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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 16. novembra 2021 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 34 uznesení (číslovanie od 500/2021/26 do 533/2021/26) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
500/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.11.2021 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

501/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie MUDr. Zoltána Horvátha a Mgr. Krisztiána Nagya za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

502/2021/26 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 25. zasadnutia, konaného dňa 

28. septembra 2021. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

503/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 6/2021 za rok 2021 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

504/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

k návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

505/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

506/2021/26 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. 601/2,  parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

80 m2; vytvorenej geometrickým plánom č. 45961581-37/21, vyhotoveným dňa 03.09.2021, vyhotoviteľom 

AZ-GEO, s.r.o., Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, dňa 07.09.2021 pod č. G1 – 2195/2021, do výlučného vlastníctva Orosa Tomáša, 

.............................................................................. .......................................; za kúpnu cenu vo výške 60 eur/m2, 

t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 4 800,-€ (slovom: štyritisícosemsto eur); s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 601/2 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 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 29.11.2021. 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 



2 

 

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 - priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

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

507/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer odpredaja časti stavebného diela „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibóková ul. v 

Dunajskej Strede“, a pozemkov v katastrálnom území Dunajská Streda, na ktorých je vybudovaná časť vyššie 

uvedeného stavebného diela, t.j. par. č. 512/16, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 783 

m2; par. č. 512/19, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 

512/20, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2; par. č. 3458/37, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 607 m2; par. č. 3458/38, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 84 m2; par. č. 3458/39, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 29 m2; par. č. 3458/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 603 m2; par. č. 3462/672, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 26 m2; par. č. 3462/674, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 

m2; par. č. 3463/7, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2; par. č. 

3733/10, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; par. č. 3735/27, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3735/26, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vytvorených geometrickým plánom č. 

267/2021, vyhotoveným dňa 06.07.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 

01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

18.08.2021 pod číslom G1-1839/2021; v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 

Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro za časť stavebného diela a 

1 Euro za pozemky pod vyššie uvedenou časťou stavebného diela; ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

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

doplnkov.  

 

2. odpredaj časti stavebného diela „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibóková ul. v Dunajskej 

Strede“, a pozemkov v katastrálnom území Dunajská Streda, na ktorých je vybudovaná  časť vyššie uvedeného 

stavebného diela, t.j. par. č. 512/16, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 783 m2; par. č. 

512/19, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 512/20, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2; par. č. 3458/37, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 607 m2; par. č. 3458/38, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 84 m2; par. č. 3458/39, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 29 m2; par. č. 3458/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 603 

m2; par. č. 3462/672, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 

3462/674, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2; par. č. 3463/7, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2; par. č. 3733/10, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; par. č. 3735/27, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3735/26, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vytvorených geometrickým plánom č. 267/2021, vyhotoveným 

dňa 06.07.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 

46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 18.08.2021 pod číslom 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané Trnavskému 

samosprávnemu kraju dňa 

29.11.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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G1-1839/2021; v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 

901, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro za časť stavebného diela a 1 Euro za pozemky 

pod vyššie uvedenou časťou stavebného diela: pri splnení nasledovných podmienok: 

Mesto Dunajská Streda pred uzavretím kúpnej zmluvy s Trnavským samosprávnym krajom, predloží 

kupujúcemu nasledovné dokumenty: 

• projekt skutočného vyhotovenia predmetu odovzdania vrátane atestov a skúšok, zabudovaných materiálov, 

• projekt porealizačného zamerania stavebného objektu, 

• vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych práv, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 

 

3. Odpredaj vyššie uvedenej časti stavebného diela a ním zastavaných pozemkov za symbolickú kúpnu cenu 

vo výške 2,- Eurá, v zmysle bodu 2. tohto uznesenia; ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 

8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, za účelom 

vysporiadania majetku a finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o združení finančných 

prostriedkov a o vzájomnej spolupráci, uzatvorenej dňa 18.12.2019 medzi Trnavským samosprávnym krajom 

a mestom Dunajská Streda. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa zmysle § 9a 

ods. 8, písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

508/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Zámer odkúpenia pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 64/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

24 m2; par. č. 64/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; vedených 

na LV č. 3682 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 281/4, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 281/5, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. č. 281/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 209 m2; par. č. 284/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 65 m2; par. č. 285/10, parcela registra C, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1 m2; vedených 

na LV č. 3690 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; do výlučného vlastníctva mesta 

Dunajská Streda v podiele 1/1-ine k celku, za kúpnu cenu vo výške 40,- eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 18 640,-€ (slovom: osemnásťtisícšesťstoštyridsať eur); ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s 

§ 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a  doplnkov. 

 

2. Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 64/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; 

par. č. 64/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; vedených na LV 

č. 3682 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 281/4, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 281/5, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. č. 281/6, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 209 m2; par. č. 284/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 65 m2; par. č. 285/10, parcela registra C, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1 m2; vedených 

na LV č. 3690 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; do výlučného vlastníctva mesta 

Dunajská Streda v podiele 1/1-ine k celku, za kúpnu cenu vo výške 40,- eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 18 640,-€ (slovom: osemnásťtisícšesťstoštyridsať eur). 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané pánovi 

Keufelovi, slečny Keufelovej a pánovi 

Fodorovi dňa 29.11.2021. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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3. Odkúpenie hore uvedených pozemkov v zmysle bodu 2. tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov, v záujme vysporiadania majetkovo právneho stavu k pozemkom zastavaným budovou kultúrneho 

domu v Mliečanoch a verejnoprospešnou infraštrukturálnou stavbou chodníka pre chodcov vedúcej k 

miestnemu cintorínu. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

509/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer bezodplatnej zámeny nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 

ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien: 

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

Streda, IČO: 00 305 383: 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 385/2021, vyhotoveným dňa 15.09.2021, vyhotoviteľom 

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

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 17.09.2021 pod číslom G1-2284/2021; par. č. 

2669/54, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; vo výlučnom 

vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine 

k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 2669/54 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

076/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa  01.10.2021 vo výške 2 200,- € (slovom: 

dvetisícdvesto eur). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Jozef Alföldy, ................................................... 

...........................................................: 

• pozemok, par. č. 910/2, parcela registra E, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 50 m2, vedený na 

LV č. 3663 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; vo výlučnom vlastníctve Jozefa 

Alföldyho, ...........................................................................................................................  v podiele 1/1-ine k 

celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 910/2, bola stanovená znaleckým posudkom č. 075/2021, vypracovaným 

Ing. Jolanou Némethovou, dňa  30.09.2021 vo  výške 2 220,- € (slovom: dvetisíc-dvestodvadsať eur). 

 

2. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 

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

Streda, IČO: 00 305 383: 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 385/2021, vyhotoveným dňa 15.09.2021, vyhotoviteľom 

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

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 17.09.2021 pod číslom G1-2284/2021; par. č. 

2669/54, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; vo výlučnom 

vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine 

k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 2669/54 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

076/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 01.10.2021 vo výške 2 200,- € (slovom: 

dvetisícdvesto eur). 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané pánovi 

Alföldymu dňa 29.11.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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2.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Jozef Alföldy, ............................................................ 

.................................................................: 

• pozemok, par. č. 910/2, parcela registra E, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 50 m2, vedený na 

LV č. 3663 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; vo výlučnom vlastníctve Jozefa 

Alföldyho, .............................................................................................................................  v podiele 1/1-ine k 

celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 910/2, bola stanovená znaleckým posudkom č. 075/2021, vypracovaným 

Ing. Jolanou Némethovou, dňa 30.09.2021 vo výške 2 220,- € (slovom: dvetisíc-dvestodvadsať eur). 

 

3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 2.1 tohto návrhu uznesenia na strane vymieňajúceho 

č. 1 a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 2.2 tohto návrhu uznesenia na strane vymieňajúceho č. 2, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemku dotknutého plánovanou 

verejnoprospešnou inžinierskou stavbou „Rekonštrukcia vozovky na Malotejedskej a Priemyselnej ulici s 

upraveným odvodnením“, cieľom ktorej je zvýšenie bezpečnosti premávky predmetnej križovatky. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

510/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 335/2020/17 zo dňa 08.12.2020: 

Znenie bodu A/ sa zmení nasledovne: 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer zriadenia vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 379/1, parcela registra E, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 2 424 m2; par. č. 3463/1 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 4 642 m2; par. č. 3464/810 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 

495 m2; par. č. 3733/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 516 m2 a 

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

LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, 

a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie 

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

Preložka STL plynovodu“; ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. OU-DS-OCDPK-

2020/017794, vydaným dňa 24.09.2020 Okresným úradom Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií; spočívajúceho sa strpieť zo strany povinného z vecného bremena existenciu 

inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom 

geometrickým plánom č. 304/2021 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych 

sietí zo dňa 22.7.2021, vyhotoveného firmou GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910, úradne overeného 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod č. G1-1885/2021 dňa 3.8.2021 a strpieť prechod 

a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských 

zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti, 

bezodplatne na dobu neurčitú; ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

2. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 379/1, parcela registra E, druh 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

SPP – distribúcia a.s. dňa 

29.11.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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pozemku ostatná plocha o výmere 2 424 m2; par. č. 3463/1 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 642 m2; par. č. 3464/810 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

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

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

vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti SPP 

- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre účely umiestnenia, výstavby a 

kolaudácie inžinierskej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. v Dunajskej Strede 

– SO - 04 Preložka STL plynovodu“; ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. OU-DS-

OCDPK-2020/017794, vydaným dňa 24.09.2020 Okresným úradom Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií; spočívajúceho sa strpieť zo strany povinného z vecného bremena existenciu 

inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom 

geometrickým plánom č. 304/2021 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych 

sietí zo dňa 22.7.2021, vyhotoveného firmou GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910, úradne overeného 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod č. G1-1885/2021 dňa 3.8.2021 a strpieť prechod 

a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských 

zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti, 

bezodplatne na dobu neurčitú. 

 

3. zámer bezodplatného prevodu inžinierskej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková 

ul. v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka STL plynovodu“ do vlastníctva spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739; ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 

ods. 8, písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

4. bezodplatný prevod inžinierskej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. v 

Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka STL plynovodu“ do vlastníctva spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739. 

 

5. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto uznesenia, bezodplatne na dobu neurčitú a bezodplatný 

prevod inžinierskej stavby v zmysle bodu 4. tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s 

§ 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z 

dôvodu, že preložku STL plynovodu realizovalo mesto Dunajská Streda vo verejnom záujme v rámci výstavby 

verejnoprospešnej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. v Dunajskej Strede“. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 

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

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

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

511/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1129, parcela registra E, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 257 m2; par. č. 1289/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 6 604 m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; par. č. 1080/7 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 828 m2; 

vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti ADY 

PARK s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 604 373; pre účely 

umiestnenia, výstavby, kolaudácie, užívania, prevádzkovania, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

ADY PARK s.r.o. dňa 29.11.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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modernizácie, akékoľvek iných stavebných úprav a odstránenia inžinierskej stavby „Zástavba IBV ADY 

PARK Lokalita F20, 21 – časť SO 05 - Vodovod a kanalizácia“, ktorej výstavba bola povolená Rozhodnutím 

č. OU-DS-OSZP-2019/017024 -008 Sza, vydaným Okresným úradom Dunajská Streda – odbor starostlivosti 

o životné prostredie dňa 06.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.20219; v rozsahu uvedeného 

v geometrickom pláne č. 35021934-238/2021, vyhotovenom dňa 13.09.2021, vyhotoviteľom LULO – Ing. 

Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934,  overenom Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 06.10.2021 pod. č. G1-2329/2021 (ďalej len „geometrický 

plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25,- € (slovom: dvadsaťpäť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená 

vymedzené geometrickým plánom o výmere 252 m2; celkom vo výške 6 300,- € (slovom: šesťtisíctristo eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

512/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/298, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 751 m2; par. č. 1888/299, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 073 m2; par. č. 1888/402, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 1 725 m2 a par. č. 1888/403, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 

541 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v  prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518; pre účely 

umiestnenia, výstavby a kolaudácie inžinierskej stavby „GEORERAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA 

GEOREAL II – Lokality G 81 a G131 – SO 06 a SO 08“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením 

č. 8344/DS/6143/2021/033-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 06.04.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 11.05.2021; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 36242624-154/2021, 

vyhotovenom dňa 10.09.2021, vyhotoviteľom GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín,  IČO: 

36 242 624,  overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 14.09.2021 pod. č. G1-

2266/21 (ďalej len „geometrický plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25 ,- € (slovom: dvadsaťpäť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená 

vymedzené geometrickým plánom o výmere 24 m2; celkom vo výške 600,- € (slovom: šesťsto eur). 

 

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 bolo zaslané spoločnosti 

GEOREAL a.s. dňa 29.11.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

513/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 379/1, parcela registra E,  druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 2 424 m2; par. č. 3463/1,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 642 m2; par. č. 3464/804, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1 238 m2; par. č. 3464/805, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

861 m2; par. č. 3464/808, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 075 m2; 

par. č. 3464/852, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; par. č. 

3464/853, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2; par. č. 3464/854, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané pánovi 

Szabómihály dňa 29.11.2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2; par. č. 3464/855, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2; par. č. 3464/856, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2; par. č. 3464/857, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3464/858, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2; par. č. 3464/862, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 486 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie inžinierskej stavby „Rodinný dom – SO 05 

Elektrická prípojka – Káblový rozvod NN“, ktorej výstavba bola povolená  Stavebným povolením č. 

8138/DS/5468/2021/033-HJ-003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 29.01.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 12.03.2021; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 328/2021, vyhotovenom dňa 

13.08.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 46 610 910,  

overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 08.09.2021 pod. č. G1-2153/2021 

(ďalej len „geometrický plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25 ,- € (slovom: dvadsaťpäť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená 

vymedzené geometrickým plánom o výmere 208 m2; celkom vo výške 5 200,- € (slovom: päťtisícdvesto eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

514/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 493/2021/25 zo dňa 28.09.2021 nasledovne: 

 

bod 1.4 znie:  

„1.4 Komisiu na otvorenie obálok, na určenie víťazov obchodnej verejnej súťaže a na uzatvorenie zmluvy o 

prevode vlastníctva nebytových priestorov – garáží, v nasledovnom zložení: 

• predseda komisie: Ladislav Gútay 

• člen komisie: György Bugár 

• člen komisie: Mgr. Andrea Herceg 

• náhradný člen komisie: Ladislav Bachman 

• náhradný člen komisie: László Szabó“ 

 

2. zmenu v oznámení o predaji a podmienkach predaja nasledovne: 

V bode 8. sa vynechávajú slová v zátvorke „otvorenie obálok sa uskutoční dňa 04.11.2021“ 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Otvorenie obálok sa uskutočnilo 

19.11.2021 o 8:30. 

Do 20.12.2021 boli podpísané kúpne 

zmluvy s víťazmi OVS a návrhy na 

vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností odovzdané na 

nasledovné garáže:  

307, 308, 408, 326, 403, 405,409, 

412, 327, 317, 301, 101, 232, 228. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

515/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ k o n š t a t u j e,  ž e  

1. Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č.465/2021/23 zo dňa 29. júna 2021 vyhlásilo voľby 

hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na 16. novembra 2021 so začiatkom o 14.30 hod. na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda.  

  

2. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a 

na webovom sídle mesta dňa 23. augusta 2021 ako aj v periodiku mestskej samosprávy 

DUNASZERDAHELYI–DUNAJSKOSTREDSKÝ dňa 25. augusta 2021.   

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

K bodu G/ 

Pracovná zmluva bola uzatvorená od 

1.11.2021 na obdobie 6 rokov 

voleným hlavným kontrolórom mesta. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

a) že na funkciu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda sa prihlásili 2 kandidáti:  

  

1. Mgr. Albert Nagy, 58 rokov, Vysoká škola medzinárodných vzťahov Praha  

2. Ing. Zoltán Fekete, 48 rokov,  Ekonomická univerzita v Bratislave  

 

b) Správu komisie na otváranie obálok uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda z 

ktorej vyplýva, že obidvaja uchádzači predložili požadované doklady a spĺňajú predpoklady a požiadavky na 

výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta.  

  

C/ v o l í  

členov volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra v zložení: 

1. MUDr. Zoltán Horváth 

2. Roland Hakszer 

3. László Szabó 

 

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

Správu predsedu volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra o výsledkoch volieb hlavného kontrolóra 

mesta Dunajská Streda.  

  

E/ v o l í  

Ing. Zoltána Feketeho za hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na dobu šesť rokov s nástupom do práce 

1. decembra 2021.  

  

F/ u r č u j e   

plat hlavného kontrolóra vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,24.  

  

G/ ž i a d a  

primátora mesta uzavrieť pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom mesta na plný pracovný 

úväzok. 

516/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer výpožičky nasledovných nebytových priestorov kuchyne so samostatným vchodom z 

Veľkoblahovskej ulice č. 939/17A, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, ktoré sa nachádzajú v budove 

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 3251, v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Gastro DS, 

s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478, a to spôsobom priamej 

výpožičky 

 

identifikácia nebytových priestorov podľa súčasného stavu (pred prestavbou): 

spolu úžitková plocha 338,64 m2 v tom: 

101 kotolňa, sklad o výmere 15,49 m2 

102 sklad o výmere  5,63 m2 

103 sklad odpadkov o výmere  2,50 m2 

104 chodba, príjem potravín o výmere 15,12 m2 

105 chodba o výmere  9,39 m2 

106 šatňa zamestnancov o výmere 8,47 m2 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu A/2 

Zmluva bola uzavretá dňa 14.12.2021 

a zverejnená na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

K bodu A/3 

Zmluva bola uzavretá dňa 14.12.2021 

a zverejnená na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk. 

 

K bodu A/4 

Spoločnosť Municipal Real Estate 

Dunajská Streda s.r.o. zabezpečuje 

obstarávanie a realizáciu stavebných 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
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107 umyváreň zamestnancov o výmere 4,07 m2 

108 WC zamestnancov o výmere 1,10 m2 

109 kancelária vedúcej kuchyne o výmere 11,42 m2 

110 kancelária riaditeľky MŠ o výmere 15,05 m2 

111 predsieň, WC zamestnancov o výmere 1,73 m2 

112 WC zamestnancov o výmere 1,27 m2 

113 denný sklad potravín - pečivo o výmere 5,27 m2 

114 suchý sklad potravín o výmere 11,07 m2 

115 chodba o výmere 13,02 m2 

116 predsieň WC, uprat. miestnosť o výmere 2,19 m2 

117 WC zamestnancov o výmere 1,18 m2 

118 technická miestnosť, VZT o výmere 7,87 m2 

119 sklad potravín o výmere 22,61 m2 

120 sklad potravín o výmere 5,53 m2 

121 hrubá príprava zeleniny o výmere 7,62 m2 

122 umyváreň kuchynského riadu o výmere 7,54 m2 

123 sklad DKP o výmere 4,89 m2 

124 chodba o výmere 18,46 m2 

125 sklad prádla o výmere 7,36 m2 

126 sušiareň prádla o výmere 27,86 m2 

127 práčovňa o výmere 13,54 m2 

128 príjem špinavého prádla o výmere 9,64 m2 

129 elektrorozvodňa o výmere 5,73 m2 

130 kuchyňa, varňa o výmere 47,16 m2 

131 výdaj jedál o výmere 19,37 m2 

  001 technická miestnosť v suteréne o výmere 9,47 m2 

 

 

identifikácia nebytových priestorov po prestavbe: 

spolu úžitková plocha  364,09 m2 v tom: 

101 vstupná chodba o výmere  16,45 m2 

102 denný sklad pečiva o výmere  5,32 m2 

103 sklad chladených potravín o výmere  36,87 m2 

104 chodba o výmere 15,21 m2 

105 sklad suchých potravín o výmere 14,28 m2 

106 centr.zmäkčovač vody, uprat. miestnosť o výmere 7,23 m2 

107 príprava vajec o výmere 3,06 m2 

108 studená kuchyňa o výmere 3,82 m2 

109 čistá príprava zeleniny o výmere 10,66 m2 

110 hrubá príprava zeleniny o výmere 9,79 m2 

111 čistá príprava  mäsa o výmere 13,50 m2 

112 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere  11,88 m2 

113 varňa o výmere 46,65 m2 

114 expedícia termoportov o výmere 15,52 m2 

115 chodba, sklad termoportov o výmere 15,52 m2 

116 umývanie termoportov o výmere 9,31 m2 

117 umývanie kuchynského riadu o výmere 26,04 m2 

118 upratovacia miestnosť pre soc. zariadenia o výmere 2,13 m2 

119 sklad obalov a DKP o výmere 9,50 m2 

120 sklad odpadkov o výmere 2,61 m2 

prác; t.č. prebieha verejné 

obstarávanie. 
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121 kancelária vedúcej kuchyne o výmere 12,46 m2 

122 denná miestnosť zamestnancov o výmere 19,55 m2 

123 šatňa zamestnancov – ženy o výmere 8,48 m2 

124 umyváreň zamestnancov - ženy o výmere 3,52 m2 

125 šatňa zamestnancov – muži o výmere 6,66 m2 

126 umyváreň zamestnancov - muži o výmere 3,49 m2 

127 kancelária  o výmere 18,57 m2 

128 elektrorozvodňa o výmere 5,73 m2 

  001 technická miestnosť v suteréne o výmere 9,47 m2 

 

Výpožička ako forma prenechania majetku mesta v danom prípade je z dôvodu osobitného zreteľa vzhľadom 

k tomu, že Gastro DS, s.r.o. je spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda, ktorá bude 

prevádzkovať súkromné školské jedálne/súkromné výdajné školské jedálne v materských školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a bude investovať do prestavby vypožičaných nebytových priestorov. 

 

2. uzavretie zmluvy o výpožičke majetku mesta Dunajská Streda uvedeného v bode 1 tohto uznesenia medzi 

mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 50808478 za nasledovných podmienok: 

-  uzavretie zmluvy na dobu 21 rokov počnúc od 1.1.2022 

- účel výpožičky: prestavba, údržba a oprava majetku mesta, prevádzka súkromnej školskej jedálne - 

školského stravovania po zaradení Súkromnej školskej jedálne Gastro DS, Veľkoblahovská cesta 939/17A, 

929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478, do Siete škôl  a školských zariadení Slovenskej republiky 

- režijné náklady spojené s prevádzkovaním súkromnej školskej jedálne a náklady na energie počas prestavby 

bude uhrádzať prevádzkovateľ 

- po ukončení dohodnutej doby výpožičky vypožičiavateľ bezodplatne prevedie na požičiavateľa vlastnícke 

právo ním realizovanému technickému zhodnoteniu majetku mesta.  

 

3. uzavretie zmluvy o bezplatnom prevode vlastníctva projektovej dokumentácie stavby SO-B – Školská 

jedáleň pri materskej škole na Októbrovej ulici s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, časť 

„SO-B1 prestavba priestorov kuchyne“ časť „PS09 Exteriérový odlučovač tuku“ a prevode práv a povinností 

stavebníka zo stavebného povolenia/rozhodnutia  

č. 3333/VR/154/2018/033-BGy/003 zo dňa 17.04.2018, vydaného Obcou Vrakúň 

č. 7002/VR/253/2020/033-BGy/003 zo dňa 05.05.2020, vydaného Obcou Vrakúň 

č. OU-DS-OSZP-2018/010742-05 zo dňa 19.07.2018, vydaného Okresným úradom Dunajská Streda, 

odborom starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-DS-OSZP-2020/015121-003 zo dňa 12.08.2020, vydaného Okresným úradom Dunajská Streda, 

odborom starostlivosti o životné prostredie 

 

z mesta Dunajská Streda na spoločnosť Gastro DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 50808478; 

 

4. obstarávanie a realizáciu stavebných prác na stavbe v súlade so stavebnými povoleniami/rozhodnutiami 

uvedenými v bode 2. tohto uznesenia spoločnosťou Gastro DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478. 

 

5. zrušenie bodu A/ 1. odsek a) a bodu C/ 1. ods. a) uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

552/2018/25 zo dňa 20. februára 2018. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 
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primátora mesta na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

517/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e   na   v e d o m i e   

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 

17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v predloženom rozsahu. 

 

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

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 19/2021 zo dňa 16.11.2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

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

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

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

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

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

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

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

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

všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 25.02.2020, všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2020 zo 

dňa 08.12.2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2021 zo dňa 17.08.2021 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

29.11.2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

518/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o vyhradení 

miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mesta 

Dunajská Streda a objektoch 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 

21.11.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

519/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o vyhradení 

miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane 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 

21.11.2021 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

520/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2021 zo dňa 16. novembra 2021, ktorým sa 

schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 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 

29.11.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

521/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 12 zo dňa 16. novembra 2021 k Štatútu mesta 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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522/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní 

verejných ocenení 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 

29.11.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

523/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 24/2021 zo dňa 16. novembra 2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 08. decembra 2020 o 

určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

29.11.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

524/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 25/2021 zo dňa 16. novembra 2021  o určení 

názvu ulice 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 

29.11.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

525/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 26/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o určení 

spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

B/ r u š í 

Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda schválené Uznesením č. 392/2021/19 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v znení 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 451/2021/23. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

29.11.2021 

 

526/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 27/2021 zo dňa 16. novembra 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 

29.11.2021 

 

527/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

528/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

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

alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“ a jej povinné prílohy v zmysle VZN 15/2020. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 
Výzva bola zverejnená na webovej 

stránke mesta Dunajská Streda dňa 

14.12.2021 

 

 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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529/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zámer vstupu mesta Dunajská Streda do Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá. 

 

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

stanovy Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá 

 

C/ s ú h l a s í 

s cieľmi Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá. 

 

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

a) na zabezpečenie  úkonov súvisiacich  so  vstupom  mesta  Dunajská  Streda do Združenia Karpatskej 

kotliny hnutia Zdravé mestá 

b) na zabezpečenie podmienok členstva v združení v nasledovnom rozsahu: 

• zabezpečiť personálne (miestny koordinátor, komisia programu), a materiálno-technické požiadavky, 

ktoré sú potrebné na vykonávanie činností programu Zdravé mestá 

• vypracovať výročné správy o vykonaných prácach/ aktivitách a návrhov do budúcna 

• účasť na stretnutiach združenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

530/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu „Novorodenci - Újszülöttek“ poskytnuté z 

rozpočtu mesta Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim 

návrhom. 

 

2. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu Zriadenie domova - Otthonteremtő“ 

poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 v predloženom rozsahu. 

 

3. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu „Nové bývanie - Fészekrakó” poskytnuté z 

rozpočtu mesta Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

531/2021/26 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: „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho zariadenia“, Kód výzvy: IROP-PO7-

SC77-2021-75. 

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 200 000, 00 EUR v zmysle výzvy.  

 

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

výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j. v maximálnej výške 10.526,32 EUR. 

 

4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

5. Zabezpečenie financovania 100 %° prípadných 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 plní priebežne 

 

Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok z operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný 

program na projekt: „Rekonštrukcia 

a modernizácia kultúrneho 

zariadenia“, Kód výzvy: IROP-PO7-

SC77-2021-75 bola podaná dňa 

25.11.2021. 
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532/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2021-2022. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

533/2021/26 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. že termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda plánovaný na 7. decembra 2021 sa 

presúva na 30. novembra 2021, 

 

2. termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2022 nasledovne: 

11. januára  

29. marca 

10. mája 

28. júna 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


