
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:   /2021/27 

27. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

27. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie udelenia podmienečného súhlasu mesta Dunajská Streda ako 

vlastníka,  na výrub drevín.  

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város, mint tulajdonos általi feltételekhez  kötött  

fakivágáshoz szükséges beleegyezésének elfogadására.  

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Ing. Zoltán Pápay, vedúci Odboru finančného a evidencie majetku 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:     

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Podanie žiadosti spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s., 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

52 769 941, na začatie správneho konania na výrub 

drevín dotknutých plánovanou výstavbou stavby 

„Multifunkčná aréna – Novostavba eventovej 

a športovej haly s  kompletnou infraštruktúrou“, 

nachádzajúcich sa na pozemkoch vo vlastníctve 

spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s. a  na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

 

B/  u d e l u j e   p o d m i e n e č n ý   s ú h l a s 

 

na výrub drevín, nachádzajúcich sa na pozemkoch 

v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku 

ostatná plocha, par. č. 1775/8 o výmere  1 827 m2; par. 

registra „C“, druh pozemku ostatná plocha, par.                     

č. 1775/43 o výmere  9 462 m2;  vedených na LV                   

č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; v predbežnom počte 17 kusov, 

presne identifikovateľných v  prílohe tohto  

uznesenia, ktorých celková spoločenská hodnota 

v zmysle technickej správy, vypracovanej Štefanom 

Székelyom (Lumberjack s.r.o.), je 13 210,70 Eur 

(slovom trinásťtisícdvestodesať eur a sedemdesiat euro 

centov); s nasledovnými podmienkami:  

 tento súhlas neoprávňuje spoločnosť ARÉNA 

DSZ, a.s., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 52 769 941, na výrub 

vyššie uvedených drevín a nenahrádza rozhod-

nutie príslušného správneho orgánu štátnej 

správy, ktorým príslušný štátny orgán štátnej 

správy vydá súhlas na výrub drevín, 

 s výkonom výrubu drevín mesto Dunajská 

Streda súhlasí výlučne len po nadobudnutí  

právoplatnosti rozhodnutia príslušného správ-

neho orgánu štátnej správy, ktorým príslušný 

štátny orgán štátnej správy vydá súhlas na výrub 

drevín,  

 mesto Dunajská Streda súhlasí len s výrubom 

drevín, ktoré budú uvedené v právoplatnom  

rozhodnutí príslušného správneho orgánu štátnej 



správy, ktorým príslušný štátny orgán štátnej 

správy vydá súhlas na výrub drevín. 

 

 

C/  s p l n o m o c ň u j e   p r i m á t o r a  

na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodov 

A/  a  B/ tohto uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November  2021 

2021. november 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na schválenie udelenia podmienečného súhlasu mesta Dunajská Streda 

ako vlastníka,  na výrub drevín. 

 

Návrh na udelenia podmienečného súhlasu mesta Dunajská Streda na výrub drevín, 

nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, par. registra „C“, druh 

pozemku ostatná plocha, par. č. 1775/8 o výmere  1 827 m2; par. registra „C“, druh pozemku 

ostatná plocha, par.  č. 1775/43 o výmere  9 462 m2;  vedených na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v predbežnom počte 17 kusov, presne 

identifikovateľných v  prílohe hore uvedeného  uznesenia, ktorých celková spoločenská 

hodnota v zmysle technickej správy, vypracovanej Štefanom Székelyom (Lumberjack s.r.o.), 

je 13 210,70 Eur (slovom trinásťtisícdvestodesať eur a sedemdesiat euro centov); 

s podmienkami, že : 

 vyššie uvedený súhlas neoprávňuje spoločnosť ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske nám. 1203, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 769 941, na výrub vyššie uvedených drevín a 

nenahrádza rozhodnutie príslušného správneho orgánu štátnej správy, ktorým príslušný 

štátny orgán štátnej správy vydá súhlas na výrub drevín, 

 s výkonom výrubu drevín mesto Dunajská Streda súhlasí výlučne len po nadobudnutí  

právoplatnosti rozhodnutia príslušného správneho orgánu štátnej správy, ktorým príslušný 

štátny orgán štátnej správy vydá súhlas na výrub drevín,  

 mesto Dunajská Streda súhlasí len s výrubom drevín, ktoré budú uvedené v právoplatnom  

rozhodnutí príslušného správneho orgánu štátnej správy, ktorým príslušný štátny orgán 

štátnej správy vydá súhlas na výrub drevín, 

sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z dôvodu, že 

predmetným zámerom dôjde k zníženiu hodnoty súboru hnuteľných vecí, ktoré v zmysle § 

120 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa považujú za súčasť pozemku na ktorom sa nachádzajú. 

 

Nakladanie s majetkom mesta Dunajská Streda sa riadi zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien.  
 

Vypracoval: Štefan Gálffy, samostatný odborný referent pre evidenciu nehnuteľného majetku 

Kidolgozta:  


