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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v IX. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 13. decembra 2022 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 35 uznesení (číslovanie od 14/2022/2 do 48/2022/2) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
14/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 13.12.2022 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

15/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ing. Eriky Szelle a Mgr. Ivána Nagya za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej 

za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

16/2022/2 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 33. zasadnutia, konaného dňa 

27. septembra 2022 a z 1. zasadnutia, konaného dňa 22. novembra 2022. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

17/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 7/2022 na rok 2022 mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zmena rozpočtu č. 7/2022 na rok 

2022 mesta Dunajská Streda bola 

zverejnená na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

18/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2022/4 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2022/5 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

19/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2023 bol 

zverejnený na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

20/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

I. Zámer výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v nadväznosti na článok 

11, bod 15. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 8.12.2020, na základe 

ktorého možno prenechať do bezplatného užívania nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie na charitatívne a na verejnoprospešné účely, ako 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Jednotlivé zmluvy o výpožičke 

prichystané, sú v procese podpisu 

jednotlivými zmluvnými stranami. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov: 

 

1. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Združením 

na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, so sídlom Komenského 33, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 085 111, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2023; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 4 nebytových priestorov a  sociálnych miestností, nachádzajúcich sa v budove 

Centra sociálnej starostlivosti na Komenského ulici súp. č. 359, nachádzajúce sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 

Dunajskej Strede, bez úhrady režijných nákladov. 

 

2. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a 

Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede, so sídlom Rényska 4212/8, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 37 850 334, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 2 nebytových priestorov a sociálneho zariadenia, nachádzajúcich sa v budove 

Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Spoločnosti na pomoc osobám s  autizmom v Dunajskej Strede, bez úhrady 

režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny 

vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

3. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Základnou 

organizáciou Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 095 061, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove 

Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47, bez 

úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny 

vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

4. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Základnou 

organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 

592 915, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom ktorej je 

bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu 

dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom 

zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, bez úhrady režijných nákladov, 

so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do 

nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

5. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a 

Dunajským spolkom nepočujúcich, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 290 414, 

ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné 

užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na 

ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom 

zabezpečenia činnosti Dunajského spolku nepočujúcich, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou 
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podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas 

trvania energetickej krízy. 

 

6. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Úniou 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Základná organizácia č. 10 Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 

825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 683 876, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 

do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas 

vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

7. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a 

Slovenským zväzom invalidov – Základná organizácia Dunajská Streda, so sídlom Komenského 1218/15, 929 

01  Dunajská Streda, IČO: 36 095 583, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 

31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Slovenského zväzu invalidov – 

Základná organizácia Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené 

priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

8. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Jednotou 

dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská organizácia Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 

825/8, 929 01 Dunajská Streda, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; 

predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v 

budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská 

organizácia Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory 

budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

Schválenie zámeru prenájmu majetku v zmysle bodu 1 až 8 tohto návrhu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

II. Uzatvorenie nižšie uvedených zmlúv o výpožičke nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda v nadväznosti na článok 11, bod 15. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská 

Streda zo dňa 8.12.2020, na základe ktorého možno prenechať do bezplatného užívania nehnuteľný majetok 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie na charitatívne 

a na verejnoprospešné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

1. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Združením 

na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, so sídlom Komenského 33, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 085 111, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2023; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 4 nebytových priestorov a  sociálnych miestností, nachádzajúcich sa v budove 

Centra sociálnej  starostlivosti  na Komenského ulici súp. č. 359, nachádzajúce sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 
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Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 

Dunajskej Strede, bez úhrady režijných nákladov. 

 

2. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a 

Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede, so sídlom Rényska 4212/8, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 37 850 334, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 2 nebytových priestorov a sociálneho zariadenia, nachádzajúcich sa v budove 

Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Spoločnosti na pomoc osobám s  autizmom v Dunajskej Strede, bez úhrady 

režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny 

vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

3. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Základnou 

organizáciou Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 095 061, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove 

Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47, bez 

úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny 

vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

4. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Základnou 

organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 

592 915, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom ktorej je 

bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu 

dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom 

zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, bez úhrady režijných nákladov, 

so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do 

nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

5. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a 

Dunajským spolkom nepočujúcich, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 290 414, 

ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné 

užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na 

ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom 

zabezpečenia činnosti Dunajského spolku nepočujúcich, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou 

podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas 

trvania energetickej krízy. 

 

6. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Úniou 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Základná organizácia č. 10 Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 

825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 683 876, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 

do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých 
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Slovenska, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas 

vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

7. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a 

Slovenským zväzom invalidov – Základná organizácia Dunajská Streda, so sídlom Komenského 1218/15, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 36 095 583, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 

31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Slovenského zväzu invalidov – 

Základná organizácia Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené 

priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

8. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a Jednotou 

dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská organizácia Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 

825/8, 929 01 Dunajská Streda, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.12.2026; 

predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v 

budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská 

organizácia Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory 

budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich  k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

21/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a 

Centrom voľného času – Dunajská Streda, so sídlom  Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 

299 080, ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 176 m2, 

nachádzajúcich sa v budove Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v  katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania Centra voľného času, a to do 31.08.2023, ako prípad hodný 

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

neskorších predpisov, s odôvodnením, že je naplánované presťahovanie Centra voľného času – Dunajská 

Streda, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, najneskôr do 31.08.2023 do nových 

priestorov, ktoré začnú využívať od 01.09.2023. 

 

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu 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. 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Dodatok k Zmluve o nájme 

prichystaný, je v procese podpisu 

jednotlivými zmluvnými stranami. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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2. Predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

medzi Základnou školou, Smetanov háj  286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom 

a Centrom voľného času – Dunajská Streda, so sídlom Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 

299 080, ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 176 m2, 

nachádzajúcich sa v budove  Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v  katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to do 31.08.2023. 

 

Schválenie predĺženia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 tohto návrhu 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. 

22/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a 

Súkromným gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906, ako 

nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1072 m2, nachádzajúcich 

sa v pavilóne C v budove Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, a to do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom prevádzkovania 

Súkromného gymnázia s VJM, na vzdelávanie stredoškolskej mládeže, v záujme  efektívnejšieho využitia 

majetku mesta s odôvodnením, že nebytové priestory sú účelovo určené výlučne na školské účely (učebne) a 

nájomca investoval vlastné finančné prostriedky na rekonštrukciu uvedených priestorov.  

 

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu 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. 

 

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

Základnou školou, Smetanov háj  286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a 

Súkromným gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906, ako 

nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1072 m2, nachádzajúcich 

sa v pavilóne C v budove  Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to do 31.12.2026. 

 

Schválenie predĺženia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 tohto návrhu 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 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Dodatok k Zmluve o nájme 

prichystaný, je v procese podpisu 

jednotlivými zmluvnými stranami. 

 

 

Zodpovedný: 

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

23/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda o celkovej výmere 90,30 

m2, nachádzajúcich sa v budove Komunitného centra súpisné číslo 1250, vchod č. 32A, v  katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č. 3397/2, vedenej na LV č. 9555  Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v prospech občianskeho združenia Rómovia na Žitnom Ostrove 

– Etnografické Múzeum Csallóközi Romák Néprajzi Múzeuma - Dunaszerdahely, so sídlom Kračanská cesta 

1250/32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53406273 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 

9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom vytvorenia a 

prevádzkovania etnografického múzea s expozíciou súvisiacou so životom Rómov na Žitnom ostrove, 

pozostávajúcou zo zbierok etnografických, kultúrnych, výtvarných diel, archívnych dokumentov, listov 

rukopisov, fotografií, kníh, časopisov, ako aj hudobných nosičov. Toto etnografické múzeum by svojou 

činnosťou zastrešovalo a aktívne reprezentovalo rómsku kultúru na Žitnom ostrove. 

 

Schválenie zámeru prenájmu v zmysle bodu 1 tohto návrhu 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. 

 

2. Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda o celkovej 

výmere 90,30 m2, nachádzajúcich sa v budove Komunitného centra súpisné číslo 1250, vchod č. 32A, v  

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č. 3397/2, vedenej na LV 

č. 9555  Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, medzi mestom Dunajská Streda ako 

prenajímateľom a občianskym združením Rómovia na Žitnom Ostrove – Etnografické Múzeum Csallóközi 

Romák Néprajzi Múzeuma - Dunaszerdahely, so sídlom Kračanská cesta 1250/32, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 53406273 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom vytvorenia a prevádzkovania etnografického 

múzea s expozíciou súvisiacou so životom Rómov na Žitnom ostrove, pozostávajúcou zo zbierok 

etnografických, kultúrnych, výtvarných diel, archívnych dokumentov, listov rukopisov, fotografií, kníh, 

časopisov ako aj hudobných nosičov, za symbolické nájomné vo výške 120,00 Eur za rok, s nasledovnými  

zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2026. 

b) Ročné nájomné vo výške 120,- Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi jednorazovo bez vystavenia 

faktúry do 31.03. bežného roka.  

c) Náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, elektrická energia, dodávka 

tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa  príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

d) Prenajímateľ môže jednostranne primerane upraviť dohodnutú sumu preddavkov v prípade zmeny 

trhových cien uvedených služieb. Prenajímateľ je v takomto prípade povinný písomne oznámiť nájomcovi 

úpravu uvedených režijných nákladov aspoň 30 dní pred plánovanou úpravou. 

e) Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí nájomca na základe 

rozhodnutia  mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku. 

f) Prípadné rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné náklady, bez možnosti 

refundácie vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda. 

 

Schválenie uzatvorenia zmluvy o prenájme v zmysle bodu 2 tohto návrhu 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. 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha splnená 

 

Zmluva o prenájme nebytového 

priestoru podpísaná 23.12.2022, 

zverejnená v CRZ dňa 13.01.2023 

pod č. 934/2022 

 

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. 

24/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda ako prenajímateľom a PaedDr. Helenou 

Olléovou, so sídlom Nám. Priateľstva 2170/26, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 283 394 ako nájomcom, 

predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 16,5 m2, nachádzajúcich sa na 

prízemí v budove  Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11, 929 01 Dunajská Streda v  katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č. 1920/24, vedenej na LV č. 4985  

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného 

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

predpisov, za účelom  prevádzkovania školského bufetu, za ročné  nájomné vo výške 40,10 Eur za 1 m2 

podlahovej plochy, s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka školského bufetu 

niekoľko mesiacov zatvorená a nájomca platil nájomné v plnej výške napriek tomu, že nemal nárok na pomoc 

od štátu.  

 

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu 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. 

 

2. Predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta medzi Základnou 

školou Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda ako prenajímateľom a PaedDr. Helenou Olléovou, so 

sídlom  Nám. Priateľstva 2170/26, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 283 394 ako nájomcom, predmetom 

ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 16,5 m2, nachádzajúcich sa na prízemí v budove 

Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11, 929 01 Dunajská Streda v  katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č. 1920/24, vedenej na LV č. 4985  Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom prevádzkovania 

školského bufetu, s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka školského bufetu 

niekoľko mesiacov zatvorená a nájomca platil nájomné v plnej výške napriek tomu, že nemal nárok na pomoc 

od štátu, za ročné nájomné vo výške 40,10 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, s nasledovnými  zmluvnými 

podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 

b) Ročné nájomné vo výške 661,65,- Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných splátkach 

vo výške 55,14,-  Eur, najneskôr do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca.  

c) Nájomca bude uhrádzať za služby spojené s nájmom paušálnymi mesačnými platbami s možnosťou 

zvýšenia o medziročnú infláciu nasledovne:  

- náklady na elektrickú energiu vo výške 23,50 €, 

- náklady za dodávku tepla vo výške 18,20 €,   

- náklady na vodné a stočné  4,00 €  

- náklady na zber a odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 20,00 €.  

 

Schválenie predĺženia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 tohto návrhu 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. 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Dodatok k Zmluve o nájme 

prichystaný, je v procese podpisu 

jednotlivými zmluvnými stranami. 

 

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. 

25/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019 ako 

prenajímateľom  a Gabrielou Kasanovou, IČO: 37160214 so sídlom 930 16 Vydrany 85 ako nájomcom, 

predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 19,56 m2, nachádzajúci sa v budove 

Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM na Školskej ulici č. 936/1, v Dunajskej Strede, v  katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č. 1211/4, vedenej na LV č. 4984 Okresným 

úradom Streda – Katastrálny odbor, vybudovanej na parc. č. 2590/1, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 

9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom  

prevádzkovania školského bufetu, za ročné  nájomné vo výške 40,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, ako 

kompenzáciu výpadku tržieb s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka 

školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená. 

 

Schválenie zámeru v zmysle tohto návrhu 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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Návrh na schválenie predĺženia 

Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov bude predmetom 

rokovania MsZ dňa 24.01.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

26/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081086 ako prenajímateľom a 

Annamáriou Feketeovou, IČO: 52142264 so sídlom 930 21 Dunajský Klátov 54 ako nájomcom, predmetom 

ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 7,6 m2, nachádzajúceho sa v budove Základnej 

školy, Smetanov háj  286/9, v Dunajskej Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, 

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

obcí v znení neskorších predpisov, za účelom  prevádzkovania školského bufetu, za ročné  nájomné vo výške 

60,00 Eur za 1 m2  podlahovej plochy, ako kompenzáciu výpadku tržieb s odôvodnením, že v pandemických 

rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená. 

 

Schválenie zámeru v zmysle tohto návrhu 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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Návrh na schválenie predĺženia 

Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov bude predmetom 

rokovania MsZ dňa 24.01.2022. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

27/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Návrh na schválenie predĺženia 

Zmluvy o nájme nebytových 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Dunajská Streda ako prenajímateľom a Eva Ivicze, IČO: 43 435 041 so sídlom 930 14 Dolný Bar 151 ako 

nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 10 m2, nachádzajúceho 

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. 2590/1, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

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

účelom  prevádzkovania školského bufetu, za ročné  nájomné vo výške 61,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, 

ako kompenzáciu výpadku tržieb s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka 

školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená. 

 

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu 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. 

priestorov bude predmetom 

rokovania MsZ dňa 24.01.2022. 

 

28/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36086576 ako prenajímateľom a Tímeou Miklósovou, IČO: 37160192 so sídlom 930 25 Vrakúň 380 ako 

nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 16 m2, nachádzajúceho 

sa v budove Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM na Hviezdoslavovej ulici č. 2094/2, v Dunajskej 

Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5849 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

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

účelom  prevádzkovania školského bufetu, za ročné  nájomné vo výške 61,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, 

ako kompenzáciu výpadku tržieb s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka 

školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená. 

 

Schválenie zámeru v zmysle tohto návrhu 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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Návrh na schválenie predĺženia 

Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov bude predmetom 

rokovania MsZ dňa 24.01.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

29/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Zámer uzavretia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 

086 576 ako prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977, ako nájomcom, predmetom 

ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 37,8 m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej 

školy Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za ročné  nájomné vo výške 40,00 

Eur za 1 m2 podlahovej plochy, výlučne za účelom prevádzkovania stomatologickej ambulancie, poskytovania 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluva o nájme prichystaná, je 

v procese podpisu jednotlivými 

zmluvnými stranami. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia, nakoľko prenajaté nebytové priestory sú účelovo určené ako 

zubná ambulancia a sú vybavené stabilne zabudovanými stomatologickými zariadeniami vo vlastníctve 

nájomcu, ktorý poskytuje žiakom i zamestnancom Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM  aj neodkladnú 

potrebnú zdravotnícku prvú pomoc pri prípadných úrazoch a náhlych zdravotných problémoch.  

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu 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. 

 

2. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 

086 576 ako prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977, ako nájomcom, predmetom 

ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 37,8 m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej 

školy Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, výlučne za účelom prevádzkovania 

stomatologickej ambulancie, poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia, nakoľko prenajaté 

nebytové priestory sú účelovo určené ako zubná ambulancia a sú vybavené stabilne zabudovanými 

stomatologickými zariadeniami vo vlastníctve nájomcu, za ročné nájomné vo výške 40,- Eur za 1 m2 

podlahovej plochy, s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 

b) Výpovedná lehota je trojmesačná. 

c) Ročné nájomné vo výške 1512,- Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných splátkach vo 

výške 126,-  Eur, najneskôr do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca 

d) Náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, elektrická energia, dodávka 

tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa  príslušného 

kalendárneho mesiaca, 

e) Prenajímateľ môže jednostranne primerane upraviť dohodnutú sumu preddavkov v prípade zmeny 

trhových cien uvedených služieb s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu.  

f) Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí nájomca na základe 

rozhodnutia  mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku. 

g) Prípadné rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné náklady, bez možnosti 

refundácie vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda. 

 

Schválenie uzavretia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 tohto návrhu 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. 

30/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda na 

sumu 2 178 124,40 EUR bez DPH, v prospech záložného veriteľa, spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom 

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552 a to:  

a) na stavbu súpisného č. 1203, druh stavby 15, popis stavby Administratívna budova, nachádzajúcej sa na 

pozemkoch, par. č. 259/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 415 m2; 

par. č. 265/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere  391 m2; par. č. 265/3, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie zo dňa 03.01.2023 bolo 

zaslané spoločnosti Municipal Real 

Estate Dunajská Streda, s.r.o., ktoré 

bolo prevzaté dňa  09.01.2023. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2; v podiele 1/1 k celku, 

zapísanej Okresným úradom Dunajská Streda,  Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4857 vedenom 

pre katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

b) na pozemky par. č. 253/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; 

par. č. 259/1,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere  1 415 m2; par. č. 259/2, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 747 m2; par. č. 259/3,  parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2; par. č. 259/4, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2; par. č. 265/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere  391 m2; par. č. 265/3, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 153 m2; par. č. 265/4, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 

m2; v podiele 1/1 k celku, zapísané Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 4857 vedenom pre katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, 

c) na pozemok par. č. 265/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2; 

v podiele 1/1 k celku, zapísaného Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 3251 vedenom pre katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda. 

 

B/  p o v e r u j e 

primátora mesta so zabezpečením úloh súvisiacich s uzavretím zmluvy o zriadení záložného práva podľa bodu 

A/ tohto uznesenia. 

Splnenie uznesenia  zabezpečuje 

konateľ spoločnosti.  

 

31/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 24/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o dani za 

osobitné užívanie verejného priestranstva 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 

14.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

32/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 25/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o dani z 

nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 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 

14.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

33/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ........./2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým 

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

o miestnom poplatku za rozvoj v predloženom rozsahu. 

Uznesenie nebolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

34/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 26/2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 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 

14.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

35/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 27/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o miestnom 

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

rozsahu. 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2022. 

36/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 28/2022 zo dňa 13. decembra 2022, 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. 

 

B/  s c h v a ľ u j e 

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

predloženom rozsahu.  

2. uzavretie Zmluvy o nájme parkovacích miest 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, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 13. decembra 

2022, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

37/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 29/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o rozsahu a 

bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre 

sociálnej starostlivosti 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 

15.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

38/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 30/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o poskytovaní 

sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 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 

15.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

39/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 31/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení 

nájomného za príležitostný nájom niektorého majetku vo vlastníctve 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 

14.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

40/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 32/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení 

výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 

14.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

41/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 33/2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o 

určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty 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 

14.12.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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42/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zásadám, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Dodatok bol zverejnený na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

43/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia a podzemných kontajnerov 

na odpad vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda. v predloženom 

rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Dodatok bol zverejnený na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

44/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zverejnené na webovom sídle  mesta 

www.dunstreda.sk  a zaslané VÚC 

Trnava na vedomie. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

45/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu, 

2. delegovanie do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda za 

zástupcov zriaďovateľa poslancov mestského zastupiteľstva na obdobie počas výkonu poslaneckého mandátu 

podľa predloženého návrhu a zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda podľa predloženého návrhu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Odvolania a delegovania zaslané 

poslancom a zamestnancom 

v decembri 2022, školám a školským 

zariadenia zmena oznámená mailom 

20.12.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

46/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

v o l í 

za ďalších členov Komisie MsZ pre financie 

- Tihamér Tamás Tóth 

- Mgr. František Vangel, MBA., PhD. 

za ďalších členov Komisie MsZ pre rozvoj mesta 

- Ing. Iván Gútay 

- Richard Földes 

za ďalších členov Komisie MsZ pre životné prostredie 

- Ing. Olivér Pongrácz 

- Csaba Kosár 

za ďalších členov Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 

- Attila Nagy 

- PaedDr. Žaneta Pavlíková, PhD. 

za ďalších členov Komisie MsZ pre mládež a šport 

- Tibor Szaban 

- Mgr. Nikola Túryová 

za ďalších členov Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo 

- Ladislav Gödölle 

- PhDr. Marian Kósa 

za ďalších členov Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva 

- JUDr. Juraj Czirfusz, PhD. 

- László Polák 

Uznesenie bolo schválené 

 

Oznámenie jednotlivým ďalším 

členom komisií MsZ zaslané 

a zverejnené na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

47/2022/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Dunajská Streda na roky 2022-2023. 

Zverejnené na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.ak. 

 

 

 

48/2022/2 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 2023 nasledovne: 

24. januára  

4. apríla 

27. júna 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zverejnené na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 

http://www.dunstreda.ak/
http://www.dunstreda.sk/

