
Správa o výsledkoch kontrol  

ukončených v mesiacoch február a marec 2022 

 

 

V súlade s čl. 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám správu o výsledkoch vykonaných kontrol. V mesiacoch február 

a marec 2022 boli ukončené nasledovné kontroly:  

 

 

1.  Správa o výsledku kontroly č. 2021/4 

 

Povinná osoba:   Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda  

 

Predmet kontroly:  Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov správy  

 

Kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2020 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. Kontrola sa zamerala na overenie súladu 

dokumentácie z vykonanej inventarizácie, ich obsahu a náležitostí so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a internými predpismi kontrolovanej osoby. 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Inventarizácia je kontrolou vecnej správnosti účtovníctva, kde sa overuje, či stav majetku a 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Z hľadiska 

zostavovania účtovnej závierky je inventarizácia základným prvkom účtovných, t.j. uzávierkových 

činností, ktorou sa zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva. Bez vykonania inventarizácie 

účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek stanovených v § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve), t.j. nie je vedené 

preukazným spôsobom. Účtovná jednotka je v zmysle § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve povinná viesť 

účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných 

záznamov. 

Povinnosť vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov je daná 

a upravená v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Spôsobom akým má byť inventarizácia vykonaná 

upravuje § 29 a 30 vyššie uvedeného zákona. 

 

 Účtovná jednotka preukazuje vykonanie inventúry inventúrnym súpisom, ktorý zákon o 

účtovníctve definuje ako účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Inventúrny 

súpis podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve musí obsahovať tieto údaje: 

 

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, 

b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,  

c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 zákona,  

d) miesto uloženia majetku,  

e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za  

príslušný druh majetku,  

f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 zákona,  

g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,  

h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa  

účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku  

a záväzkov podľa § 26 a 27 zákona, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,  



i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu  

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,  

j) poznámky.  

 

 Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva 

so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa 

uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je v zmysle § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve 

účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a musí obsahovať:  

 

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,  

b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov s účtovným stavom,  

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 zákona,  

d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie  

inventarizácie v účtovnej jednotke. 

 

 Pri výkone inventarizácie mal kontrolovaný subjekt postupovať podľa „Smernice č. 03/2012 

na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“ (ďalej len Smernica 

č. 03/2012), ktorá je záväzná pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda, ktorým bol majetok zverený do správy, prevádzkovania alebo ktorým bol majetok daný do 

prenájmu. 

 

 Kontrolou boli preverené nasledovné doklady: 

 

- Príkazný list č. 3/2020 riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti na vykonanie riadnej fyzickej 

a dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2020, 

- hlavná kniha účtovnej evidencie ku dňu 31.12.2020, 

- súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, 

- inventarizačné zápisy a inventúrne súpisy. 

  

Kontrolou predložených inventarizačných zápisov a inventúrnych súpisov neboli zistené 

formálne nedostatky, predložené inventarizačné zápisy a inventúrne súpisy boli vyhotovené v súlade 

s § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona o účtovníctve. 

 

Kontrolou bolo zistené, že pri inventarizácii nehnuteľností (stavby a budovy) kontrolovaný 

subjekt vykonal len fyzickú inventúru, čím došlo k nedodržiavaniu ustanovenia čl. 4 bod 3 Smernice 

č. 03/2012, v zmysle ktorého „Kombinovanou inventúrou sa zisťuje skutočný stav takých druhov 

majetku, kde je potrebné fyzické aj dokladové overenie skutočnosti (napr. obhliadka stavby a výpis 

z katastra nehnuteľnosti o jej vlastníctve, fyzická inventúra zásob a evidencia na skladovej karte zásob 

a pod.)“. Podľa Metodického usmernenia MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva  

a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

obce, vyššie územné celky a štátne fondy „Kombinovaná inventúra je kombinácia fyzickej 

a dokladovej inventúry a vykonáva sa na takých súčastiach majetku, pri ktorých je potrebné a možné 

preveriť fyzickú existenciu a tiež aj doklad, ktorý potvrdzuje, že o danom majetku je možné účtovať. 

Vykonáva sa napríklad pri nehnuteľnostiach, pri ktorých sa preveruje okrem existencie aj doklad, ktorý 

potvrdzuje, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve alebo správe organizácie. Takýmto dokladom je 

najčastejšie list vlastníctva, pričom nie je potrebné si vyžiadať nový list vlastníctva v papierovej forme 

ku každej inventarizácii, ak je možné overiť údaje aj elektronicky.“ 

 

Kontrolou bola ďalej zistená skutočnosť, že kontrolovaný subjekt okrem účtov 021, 022 a 028 

nevyhotovil inventúrne súpisy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykázaného 

v súvahe. Nevypracovaním inventúrnych súpisov došlo k porušeniu ustanovení § 30 ods. 2 zákona 

o účtovníctve a k nezabezpečeniu preukázateľnosti účtovníctva v zmysle § 8 ods. 4 zákona 

o účtovníctve. 

 



2.  Správa o výsledku kontroly č. 2021/5 

 

 Povinná osoba: Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

Predmet kontroly:  Kontrola zabezpečenia prevádzky parkovacích miest v zóne s  

dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda   

 

Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s 

dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská 

Streda (ďalej len VZN č. 2/2019) upravuje úseky miestnych komunikácií a ďalších pozemných 

komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) kategórie 

M, N1, podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest, spôsob zabezpečenia prevádzky 

parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyznačených 

parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením, spôsob platenia úhrady za dočasné 

parkovanie a spôsob preukázania jej platenia a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za 

prevádzku parkovacích miest. 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/592/2014 zo dňa 11.02.2014 schválilo zámer 

uzavretia zmluvy o nájme parkovacích miest v zónach s dopravným obmedzením na území mesta 

Dunajská Streda a  parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom ich 

prevádzky, medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, 

s.r.o.  

 

V zmysle uznesenia č. 38/592/2014 Mesto Dunajská Streda ako prenajímateľ a spoločnosť 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. ako nájomca uzatvorili dňa 30.4.2014 Zmluvu o nájme 

parkovacích miest a parkovacích automatov, ktorá bola zmenená a doplnená Dodatkom č.1 zo dňa 

30.12.2014, Dodatkom č.2 zo dňa 25.01.2016, Dodatkom č. 3 zo dňa 27.06.2016, Dodatkom č. 4 zo 

dňa 03.11.2016, Dodatkom č. 5 zo dňa 15.01.2018, Dodatkom č. 6 zo dňa 11.02.2019, Dodatkom č. 7 

zo dňa 12.08.2019 a Dodatkom č. 8 zo dňa 24.07.2020 (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je 

prenájom parkovacích miest za účelom ich prevádzkovania. 

 

Ustanovením § 6 ods.4 VZN č. 2/2019 sú určené nasledovné spôsoby platenia parkovného:  

a) zakúpením parkovacieho lístka z parkovacieho automatu  

b) zaplatením termínovaného parkovného v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa alebo 

bezhotovostným spôsobom na účet prevádzkovateľa vedený v banke  

c) prostredníctvom SMS platieb  

 

Celkové tržby z prevádzkovania parkovísk v roku 2020 boli vo výške 255.449,14 eur bez DPH 

a 306.538,97 eur s DPH. 

Podľa § 8 ods.2 VZN č. 2/2019 „Ročnú odplatu prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích 

miest určí mestské zastupiteľstvo paušálnou sumou.“ 

Na základe rozpočtu mesta na rok 2020, schváleného uznesením č. 181/2019/8 zo dňa 

26.11.2019 ročná odplata, t.j. nájomné za parkovacie miesta bola určená vo výške 150.000,- eur. 

Zmenou rozpočtu č. 3/2020, ktorá bola schválená uznesením č. 247/2020/13 zo dňa 19.05.2020 bolo 

nájomné za parkovacie miesta určené vo výške 100.000,- eur. 

Dodatkom č. 8 k Zmluve bola ročná výška nájomného na rok 2020 stanovená vo výške 

100.000,- eur a to vzhľadom na následky pandémie ochorenia COVID-19. 



Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaná osoba zaplatila bezhotovostným prevod na účet mesta 

nájomné v troch splátkach: dňa 04.05.2020 vo výške 29.670,33 eur, dňa 02.11.2020 vo výške 

35.164,83 eur a dňa 15.12.2020 vo výške 35.164,84 eur. 

 

Ustanoveniami § 6 ods.2 VZN č. 2/2019 je upravená výška termínovaného parkovného (ročné, 

polročné, štvrťročné, mesačné parkovné pre držiteľov Vernostnej karty a pre osoby, ktoré nie sú 

držiteľmi Vernostnej karty). 

Kontrolou boli preverené náhodným výberom vybrané parkovacie karty v počte 20, ktoré boli 

vydané v období od 09.01.2020 do 14.02.2020. Kontrolou bolo zistené, že parkovacie karty boli 

vydané v súlade s § 6 ods.2 VZN č. 2/2019. 

 

V zmysle § 7 ods.2 VZN č. 2/2019 od platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel sa oslobodzujú vlastníci motorových vozidiel, ktorí sú držiteľmi Vernostnej karty a dovŕšili 

70 rokov svojho veku za podmienky, že predložia prevádzkovateľovi svoj občiansky preukaz a 

technický preukaz motorového vozidla. 

Kontrolou boli preverené náhodným výberom vybrané parkovacie karty, ktoré boli vydané 

podľa § 7 ods.2 VZN v období od 02.01.2020 do 13.02.2020. Kontrolou bolo zistené, že vlastníci 

motorových vozidiel boli držiteľmi platnej Vernostnej karty a dovŕšili 70 rokov svojho veku. 

 

Podľa § 4 ods.4 a 5 VZN č. 2/2019 prevádzkovateľ môže na základe kladného záväzného 

stanoviska mesta po predchádzajúcom vyjadrení komisie mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta 

parkovacie miesta prenechať za odplatu v sume 720 € za 1 parkovacie miesto právnickým osobám a 

fyzickým osobám-podnikateľom za účelom parkovania motorového vozidla ich zákazníkov a 

zamestnancov pri bezprostrednej blízkosti prevádzkarne/predajne. 

V kontrolovanom období bolo podľa § 4 ods. 4 a 5 VZN č. 2/2019 prenechaných celkovo 13 

parkovacích miest, ktoré boli odsúhlasené Komisiou MsZ pre rozvoj mesta uzneseniami na základe 

hlasovania per-rollam zo dňa 11.03.2020 a 26.11.2020 a uznesením č.20 zo 17.zasadnutia, konaného 

dňa 08.09.2020. 

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

 

3.  Správa o výsledku kontroly č. 2021/6 

 

 Povinná osoba: Mestský úrad v Dunajskej Strede 

 

Predmet kontroly:  Kontrola aktuálnosti platných všeobecne záväzných nariadení mesta 

Dunajská Streda  

 

Kontrolované obdobie: roky 2006 až 2020 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad platných všeobecne záväzných nariadení mesta Dunajská 

Streda (ďalej len VZN) s aktuálne platnými právnymi predpismi so zámerom ich aktualizácie. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy 

vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre 

všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Zákon o obecnom zriadení 

v § 6 vymedzuje, ako sa také VZN prijíma a vydáva. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje 

zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva - 

trojpätinová väčšina prítomných poslancov. 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda sú zverejnené na webovom sídle mesta  

v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 



predpisov, podľa ktorých „Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; 

okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. Nariadenia musia byť každému 

prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.“  

Ku dňu ukončenia kontroly je platných a účinných 76 VZN mesta Dunajská Streda, tie boli aj 

predmetom kontroly. 

 

Rok 2006: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 6 VZN. VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2006 o určení 

názvov novovytvorených ulíc je platné ku dňu vykonania kontroly. 

 

Rok 2007: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 21 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Dunajská Streda č. 

5/2005 z 4.októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Dunajská 

Streda,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2007 z 24. júla 2007 o určení názvov novovytvorených ulíc a 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2007 z 8. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 

Dunajská Streda č. 5/2005 z 4.októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu 

Mesta Dunajská Streda v znení VZN č. 10/2007 z 26. apríla 2007. 

 

Rok 2008: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 14 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2008 zo dňa 1. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 

5/2005 zo dňa 4. októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Mesta Dunajská 

Streda v znení VZN č. 10/2007 zo dňa 26. apríla 2007 a VZN č. 12/2007 zo dňa 2. decembra 2007, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2008 o určení názvov novovytvorených ulíc, 

 

Rok 2009: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 24 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2009 o určení názvov novovytvorených ulíc, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2009 o určení názvu novovytvorenej ulice, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2009 o stanovení zásad a pravidiel hospodárenia a nakladania 

s bytovým fondom mesta Dunajská Streda v znení VZN Mesta Dunajská Streda č. 2/2011 zo dňa 

1. marca 2011,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. novembra 2009 o dani za ubytovanie na území 

Mesta Dunajská Streda v znení VZN Mesta Dunajská Streda č. 6/2011, VZN Mesta Dunajská 

Streda č. 24/2012 zo dňa 4. decembra 2012 a VZN Mesta Dunajská Streda č. 15/2018 zo dňa 11. 

decembra 2018. 

 

Kontrolné zistenie: 

 

- ustanovenie § 6 VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2009 nie je v súlade s ustanoveniami zákona č. 

470/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Zdôvodnenie: 

 

V zmysle § 43 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnej do 10.12.2021 „Obec ustanoví všeobecne 

záväzným nariadením najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane, sadzbu dane, 

rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti 

potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane 

alebo zníženia dane.“ 

 

 



V zmysle § 6 VZN č. 15/2009:  

(1) Platiteľ dane je povinný najneskôr 5 dní pred začatím činnosti prevádzkovať poskytovanie 

prechodné ubytovania registrovať sa u správcu dane za platiteľa dane za ubytovanie (ďalej 

len „platiteľ dane“) (tlačivo je uvedené v prílohe č. 1). 

(6) Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane ukončenie činnosti poskytovania 

odplatného prechodného ubytovania do 15 dní odo dňa skončenia tejto činnosti a v 

rovnakej lehote vrátiť tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie. 

(7) Platiteľ dane je povinný oznámiť každú zmenu skutočností uvedených v odseku (1) do 15 

dní odo dňa kedy k zmene týchto skutočností došlo. 

 

Podľa zákona č. 470/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnej od 11.12.2021 

zákon č. 582/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

Za § 41 sa vkladajú § 41a až 41d, ktoré vrátane nadpisov znejú: 

§ 41a 
 Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného 

prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa 

ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť 

všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti 

nastali. 

 

§ 43 vrátane nadpisu znie: 

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 

41a, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa § 40 ods. 2, paušálnu daň podľa § 41d, spôsob 

a lehoty platenia dane, oslobodenia od dane alebo zníženia dane.“ 

 

Rok 2010: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 14 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2010 o podmienkach umiestňovania, povoľovania 

a prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Dunajská Streda v znení VZN Mesta 

Dunajská Streda č. 11/2017 zo dňa 28. novembra 2017,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2010 zo dňa 28. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

Mesta Dunajská Streda č. 5/2005 z 4.októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného 

plánu Mesta Dunajská Streda v znení VZN č. 10/2007 zo dňa 26. apríla 2007, VZN č. 12/2007 zo 

dňa 08. októbra 2007 a VZN č. 5/2008 zo dňa 01. júla 2008, 

 

Rok 2011: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 28 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2011 o určení výšky ceny nájmu bytov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 27/2011 a VZN mesta Dunajská Streda č. 

17/2012 zo dňa 27. septembra 2012,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2011 zo dňa 28. júna 2011 o určení názvu cesty, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 24/2011 zo dňa 13. decembra 2011 o určení názvu ulice, 

 

Rok 2012: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 28 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2012 zo dňa 15. mája 2012 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Dunajská Streda, 



- VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27. septembra 2012 o podmienkach držania psa na 

území  mesta Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2013 zo dňa 22. januára 

2013, VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2014 zo dňa 11. februára 2014, VZN mesta Dunajská Streda 

č. 1/2019 zo dňa 19. februára 2019,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 25/2012, ktorým sa zruší VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2007 

o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení prvého dieťaťa, 

 

Kontrolné zistenie: 

 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2012 v znení neskorších zmien neobsahuje ustanovenia podľa § 

4a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov: 

 

§ 4a 

Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom 

(1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym 

výcvikom má právo byť sprevádzaná psom so špeciálnym výcvikom na verejne prístupných miestach. 

Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym 

výcvikom sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta vymedzené podľa § 5 ods. 1 písm. b).  

(2) Nasadenie náhubku pre psa so špeciálnym výcvikom sa nevyžaduje pri výkone činnosti, na ktorú 

bol pes vycvičený 

 

Rok 2013: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 23 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2013 zo dňa 21. mája 2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmeny a doplnky 1/2012, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 22/2013 zo dňa 10. decembra 2013 o úprave podmienok predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach 

potravín a na iných verejne prístupných miestach na území mesta Dunajská Streda, 

 

Rok 2014: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 14 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby 

v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2015 zo dňa 28. apríla 2015, VZN mesta Dunajská Streda 

č. 5/2018 zo dňa 20. februára 2018, VZN mesta Dunajská Streda č. 25/2020 zo dňa 8. decembra 

2020,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej 

dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných 

príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 

3/2015, VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2015 zo dňa 28. apríla 2015,  

- VZN 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 VZN mesta Dunajská 

Streda č. 9/2016 zo dňa 27. septembra 2016, VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2017 zo dňa 14. 

februára 2017, VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2018 zo dňa 20. februára 2018, VZN mesta 

Dunajská Streda č. 9/2018 zo dňa 26. júna 2018, VZN mesta Dunajská Streda č. 25/2019 zo dňa 

26. novembra 2019, VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2021 zo dňa 16. marca 2021, VZN mesta 

Dunajská Streda č. 9/2021 zo dňa 29. júna 2021, VZN mesta Dunajská Streda č. 27/2021 zo dňa 

16. novembra 2021. 

 

Kontrolné zistenie: 

 

- ustanovenie čl.VII. bod 7 VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2014 nie je v súlade s ustanoveniami § 

74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (v zmysle novelizácie č. 218/2021 Z.z.) 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/282/#paragraf-5.odsek-1.pismeno-b


Zdôvodnenie: 

 

V zmysle čl.VII VZN č. 4/2014 v znení neskorších zmien:  

„7. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 6 tohto VZN mesto doručí prijímateľovi 

opatrovateľskej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.“ 

 

V zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (v zmysle novelizácie č. 

218/2021 Z.z.): 

10. V § 74 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie: 

„(16) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby z dôvodu podľa odseku 14 písm. a) po doručení 

a) písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk 

1. prijímateľovi sociálnej služby, 

2. zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby, 

3. opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom 

b) kópie písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk dôverníkovi.“. 

 

Rok 2015: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 23 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok 

pre mestské trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2021 zo dňa 

29. júna 2021,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o pravidlách určenia času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o Mestskej polícii v Dunajskej 

Strede, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení názvu štvrte, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2015 zo dňa 20. augusta 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmien a doplnkov 1/2015, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 

4/2016 zo dňa 19. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č.1 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda, VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo dňa 6. decembra 

2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č.2 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská 

Streda, VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok 

č.3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda, VZN mesta Dunajská Streda č. 

7/2021 zo dňa 11. mája 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č.4 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda a VZN mesta Dunajská Streda č. 22/2021 zo dňa 16. novembra 

2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č.5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská 

Streda 

 

Kontrolné zistenie: 

 

- ustanovenia čl.15. časť II. Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda (VZN mesta 

Dunajská Streda č. 23/2015 v znení neskorších dodatkov) nie sú v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  

 

Zdôvodnenie: 

 

Podľa Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda (VZN mesta Dunajská 

Streda č. 23/2015 v znení neskorších dodatkov), čl.15., časť II. Prechod práv k nájmu hrobového 

miesta „1. V prípade uloženia zomrelej osoby do existujúceho hrobu preukáže nájomca nájom hrobu 

nájomnou zmluvou resp. potvrdením o zaplatení nájomného za prenechané hrobové miesto. Pri úmrtí 



nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto 

osoba jemu blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá pokiaľ sa 

nedohodnú inak. Prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do 

jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.“ 

 

V zmysle § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v časovej verzii účinnej od 01.01.2011 

do 31.12.2019: 

(4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na 

hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. 

Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od 

úmrtia nájomcu hrobového miesta 

 

V zmysle zákona č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve: 

36. V § 21 ods. 4 sa slová „sa prihlási ako prvá“ nahrádzajú slovami „doručí písomnú žiadosť ako 

prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným 

vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej 

prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva,“ 

 

Rok 2016: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 24 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o určení názvu ulice na území mesta 

Dunajská Streda, 

- VZN 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 znení VZN mesta Dunajská 

Streda č. 15/2016 zo dňa 6. decembra 2016, VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2018 zo dňa 11. 

decembra 2018 a VZN mesta Dunajská Streda č. 21/2019 zo dňa 26. novembra 2019,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská 

Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 12/2016 zo dňa 27. septembra 2016 o určení názvu ulíc na území 

mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2016 zo dňa 27. septembra 2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Územného plánu mesta Dunajská Streda – Zmien a doplnkov 2/2015, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 21/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení názvu ulíc a iných 

verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda, 

 

Rok 2017: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 14 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 6/2017 zo dňa 16. mája 2017 o určení názvu štvrte, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie 

záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN č. 5/2005, VZN č. 

10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č. 5/2008, VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015 a 

VZN č. 13/2016, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2017 zo dňa 27. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 

Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4. októbra 2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného 

plánu mesta Dunajská Streda, v znení VZN č. 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č. 5/2008, VZN č. 

11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015 a VZN č. 13/2016, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2017 zo dňa 28. novembra 2017 o určení názvu ulíc na území 

mesta Dunajská Streda, 

 

 



Rok 2018: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 19 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2018 zo dňa 20. februára 2018 o určení názvu ulíc na území mesta 

Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 

Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4. októbra 2005, a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 2017, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2018 zo dňa 26. júna 2018 o určení názvu ulíc na území mesta 

Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2018 zo dňa 18. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

Mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4. októbra 2005, a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 2018, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 

11/2020 zo dňa 23. júna 2020, VZN mesta Dunajská Streda č. 11/2021 zo dňa 29. júna 2021,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za 

psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda 

v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2020 zo dňa 8. decembra 2020,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 19/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o úprave podmienok 

poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 

 

Rok 2019: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 28 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mesta Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2020 zo dňa 25. februára 

2020, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych 

motorových vozidiel na území mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2019 zo dňa 25. júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, 

Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa zrušuje 9/2010 

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o určení názvu ulíc na území 

mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 17/2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4. októbra 2005, a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 11/2019, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 26/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 28/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri 

Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola 

Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely. 

 

Rok 2020: 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 28 VZN. Platné sú nasledovné VZN: 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2020 zo dňa 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4. októbra 2005, a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 12/2019, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2020 zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania 

miestneho referenda mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 3/2020 zo dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na 

území mesta Dunajská Streda, 



- VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach 

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

starostlivosti Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2021 zo dňa 29. júna 2021,  

- VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

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

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2021 zo dňa 28. 

septembra 2021, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 10/2020 zo dňa 23. júna 2020 o zrušení Školskej jedálne 

Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako súčasti Základnej školy Jilemnického ulica č. 

204/11 Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 14/2020 zo dňa 23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta 

Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 16/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o zrušení Školskej jedálne, 

Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda, ako súčasti Základnej školy Zoltána Kodálya 

s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola,  Komenského ulica č. 1219/1, 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 17/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o zrušení Školskej jedálne, 

Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda, ako súčasti Základnej školy Smetanov háj 286/9, Dunajská 

Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 18/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o zrušení Školskej jedálne, 

Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda, ako súčasti Základnej školy Ármina Vámbéryho 

s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Alapiskola,  Hviezdoslavova ulica č. 

2094/2, Dunajská Streda – Dunaszerdahely, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 19/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4. októbra 2005, a ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Dunajská Streda Zmien a doplnkov 13/2020, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 21/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 24/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021 a VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2022 zo dňa 11. januára 2022, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 24/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení nájomného za 

príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 27/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené 

územie pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Dunajská Streda, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 28/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa zrušuje VZN mesta 

Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

Dunajská Streda, v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 2/2014, VZN mesta Dunajská Streda č. 

12/2017, VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2019 a VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2020, 

- VZN mesta Dunajská Streda č. 29/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa zrušuje VZN mesta 

Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda, 

v znení VZN mesta Dunajská Streda č. 20/2011, VZN mesta Dunajská Streda č. 4/2012, VZN 

mesta Dunajská Streda č. 11/2013,  VZN mesta Dunajská Streda č. 13/2013 a VZN mesta Dunajská 

Streda č. 7/2016. 

 

Kontrolné zistenie: 

 

- ustanovenie čl.IV bod 9II. VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2020 nie je v súlade s ustanoveniami § 

74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (v zmysle novelizácie č. 218/2021 Z.z.)  

 



Zdôvodnenie: 

 

V zmysle čl. IV VZN mesta Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:  

9. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 6 tohto VZN mesto doručí prijímateľovi 

opatrovateľskej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. 

 

V zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (v zmysle novelizácie č. 

218/2021 Z.z.): 

10. V § 74 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie: 

„(16) Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby z dôvodu podľa odseku 14 písm. a) po doručení 

a) písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk 

1. prijímateľovi sociálnej služby, 

2. zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby, 

3. opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom 

b) kópie písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk dôverníkovi.“. 

 

 

4.  Správa o výsledku kontroly č. 2021/7 

 

Povinná osoba: Mestský úrad v Dunajskej Strede 

 

Predmet kontroly:  Kontrola vybranej investičnej akcie realizovanej mestom Dunajská 

Streda - rekonštrukcia Hviezdnej ulice  

 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Na rekonštrukciu Hviezdnej ulice boli v rozpočte mesta Dunajská Streda na rok 2021 pôvodne 

určené finančné prostriedky (v programe 8 1 3 - Rekonštrukcia Hviezdnej ulice - komunikácia 

a chodník) vo výške 107.800 €. Výška finančných prostriedkov bola upravená zmenou rozpočtu č. 

2/2021 na 132.229 €. 

 

Mesto Dunajská Streda, ako verejný obstarávateľ vyhlásilo na základe zverejneného 

oznámenia vo Vestníku č. 11/2021 dňa 19.01.2021 pod č. 2453 –WYP verejné obstarávanie na 

predmet zákazky pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda“ 

nasledovne: 

- postup zadávania zákazky: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  

- predmet zákazky: stavebné práce „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda“, 

rozdelené na 8 častí (1.časť: Agátová ulica, 2.časť: Hviezdna ulica, 3.časť: Krížna ulica, 4.časť: Kvetná 

ulica, 5.časť: Mierová ulica, 6.časť: Ulica Gyulu Szabóa – chodník, 7.časť: Brezová ulica a 8.časť: 

chodník na Bratislavskej ceste) 

- predpokladaná hodnota zákazky: 1.136.628,51 eur bez DPH  

 

Komisia verejného obstarávateľa dňa 17.03.2021 na svojom zasadnutí vyhodnotila ponuky 

uchádzačov a doporučila mestu podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom STRABAG s.r.o., Mlynské 

Nivy 61/A, 825 18 Bratislava (cena bola 125.931,46 eur s DPH).  



Spoločnosť STRABAG s.r.o. je od 01.02.2017 zapísaná v Registri partnerov verejného sektora 

Ministerstva spravodlivosti SR v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Preverením postupu povinnej osoby pri verejnom obstarávaní bolo zistené, že ustanovenia § 

112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní a čl.4 ods.2 a čl.6 vnútorného predpisu - Smernice č. 

1/2019, upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli dodržané. 

 

Zmluva o dielo č. 2021/FA/01/004 na stavebné práce – 2.časť: Hviezdna ulica (ďalej len 

zmluva o dielo) uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v platnom znení bola podpísaná dňa 21.04.2021 a zverejnená na webovom sídle mesta dňa 

22.04.2021 pod číslom 223/2021. 

  

Zmluva o dielo bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 24.05.2021, ktorá bola zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 09.08.2021 pod číslom 583/2021. Dodatok bol uzatvorený z dôvodu potreby 

vykonania naviac prác celkom v hodnote 6.492,53 eur bez DPH (pretože odstránenie asfaltového krytu 

pre prečnievajúce konáre stromov nie je možné vykonať frézovaním ako to bolo pôvodne v rozpočte 

ale len búraním a ručným nakladaním sute a pred niektorými rodinnými domami bolo potrebné 

rozoberať zámkovú dlažbu poukladanú vlastníkmi nehnuteľností, s čím sa v rozpočte nerátalo) a z 

dôvodu menšieho rozsahu skutočne prevedených prác v hodnote celkom -5.205,50 eur bez DPH. 

Celková zmluvná podľa dodatku bola bez DPH 106.229,91 €, s DPH 127.475,89 €. 

Uzatvorenie dodatku bol v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom 

obstarávaní, podľa ktorého „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas 

jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 

nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“ a s ustanovením § 18 ods.3 

písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota 

všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo 

podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy 

alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“ 

 

Stavenisko bolo zápisom odovzdané a prevzaté dňa 10.05.2021. Mesto prevzalo stavebné dielo 

Zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská 

Streda 2.časť: Hviezdna ulica“ zo dňa 31.05.2021. Zhotoviteľ odovzdal stavbu v termíne dohodnutom 

v čl. IV bod 4.2. Zmluvy o dielo. Geodetický protokol bol vyhotovený dňa 05.07.2021. 

 

Stavebné práce boli vyfakturované v 2-och častiach: 

- mesto dostalo faktúru č. 2190150040 vo výške 119.684,86 €, ktorú uhradilo dňa 28.07.2021. V 

zisťovacom a odovzdávajúcom protokole o vykonaní stavebných prác zo dňa 30.06.2021 zo strany 

mesta vedúci odboru technického a investičného MsÚ prehlásil, že objem prác uvedených v protokole 

v celkovej sume 119.684,86 € zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti a jednotkové 

ceny zodpovedajú cenám uvedeným v zmluve o dielo. 

- mesto dostalo faktúru č. 2190150052 vo výške 7.791,04 €, ktorú uhradilo dňa 14.09.2021. V 

zisťovacom a odovzdávajúcom protokole o vykonaní stavebných prác zo dňa 30.07.2021 zo strany 

mesta vedúci odboru technického a investičného MsÚ prehlásil, že objem prác uvedených v protokole 

v celkovej sume 7.791,04 € zodpovedá platnej projektovej dokumentácií a skutočnosti a jednotkové 

ceny zodpovedajú cenám uvedeným v zmluve o dielo. 

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda 2.časť: Hviezdna ulica bola 

zaradená do majetku mesta Dunajská Streda na základe Protokolu o zaradení hnuteľného a 

nehnuteľného majetku do užívania zo dňa 17.08.2021. 

 

 



5.  Správa o výsledku kontroly č. 2021/8 

 

Povinná osoba:  Mestský úrad v Dunajskej Strede  

  

 Predmet kontroly:   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva   

 

Kontrolované obdobie: I.polrok 2021 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

 V I.polroku 2021 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nasledovne: 
 

- 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konané dňa 12. 

januára 2021, 

- 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 16. marca 2021, 

- 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konané dňa 30. 

marca 2021, 

- 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konané dňa 27. 

apríla 2021, 

- 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 11. mája 2021 a 

- 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 29. júna 2021 

 

Prehľad uznesení, ktoré z rôznych objektívnych príčin neboli splnené, boli splnené len čiastočne 

alebo ich splnenie je v štádiu realizácie: 

 

Uznesením č. 390/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 

29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v predloženom 

rozsahu, 

B/ splnomocnilo primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Plnenie: Z celkového počtu 86-ich úspešných projektov bolo uzavretých 85 zmlúv o poskytnutí dotácie. 

Žiadateľ Klikk, o.z. neprejavil záujem o dotáciu, ktorá mu bola schválená na projekt Kultúrne 

programy počas festivalu „Habos Napok“. 

 
Uznesením č. 399/2021/21 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v obci Dunajská 

Streda, par. č. 1690/4, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 93 m2; par. č. 1692/2, 

parcela registra E, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 23 446 m2; vedených na LV č. 3778 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1693, parcela registra E, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 932 m2; vedenej na LV č. 3779 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového 

fondu; v prospech mesta Dunajská Streda, na verejnoprospešné účely s cieľom vytvorenia novej 

oddychovej rekreačnej zóny pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov mesta, zvyšujúcej 

kvalitu životného prostredia obyvateľov mesta. 

B/ splnomocnilo primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

Plnenie: Žiadosť o bezodplatný prevod (č.7201/8273/2021/DS/023-ŠG) bola odoslaná dňa 

04.05.2021. Mestský úrad dostal výzvu na doplnenie dokladov (treba predložiť právoplatné územné 

rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej stavby a stanovisko SPF k umiestneniu stavby). 

 



Uznesením č. 440/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

A/ 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 1235/11, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva MUDr. Rity Otilovej, rod. Dudásovej, 

nar. 07.02.1970, bytom Malá ulica 2082/17, Dunajská Streda; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. 

za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ s nasledovnou zmluvnou podmienkou: kupujúci bol 

oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1235/11 nebola preverená prítomnosť 

podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb a predmetný pozemok prijíma bez výhrad a bez 

možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 

prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho 

stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle 

uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. 

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

 

Plnenie: Oznámenie o schválení odpredaja (č.27865/5689/2021/DS/023-SG) bolo zaslané dňa 

15.07.2021. Výzva na podpísanie kúpnej zmluvy (č.37331/5689/2021/DS/023-SG) bola zaslaná dňa 

16.08.2021. Kúpna zmluva nebola uzatvorená z dôvodu nezáujmu zo strany MUDr. Rity Otilovej, rod. 

Dudásovej, nar. 07.02.1970, bytom Malá ulica 2082/17, Dunajská Streda. 

 

Uznesením č. 460/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo zámer vybudovať Centrálny mestský park na pozemkoch, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé 

Blahovo, par. registra E, par. č. 1689/2 o výmere 5 755 m2, par. č. 1689/3 o výmere 22 950 m2, par. č. 

1689/10 o výmere 4 928 m2, par. č. 1690/4 o výmere 93 m2, par. č. 1691/1 o výmere 2 144 m2, par. č. 

1691/2 o výmere 306 m2, par. č. 1691/3 o výmere 2 809 m2, par. č. 1691/4 o výmere 2 673 m2, par. č. 

1692/2 o výmere 23 446 m2, par. č. 1693 o výmere 932 m2 a par. registra C, par. č. 1026/34 o výmere 

3 984 m2 s možnosťou jeho budúceho rozšírenia na priľahlých pozemkoch, 

B/ schválilo vyhlásenie medzinárodnej verejnej súťaže na predloženie urbanistickej štúdie riešenia 

usporiadania parku s dôrazom najmä na ekologickú stabilitu a terénne úpravy ako aj na obvyklé a 

nevyhnutné funkcie verejnej záhrady so všetkým potrebným vybavením 

C/ splnomocnilo primátora na realizáciu právnych a administratívnych úkonov vyplývajúcich z bodu 

A/ a B/ tohto uznesenia. 

 

Uznesením č. 555/2022/28 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo zmenu uznesenia č. 

460/2021/23 zo dňa 29. júna 2021 v bode B/ nasledovne: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda „ 

B/ schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže s možnosťou medzinárodnej účasti na predloženie 

urbanistickej štúdie riešenia usporiadania parku s dôrazom najmä na ekologickú stabilitu a terénne 

úpravy ako aj na obvyklé a nevyhnutné funkcie verejnej záhrady so všetkým potrebným vybavením“. 

 

Plnenie: Na zabezpečenie prípravy a organizácie súťaže návrhov s názvom „Centrálny mestský park 

- Városliget“ bola dňa 18.01.2022 uzatvorená Zmluva o dielo, ktorá bola zverejnená na webovom sídle 

mesta dňa 24.01.2022 pod č. 12/2022. 

 

Uznesením č. 459/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

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

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

ZaD podľa požiadaviek žiadateľov, 

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

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

čiastočnou úpravou. 

 

 



Zmenené uznesením č. 470/2021/24 zo dňa 17.08.2021 nasledovne: 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje zmenu prílohy “Zmeny a doplnky Územného plánu 

mesta Dunajská Streda navrhnuté s čiastočnou úpravou do návrhu zmeny a doplnky 16/2021“ 

uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021 nasledovne: 

1/ pri lokalite pod por. č. 6a sa index zastavanosti mení z „40“ na „50“, podiel zelene sa mení z „30“ 

na „20“, index podlažných plôch sa mení z „1,3“ na „1,6“  

2/ pri lokalite pod por. č. 6b podiel zelene sa mení z „30“ na „20“, 

3/ pri lokalite pod por. č. 6c sa index zastavanosti mení z „40“ na „50“, podiel zelene sa mení z „30“ 

na „20“, index podlažných plôch sa mení z „1,3“ na „1,6“. 

 

Plnenie: Návrh „Zmeny a doplnky 16/2021 Územného plánu mesta Dunajská Streda“ je zverejnený 

aj na webovej stránke mesta od 07.03.2022. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu 

zmien a doplnkov územného plánu mesta Dunajská Streda do 30 dní odo dňa oznámenia. 

 

Uznesením č. 464/2021/23 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo 

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

regionálny operačný program na projekt: „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na 

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

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

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu 

mesta vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, t. j. v maximálnej výške 9 704,58 eur. 

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

eur. 

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

6. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

B/ žiadalo primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich 

z tohto uznesenia 

 

Plnenie: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Revitalizácia parku a 

vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva v meste Dunajská Streda“ bola podaná 

dňa 27.07.2021. Ku dňu vykonania kontroly mesto nedostalo informáciu o výsledku schválenia 

žiadosti 

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 16.03.2022    Ing. Zoltán Fekete 

             hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm.d) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór 

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 

zasadnutí. 

 

 Predkladanú správu Mestská rada Dunajská Streda prerokovala na svojom zasadnutí dňa 

22.03.2022 a odporúča ju vziať na vedomie. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór 


