
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: .../2018/29 

29. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

29. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban     
 

Návrh na schválenie zriadenia pomníka obetiam I. a II. svetovej vojny. 

Javaslat az I. és II. világháborús emlékmű elkészítésére.   

 

 

Predkladá:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD, vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:     Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:    

 
                        

schvaľuje  

 

1. vyhotovenie grafického riešenia a zhotovenie pomníka obetiam I. a 

II. svetovej vojny podľa predloženej grafiky v prevedení bronz a žula 

v rozmere 3,0 m x 5,0 m a jeho umiestnenie v mestskom parku medzi 

Jesenskou, Táborovou, Štúrovou ulicou a Bratislavskou cestou 

v Dunajskej Strede. 

 

2. uzavretie zmluvy na vyhotovenie grafického riešenia a zhotovenia 

pomníka so spoločnosťou Három Pajzs Bt. za nasledovných 

podmienok: 

- dohodnutú cena za zhotovenie pomníka 34 375 EUR, 

- úhrada preddavku z ceny vo výške 16 000 EUR na materiál a práce, 

- pomník zhotoví výtvarný umelec Lebó Ferenc 

- termín zhotovenia pomníka: do 26. októbra 2018 

 

 

 

 

September 2018 

2018. szeptember 

 



  

Dôvodová správa 
 

Predstavitelia mesta sú často konfrontovaní so skutočnosťou, že hrdinovia Dunajskej Stredy 

padlí v I. a II. svetovej vojne nemajú v meste dôstojný pomník. Pri pomníku venovanom 

obetiam fašizmu v parku na Námestí svätého Štefana si pripomíname predovšetkým deň 

víťazstva nad fašizmom, udalosti roku 1945 a spomíname na účastníkov odboja.  

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo síce 2. november za mestský deň smútku na počesť obetiam 

I. a II. svetovej vojny, avšak v meste nie je vhodné miesto na usporiadanie spomienkového 

podujatia. Bolo by prinajmenšom nemiestne usporiadať spomienkové stretnutie obetiam I. 

svetovej vojny v cintoríne, kde sú padlí, ktorí bojovali na druhej strane frontu.  

Dunajskostredskí hrdinovia si zaslúžia pomník, na ktorom budú vyryté ich mená. 

 

Navrhnutým miestom na umiestnenie pomníka je mestský park oproti železničnej stanici. 

 
Podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone 

samosprávy okrem iného zabezpečuje výstavbu a údržbu, kultúrnych, športových a ďalších 

obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce. Tento 

návrh sa predkladá v súlade s predmetným ustanovením zákona. 

 

Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p. sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej 

predmetom je vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej 

výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo 

úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu 

chráneného podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 12 písm. h) zákona). 

 

  

Predkladaný návrh prerokovala 

 Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť.  

 Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy.  

 Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu. 

 

 

Materiál vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny  


