
 

 

 

 

Materiál na rokovanie                 Materiál č.:      /2022/29 

29. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

29. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 553/2022/28 zo 

dňa 11.1.2022. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2022. január 11-i ülésén 

elfogadott 553/2022/28. számú határozatának módosítára. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

nasledovnú zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda  č. 553/2022/28 zo dňa 11.1.2022: 

 

Znenie bodu A/ sa mení nasledovne:  

 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer uzavretia Zmluvy o preložke plynárenského 

zariadenia medzi spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské 

nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom 

Dunajská Streda v predloženom znení, 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 zabezpečenia podmienok realizácie 

dlhodobo plánovanej výstavby verejnoprospešnej stavby 

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou 

ulicou v Dunajskej Strede“, ktorej umiestnenie bolo povolené 

Územným rozhodnutím č. 5062/VR/141/2019/033-HJ/003, 

vydaným dňa 25.02.2020 Obcou Vrakúň, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30.03.2020.  

 

2. uzavretie Zmluvy o preložke plynárenského zariadenia 

medzi spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 

825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom Dunajská Streda 

v predloženom znení. 

 

3. uzavretie Zmluvy o preložke plynárenského zariadenia 

medzi spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 

825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom Dunajská Streda 

v predloženom znení, 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 plynárenského zariadenia - plynovodu mesto Dunajská 

Streda je nútené realizovať vo verejnom záujme ako vyvolenú 

investíciu v rámci výstavby verejnoprospešnej stavby 

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou 

ulicou 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec 2022 

2022. március 



Dôvodová správa 

 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 553/2022/28 zo dňa 

11.1.2022 sa predkladá na rokovanie Mestskej rady Dunajská Streda z dôvodu, že 

realizovanie preložky plynárenského zariadenia zabezpečí spoločnosť SPP – distribúcia 

Servis, s.r.o., Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava, IČO: 46816097. Vzhľadom na to, že 

požiadavka na preložku plynárenského zariadenia je väčšieho rozsahu je potrebné uzavretie 

novej Zmluvy o preložke plynárenského zariadenia v predloženom znení, namiesto pôvodnej 

dohody. 

 

Zámer odpredaja vyššie uvedenej časti stavebného diela a ním zastavaných pozemkov za 

symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- €, v zmysle vyššie uvedeného 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, bol zverejnený dňa 14.03.2022 na úradnej 

tabuli a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda a bude zverejnený do dňa 

prerokovania vyššie uvedeného zámeru Mestským zastupiteľstvom 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. 

 

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

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

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

mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien.  

 

Vypracoval: Mgr. Štefan Podhorný, právny referent  

Kidolgozta:  
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