
 

 
Materiál na rokovanie       Materiál č.: .. /2022/29 

29. zasadnutia   

Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda v VIII. volebnom období  

DunaszerdahelyVárosKépviselő-testület 

29.ülésénekbeterjesztettanyaga 

a VIII. választásiidőszakban 

 

Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda do správy 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára- Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ,  so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00036561.  

Javaslat a DunaszerdahelyVáros tulajdonában lévő ingó városi vagyonnak az átadására 

a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ (székhely: Barték Béla sétány 788/1, 929 

01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 00036561) részére. 

 

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 mesta MsÚ 

Felelős:      

 

Návrh na uznesenie:  

Határozatijavaslat:  

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ schvaľuje   

zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda 

-Plynového kotla Buderus GB192 s príslušenstvom, 

obstarávacia cena: 17 833,30 EUR, (zostatková cena k 

31.3.2022: 17 337,92 EUR), do správy Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 00036561, právna forma: príspevková 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

a to s účinnosťou od 1.4.2022. 

 

B/ splnomocňuje  

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich k 

zabezpečeniu realizácie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto 

uznesenia.   

 

Marec 2022 

 2022 március 



Dôvodová správa  
 

V mesiaci december 2021 došlo k havarijnej situácii – poškodeniu kotla v budove Galérie 

súčasných maďarských umelcov na Ulici Gy. Szabóa č. 304 v Dunajskej Strede, v dôsledku 

ktorého sa kotol stal nefunkčným. Budova je v správe  Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,  so sídlom Korzo Bélu 

Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561, právna forma: príspevková 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Dunajská Streda. 

Následne bola na náklady mesta Dunajská Streda objednaná výmena kotla s príslušenstvom. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa navrhuje odovzdať nový kotol do správy 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési 

Központ s účinnosťou od 1.4.2022.   

 

Právna úprava, týkajúca sa správy majetku obce:  

 

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.  

„§ 6  

(1)Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku 

obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková 

organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.   

(3)Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu alebo mestskej časti k tej 

časti majetku, ktorú im obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou 

činnosťou. Správca alebo mestská časť sú oprávnení a povinní majetok obce držať, užívať na 

plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať 

s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce; mestská 

časť19)tiež v súlade so štatútom mesta.   

(4) Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca 

nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca alebo mestská časť vykonáva právne úkony pri 

správe majetku obce v mene obce. Správca alebo mestská časť koná v mene obce pred súdmi 

a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.“ 

 

„§ 6a  

(1)Správa majetku obce vzniká  

a)zverením majetku obce do správy správcu alebo mestskej časti,  

b)prevodom správy majetku obce,  

c)nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu.  

(2)Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Obec 

môže za podmienok určených v zásadách hospodárenia s majetkom obce správcovi zveriť do 

správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce.“  

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda, schválené 

8.12.2020   

Podľa článku III. ods. 1 písm a) pododsekaa) Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

schvaľuje zverenie majetku mesta do správy organizácie zriadenej mestom pri zriadení 

organizácie, ďalšie zverenie majetku mesta, resp. odňatie majetku mesta organizácii. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre financie a odporúča - neodporúča ho schváliť.   

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča - neodporúča ho schváliť.   

Mestská rada  odporúča - neodporúča ho schváliť.   

 

Vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová z podkladov odboru finančného a evidencie majetku 

mesta MsÚ. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201#poznamky.poznamka-19
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201#poznamky.poznamka-19

