozemky 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. 

 

2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností 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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 09.09.2021. 

 

426/2021/23 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. 1880/244, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 26 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Bertóka, ................................................................................., 

.................................. a manželky Denisy Bertókovej, ..................................................................................... 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

11.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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......................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

390,-€ (slovom: tristodeväťdesiat eur) s  nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1880/244 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 predmetný pozemok 

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. 

 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Streda dňa 12.08.2021 pod číslom 

595/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 16.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 06.09.2021. 

 

427/2021/23 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. 1920/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

18 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva Viliama Boďu, ....................................................................................................................... ....... 

............; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvesto-

sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1920/6 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

25.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 25.08.2021 pod číslom 

611/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 13.09.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

428/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 3759/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

05.08.2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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106 m2 a par. č. 3761, parcela registra C, druh pozemku záhrada o výmere 89 m2, vedených na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

Ladislava Bokrosa, ............................................................................................................................. ............ 

............a manželky Márii Bokrosovej, ........................................................................................ .................... 

.........................................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 950,-€ 

(slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách, par. č. 3759/6 a par. č 3761 

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 pozemky 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. 

 

2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností 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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 09.08.2021 pod číslom 

584/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 12.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 03.09.2021 

 

 

429/2021/23 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. 2298/112, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Attilu Borsa, .............................................................................. 

................................................. a manželky Henriety Borsovej......................................................... 

..........................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 

vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2298/112 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 predmetný pozemok 

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. 

 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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    

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

17.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 18.08.2021 pod číslom 

602/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 19.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 10.09.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

430/2021/23 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. 1382/14, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2, 

vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Ing. 

Zoltána Bottlika, .......................................................................................................................... ; za kúpnu cenu 

vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) s  

nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1382/14 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

11.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 11.08.2021 pod číslom 

591/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 12.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 03.09.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

431/2021/23 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. 2475/115, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva Gábora Egriho............................................................................................................................. ; za 

kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvesto-sedemdesiat eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2475/115 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie o schválení odpredaja 

v prospech žiadateľa bolo zaslané 

klientovi dňa 15.07.2021. 

 

Výzva na podpísanie kúpnej zmluvy 

bola zaslaná klientovi dňa 

16.08.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

432/2021/23 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. 2189/162, parcela registra C, druh pozemku záhrada o výmere 7 m2, vedenej 

na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Jolán Gróf, 

............................................................................................................................. ..................; za kúpnu cenu vo 

výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu  vo výške 70,-€ (slovom: sedemdesiat eur) s  nasledovnou 

zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2189/162 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

25.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 25.08.2021 pod číslom 

613/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 09.09.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

433/2021/23 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. 1311, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

25 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva PaedDr. Emerity Holekovej, ......................................................................................................  

........................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu  vo výške 

375,-€ (slovom: tristosedemdesiatpäť eur) s  nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1311 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

17.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 17.08.2021 pod číslom 

598/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 18.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 08.09.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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neskorších zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

434/2021/23 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. 3035/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

12 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ladislava Horvátha...................................................................................................  

............................................... a manželky Marty Horváthovej, ............................................................... 

.........................................................................  za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 

vo výške 180,-€ (slovom: stoosemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3035/6 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 predmetný pozemok 

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. 

 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

17.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 17.08.2021 pod číslom 

597/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 18.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 08.09.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

435/2021/23 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. 1920/15, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov Juraja Kanovitsa, ............................................................... 

............................................................ a manželky Valérii Kanovitsovej, ...................................................... 

........................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 

vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1920/15 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 predmetný pozemok 

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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

23.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 23.08.2021 pod číslom 

605/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 24.08.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

436/2021/23 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. 813/2, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 140 m2, 

vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Petra Kevického, ...................................................................................... ............. 

..................................... a manželky Marty Kevickej, .................................................................................. 

.........................................................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

1 400,-€ (slovom: jedentisícštyristo eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele registra E, par. č. 813/2 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 

predmetný pozemok 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. 

 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

09.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 09.08.2021 pod číslom 

587/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 12.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 03.09.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

437/2021/23 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. 1920/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva Jozefa Lukácsa, ..............................................................................................................................; 

za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat 

eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1920/5 nebola preverená 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

27.07.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 02.08.2021 pod číslom 

575/2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 17.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 13.09.2021 

438/2021/23 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. 1446/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

22 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva Attilu Méryho, ........................................................................................................................... ; za 

kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 330,-€ (slovom: tristo-tridsať eur) s 

nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1446/2 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

11.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 11.08.2021 pod číslom 

592/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 12.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 06.09.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

439/2021/23 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. 2475/116, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva Mgr. Šarolty Orosovej, .......................................................................... .................................... 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

11.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 



10 

 

.............................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: 

dvesto-sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2475/116 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Streda dňa 11.08.2021 pod číslom 

593/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 12.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 03.09.2021 

440/2021/23 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. 1235/11, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva MUDr. Rity Otilovej, ...................................................................................................................  

..................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: 

dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1235/11 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie o schválení odpredaja 

v prospech žiadateľa bolo zaslané 

klientovi dňa 15.07.2021. 

 

Výzva na podpísanie kúpnej zmluvy 

bola zaslaná klientovi dňa 

16.08.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

441/2021/23 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. 2000/27, parcela registra C, druh pozemku záhrada o výmere 9 m2, vedenej na 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

25.08.2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Františka Reitera, ................................................................................................................................. 

........... a manželky Oľgy Reiterovej, .........................................................................................................  

...............................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 90,-€ (slovom: 

deväťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2000/27 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 predmetný pozemok 

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. 

 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 25.08.2021 pod číslom 

612/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 13.09.2021. 

 

442/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 997/112, parcela registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 159 m2 a par. 

č. 997/113, parcela registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 148 m2, vedených na LV č. 5441 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Rojko, ......................... 

......................................................................................................... ; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za 

celkovú kúpnu cenu vo výške 3 070,-€ (slovom: tritisícsedemdesiat eur) nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách registra E, par. č. 997/112 

a č. 997/113 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 pozemky 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 uvedených nehnuteľností 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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

27.07.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 27.07.2021 pod číslom 

557/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 02.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 19.08.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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443/2021/23 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. 2593/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva Alžbety Schewellovej, ..................................................................................................................  

...................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 20,-€ (slovom: dvadsať 

eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2593/5 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

27.07.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 02.08.2021 pod číslom 

576/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 09.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 26.08.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

444/2021/23 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. 1876/152, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do 

bezpodielové-ho spoluvlastníctva manželov Karola Slíža, ........................................................................... 

................................................ a manželky Margity Slížovej, ............................................................................ 

........................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 

vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1876/152 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 predmetný pozemok 

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. 

 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Predmetné uznesenie bude zrušené na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda dňa 28.09.2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

445/2021/23 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. 1876/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva spoločnosti TUZEX XXL, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 355 

361; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedem-

desiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1876/6 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 predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

12.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 12.08.2021 pod číslom 

594/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 16.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 06.09.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

446/2021/23 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. 3464/693, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 112 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného 

vlastníctva Anity Véghovej, ...........................................................................................................................  

....................... za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 120,-€ (slovom: 

tisícstodvadsať eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3464/693 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  predmetný pozemok 

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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

24.08.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 24.08.2021 pod číslom 

609/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 09.09.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

447/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 1775/2, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 66 m2 a par. 

č. 1775/3, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 80 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Jozefa Gyurcsika, ...................... 

........................................................................................................ ...; za kúpnu cenu vo výške 45 eur/m2, t.j. za 

celkovú kúpnu cenu vo výške 6 570,-€ (slovom: šesťtisícpäťstosedemdesiat eur) nasledovnou zmluvnou 

podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 1775/2 a č. 1775/3 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 

predmetné pozemky 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 uvedených nehnuteľností 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 zastavaného so stavbou vo vlastníctve 

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

stavbou), v spojitosti 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 prebytočnému nehnuteľnému majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

27.07.2021. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 27.07.2021 pod číslom 

558/2021. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 02.08.2021. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 18.08.2021 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

448/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi Základnou 

školou Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán 

Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ako nájomcom, predmetom 

ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej 

školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici Komenského č. 1219/1, v Dunajskej Strede, v katastrálnom území 

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

Katastrálny odbor, vybudovanej na parc. č. 2590/11, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, ako prípad hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Listom č. 31050/9564/2021/DS/023-

KA zo dňa 19.07.2021 bol nájomca 

ADVENTIM, n.o. informovaný 

o rozhodnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 10 rokov a to do 31.12.2031 s 

nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2031. 

b) Všetky plánované rekonštrukčné práce v predmete nájmu musí nájomca najprv konzultovať na Mestskom 

úrade Dunajská Streda - odbor technický a investičný a/alebo na stavebnom úrade. 

c) Po vydanom kladnom stanovisku alebo príslušných povolení Mestským a/alebo stavebným úradom k 

plánovaným rekonštrukčným prácam,  tieto zabezpečí nájomca na vlastné náklady, bez možnosti refundácie 

vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda. 

d) Po vykonanej a riadne vydokladovanej rekonštrukcii môže nájomca požiadať o odpustenie 50% z 

mesačného nájomného, maximálne však do výšky schválených nákladov na rekonštrukciu. 

e) Prenajímateľ má právo jednostranne meniť výšku ročného nájomného každé 3 roky, ak je na to dôvod 

vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, zo zmeny rozsahu poskytovaných služieb a na základe potvrdenia 

o miere inflácie v Slovenskej republike, vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

 

Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienený 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. 

449/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zverenie nasledovného nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda bezodplatne do správy rozpočtovej 

organizácii Zariadenie pre seniorov, so sídlom Ulica generála Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00596515 s účinnosťou od 1. augusta 2021: 

 

pozemky vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom Dunajská Streda na LV č. 3251 v k.ú. Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako 

parc. č. 1919/457 o výmere 54 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/458 o výmere 44 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/462 o výmere 279 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/463 o výmere 58 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/467 o výmere 87 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/461 o výmere 281 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/459 o výmere 313 m2, druh pozemku orná pôda 

 

novovytvorená parc. č. 1919/5 o výmere 492 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č. 1919/5, druh 

pozemku orná pôda, Geometrickým plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN 

DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/468 o výmere 596 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č. 1919/468, druh 

pozemku orná pôda, a to plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 

46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/575 o výmere 354 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č. 1919/464, druh 

pozemku orná pôda, a to Geometrickým plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa 

GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Protokol o zverení majetku mesta bol 

podpísaný primátorom mesta 

a riaditeľom Zariadenia pre seniorov 

dňa 21.07.2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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novovytvorená parc. č. 1919/578 o výmere 3 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č.1919/88, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 

vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/581 o výmere 34 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č.1919/460, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 

vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 3464/578 o výmere 1124 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č. 3464/578, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 

vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 4102/80 o výmere 118 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č.3464/583, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 

vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 4102/79 o výmere 534 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. č.3464/599, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 

vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

  

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

450/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2021 zo dňa 29. júna 2021 o určení názvu ulíc 

na území mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

06.07.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

451/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Prílohy č. 1 Nariadenia mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda schváleného uznesením MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19 v 

predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Nariadenie bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

06.07.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

452/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2021 zo dňa 29. júna 2021, 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 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

06.07.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

453/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 10/2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o 

podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

30.06.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

454/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 11/2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za 

osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

30.06.2021 

455/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 12/2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu 

spolu s pozmeňujúcim návrhom. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu spolu s doplňujúcim návrhom. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

30.06.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

456/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 13/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2021 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti  Dunajská 

Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

06.07.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

457/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim 

návrhom. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

30.06.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

458/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 15/2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa určujú 

podmienky umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda a zákaz prevádzkovania hazardných hier v 

určených dňoch v predloženom znení 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora oznámiť Úradu pre reguláciu hazardných hier prijatie všeobecne záväzného nariadenia do piatich 

dní odo dňa jeho prijatia. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

01.07.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

459/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 16/2021 územného plánu mesta Dunajská 

Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa 

požiadaviek žiadateľov 

 

2. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda v 

rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD s čiastočnou úpravou 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu1 

Územnoplánovacia dokumentácia 

„Zmeny a doplnky č.16/2021 

Územného plánu mesta Dunajská 

Streda“ bola objednaná a je v štádiu 

vypracovania 

 
 

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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3. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom v tabuľke 

 

4. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 17/2021 územného plánu mesta Dunajská 

Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa 

požiadaviek žiadateľov 

 
K bodu4 

Územnoplánovacia dokumentácia  

bola vypracovaná a začalo sa  

prerokovanie návrhu  

 

460/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zámer vybudovať Centrálny mestský park na pozemkoch, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, par. registra 

E, par. č. 1689/2 o výmere 5 755 m2, par. č. 1689/3 o výmere 22 950 m2, par. č. 1689/10 o výmere 4 928 m2, 

par. č. 1690/4 o výmere 93 m2, par. č. 1691/1 o výmere 2 144 m2, par. č. 1691/2 o výmere 306 m2, par. č. 

1691/3 o výmere 2 809 m2, par. č. 1691/4 o výmere 2 673 m2, par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2, par. č. 1693 

o výmere 932 m2 a par. registra C, par. č. 1026/34 o výmere 3 984 m2 

s možnosťou jeho budúceho rozšírenia na priľahlých pozemkoch 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie medzinárodnej verejnej súťaže na predloženie urbanistickej štúdie riešenia usporiadania parku s 

dôrazom najmä na ekologickú stabilitu a terénne úpravy ako aj na obvyklé a nevyhnutné funkcie verejnej 

záhrady so všetkým potrebným vybavením 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych a administratívnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ a B/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

461/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

462/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN 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, 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

finančnú dotáciu vo výške 1 000 € z fondu primátora na stolnotenisový turnaj v rámci podujatia Beregszászi 

Nemzeti Összetartozás Napja, 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

 

D/ ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola 

poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Dunajská 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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu D/ 

Zoznamu právnických osôb a 

fyzických osôb – podnikateľov, 

ktorým bola poskytnutá dotácia z 

rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta 

Dunajská 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 bol zverejnený na webovom 

sídle mesta. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

463/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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A. udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v 

rozvoji mesta Dunajská Streda: 

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

- 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE  

PhDr. Németh Margit 

Huszár László in memoriam  

Kornfeld Tibor in memoriam 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS  

-  

  

B. čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta Dunajská Streda  

Dátum podujatia: 20. augusta 2021, 17.00 hod  

Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

464/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Integrovaný regionálny 

operačný program na projekt: „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. 

priateľstva v meste Dunajská Streda“, Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.  

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 194 091,54 EUR v zmysle výzvy.  

 

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

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

maximálnej výške 9 704,58 EUR.  

 

4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta vo výške 4661,70 eur 

 

5. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

6. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plná priebežne 

 

Žiadosť o NFP bola odoslaná pre SO 

IROP dňa 27.07.2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

465/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ v y h l a s u j e 

voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na deň 16.11.2021 so začiatkom o 14.30 hod. na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

B/ s c h v a ľ u j e  

I. nasledovné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra,  náležitosti písomnej 

prihlášky: 

 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné vzdelanie 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Ďalšie požiadavky:  

- predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2021 

- pracovný pomer na plný pracovný úväzok na funkčné obdobie: 6 rokov 

- bezúhonnosť 

- minimálne 5 ročná prax  

- riadiace a organizačné schopnosti 

- plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

 

Náležitosti písomnej prihlášky 

a) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. 

b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie. 

c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných činností. 

d) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a o 

členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 

e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy. 

f) Informácia o jazykových a počítačových znalostiach. 

g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda 

na rokovaní Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, 

kto súhlas dáva, komu sa súhlas dáva a na aký účel, rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas 

dáva a podmienky jeho odvolania. 

 

Požadované doklady: 

Písomná prihláška 

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

Štrukturovaný životopis 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č.1) 

 

Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne overenými dokladmi: 

najneskôr dňa 15.10.2021 do 10.00 hod. na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 

01 Dunajská Streda. Na obálku je potrebné napísať „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ„                                  

 

II. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 01.09.2021 na úradnej 

tabuli mesta Dunajská Streda, na webovom sídle mesta www.dunstreda.sk a v periodiku mestskej 

samosprávy. 

2. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná komisia pre otváranie obálok v zložení:  

1.    György Bugár 

2.    Ladislav Gútay 

3.    Mgr. Klára Šándorová 

4.    Mgr. Alexander Dakó 

5.    Mgr. Rita Őriová  

Z otvárania obálok sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra, zoznam priložených dokladov, zoznam chýbajúcich dokladov a náležitostí 

prihlášky. 
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3. Prednostka mestského úradu zabezpečí tlač hlasovacích lístkov pre voľbu hlavného kontrolóra mesta a 

pozvanie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v 

abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického 

titulu kandidáta. Na hlasovacom lístku je odtlačok úradnej pečiatky mesta Dunajská Streda. 

5. Každému kandidátovi bude v deň voľby umožnená prezentácia v trvaní najviac 10 minút.   

6. Voľba sa koná tajným hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 

16.11.2021. 

7. Pre vykonanie voľby volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá 

riadi priebeh voľby, zisťuje výsledok voľby, spočítava hlasy a vyhotoví zápisnicu z voľby.  

8. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá v deň pred hlasovaním 

poslancom. 

9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže 

najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky. 

10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so zakrúžkovaním poradového čísla 

jedného kandidáta. 

11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo dopísané mená sa 

neprihliada. 

12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo 

volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 

hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom 

platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná prvý zástupca 

primátora. Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že 

žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. Výsledok žrebovania prvý zástupca 

primátora oznámi predsedajúcemu, ktorý oznámi meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného 

kontrolóra. 

13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

• počet prítomných poslancov, 

• počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

• počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

• počet platných hlasovacích lístkov, 

• počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

• výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, 

• meno zvoleného kandidáta. 

466/2021/23 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 2021 nasledovne: 

28. septembra 

16. novembra 

7. decembra  

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

467/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

v o l í 

prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2021 – 2025: 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 467/2021/23 o 

voľbe prísediacich a ďalšie 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1. Erzsébet Haizok, ..................................... 

2. Marta Horváthová, ........................................... 

3. Dagmar Pelechová, .................................... 

4. Valter Pelech, ............................................................. 

požadované dokumenty: osvedčenie o 

zvolení prísediaceho, súhlas 

prísediaceho, dotazník, čestné 

prehlásenie o spôsobilosti na právne 

úkony, potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti, výpis z registra trestov 

boli odoslané Okresnému súdu 

Dunajská Streda dňa 14.07.2021. 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


