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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 28. júna 2022 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 47 uznesení (číslovanie od 622/2022/32 do 668/2022/32) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
622/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 28.06.2022 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

623/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

624/2022/32 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 31. zasadnutia, konaného dňa 

10. mája 2022. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

625/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č.4/2022 na rok 2022 mesta Dunajská Streda 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

626/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2022/1 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2022/2 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2022/3. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

627/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

628/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Odkúpenie nasledovných nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, od Slovenskej republiky v správe Železnice Slovenskej republiky, 

so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501: 

• pozemkov, par. č. 206, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2; 

par. č. 207/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 555 m2; par. č. 207/8, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2; par. č. 207/9, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2; par. č. 207/14, parcela registra C, druh 

pozemku  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a stavby súpisného čísla 4028 na pozemku par. č. 206 

- popis stavby noclažne vlakových čiat; vedených na LV č. 3111 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor v podiele 1/1-ine k celku, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie ŽSR bolo zaslané dňa 

18.07.2022. 

 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo 

strany štatutára mesta Dunajská 

Streda bola podpísaná dňa 

16.08.2022, ktorá bola zaslaná ŽSR 

dňa 17.08.2022 v záujme 

zabezpečenia podpísania predmetnej 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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• ostatných stavieb, ostatného majetku a zariadenia (plynová kotolňa), 

 

za celkovú kúpnu cenu vyššie uvedeného súboru majetku vo výške 264 996,-€ bez DPH; 317 995,20 € vrátane 

DPH; za predpokladu využívať predmetný majetok na poskytovanie všeobecne prospešných služieb za účelom 

prevádzkovania nocľahárne pre bezdomovcov a zariadenia núdzového bývania pre rodiny v krízovej situácii 

a pozemky užívať výlučne ako priľahlé pozemky. Zároveň sa mesto Dunajská Streda zaväzuje zabezpečiť 

dohodnutý verejnoprospešný účel využívania prevádzaného majetku a  nepreviesť vlastnícke právo k nemu v 

prospech tretích osôb počas desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

zmluvy štatutármi budúceho 

predávajúceho. 

629/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 1917/35, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 1 225 m2; vedenej na LV č. 

7908 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

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 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

16.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 17.08.2022 pod číslom 

589/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 18.08.2022 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

630/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 1690/8, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2; par. č. 

1690/9 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2; par. č. 1697/2, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2; par. č. 1697/4  parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vedených na LV č. 4916 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 1698/4, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

18 m2; par. č. 1698/5 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2; vedených 

na LV č. 4917 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

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 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

15.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 16.08.2022 pod číslom 

588/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 17.08.2022 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

631/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 17/7, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 467 m2; par. č. 17/238, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 317 m2; par. č. 17/245, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 480 m2; par. č. 17/246 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 527 m2; 

vedených na LV č. 4024 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta Dunajská 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

07.09.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Streda za symbolickú kúpnu cenu spoluvlastníckeho podielu ½-ine k celku spoločnosti ELBEVA, s.r.o. vo 

výške 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH a za symbolickú kúpnu cenu spoluvlastníckeho 

podielu ½-ine k celku pána Gabriela Gálffyho vo výške 1,- Euro (slovom: jedno euro) s podmienkou, že ku 

dňu uzavretia kúpnej zmluvy bude zrušené záložné právo k vyššie uvedeným pozemkom. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

CRZ dňa 08.09.2022 pod číslom 

608/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 09.09.2022. 

 

 

632/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. Odkúpenie stavebného diela „IBV s technickou vybavenosťou – miestna ukľudnená komunikácia – 

Dunajská Streda – ul. Adyho“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolilo 

kolaudačným rozhodnutím č. 4562/3/VÝST/2007 zo dňa 11.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

11.12.2007, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda; od Tibora Bátkiho, ..................................................................... .......................... v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro). 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Zrekonštruovaná časť miestnej komunikácie Adyho ulice“, nachádzajúceho 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, od spoločnosti ADY 

PARK s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 604 373, v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 5270 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1209/13, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 190 m2; par. č. 1209/39, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2; par. č. 1209/40, parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 90 m2; par. č. 1209/41, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 31 m2; 

par. č. 1209/42, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 15 m2; par. č. 1209/43, parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 294 m2; par. č. 1209/129, parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 388 m2; par. č. 1209/130, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

24 m2; par. č. 1209/49, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 221 m2; par. č. 1209/50, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 54 m2; par. č. 1209/58, parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 29 m2; par. č. 1209/59, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

190 m2; par. č. 1209/63, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 2 m2 a par. č. 1209/64, parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 1 m2; v prospech mesta Dunajská Streda za celkovú kúpnu cenu 

1,- € (slovom: jedno euro), ktorá sa vyplatí podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených pozemkov 

nasledovne: 

3.1 Tibor Bátki, ..............................................................................................  – spoluvlastnícky podiel 1/2-ine 

k celku – kúpna cena 0,50 €, 

3.2 Sándor Bátki, ..............................................................................................  – spoluvlastnícky podiel 1/2-

ine k celku – kúpna cena 0,50 €. 

 

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 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

09.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 09.08.2022 pod číslom 

576/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2022 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

633/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie spevnenej plochy, ktorá nie je vedená v katastri nehnuteľností a nemá pridelené súpisné číslo; 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

03.08.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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vybudovanej na pozemkoch par. č. 1879/465, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; 

par. č. 1879/466, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/467, parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/468, parcela registra C, druh pozemku orná 

pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/469, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 

1879/470, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/471, parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/472, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 11 m2; vedených na LV č. 3607 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech 

mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH.  

 

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

okres Dunajská Streda, par. č. 1879/465, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 

1879/466, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/467, parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/468, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 11 m2; par. č. 1879/469, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/470, 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/471, parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 11 m2; par. č. 1879/472, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

11 m2; vedených na LV č. 3607 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 08.08.2022 pod číslom 

572/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2022 

634/2022/32 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. 4103/845, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 m2; 

vytvorenej geometrickým plánom č. 46145443-47/2022, vyhotoveným dňa 06.04.2022, vyhotoviteľom GEO 

Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, dňa 11.04.2022 pod č. G1 – 908/2022; do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov v podiele 1/1-ine k celku, Juraj Balogh, .............................................. a manželky Emese Balogh 

.................................................., obaja bytom ......................................................................................... , za 

kúpnu cenu vo výške 121,20 € (slovom: stodvadsaťjeden eur a dvadsať euro centov), ktorá bola stanovená ako 

všeobecná hodnota hore uvedeného pozemku znaleckým posudkom č. 77/2022 zo dňa 25.04.2022 

vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Františkom Dudekom, s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 4103/845 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 

prijímajú 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 nadobúdateľov). 

 

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 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

03.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 09.08.2022 pod číslom 

578/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2022. 

 

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

635/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 4103/64, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 12 m2; 

vytvorenej geometrickým plánom č. 46145443-47/2022, vyhotoveným dňa 06.04.2022, vyhotoviteľom GEO 

Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, dňa 11.04.2022 pod č. G1 – 908/2022; do  výlučného vlastníctva v podiele 1/1-

ine k celku, JUDr. Ádám, Füssy, ......................................................................................... ; za kúpnu cenu vo 

výške 727,20 € (slovom: sedemstodvadsaťsedem eur a dvadsať euro centov), ktorá bola stanovená ako 

všeobecná hodnota hore uvedeného pozemku znaleckým posudkom č. 77/2022 zo dňa 25.04.2022 

vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Františkom Dudekom, s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 4103/64 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 

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. 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

05.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 08.08.2022 pod číslom 

570/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2022. 

 

 

 

636/2022/32 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. 4103/844, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m2; 

vytvorenej geometrickým plánom č. 46145443-47/2022, vyhotoveným dňa 06.04.2022, vyhotoviteľom GEO 

Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, dňa 11.04.2022 pod č. G1 – 908/2022; do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov v podiele 1/1-ine k celku, Mgr. Attila Seregi, ......................................... a manželky Renáta 

Seregiová, ............................................................................................................................. ....................., za 

kúpnu cenu vo výške 1 030,20 € (slovom: jedentisíctridsať eur a dvadsať euro centov), ktorá bola stanovená 

ako všeobecná hodnota hore uvedeného pozemku znaleckým posudkom č. 77/2022 zo dňa 25.04.2022 

vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Františkom Dudekom, s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 4103/844 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 

prijímajú 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 nadobúdateľov). 

 

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 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

09.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 09.08.2022 pod číslom 

577/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2022. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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637/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 2588/78, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 29 m2; par. č. 2588/79, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2; 

par. č. 2588/80, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2; vytvorených 

geometrickým plánom č. 251/2022, vyhotoveným dňa 19.05.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica 

kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, v prospech v spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 

1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202, do jej výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za 

kúpnu cenu vo výške 3 090,-€ (slovom: tritisícdeväťdesiat eur), ktorá bola stanovená ako všeobecná hodnota 

hore uvedených pozemkov znaleckým posudkom č. 105/2022 zo dňa 09.06.2022, vyhotoveným znalcom z 

odboru stavebníctvo Ing. Františkom Dudekom; s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 2588/78, č. 2588/79 a č. 

2588/80, 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 predmetné parcely 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 uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemkov priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením 

a využitím tvoria 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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

19.07.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 19.07.2022 pod číslom 

556/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 20.07.2022 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

638/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií stavieb: 

1.1 „Dunajská Streda – Rozšírenie verejnej kanalizácie mestská časť Mliečany“, ktorej spracovateľom je 

KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno – zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubiš, č. op. 

0623*SP*A2, v apríli 2020, pod č. 07/2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, 

1.2 „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou v Dunajskej Strede SO 102 

– Vodovod a splašková kanalizácia“, ktorej spracovateľom je AKVAMONT s.r.o., Letištná ul. 319/61, 929 

01 Dunajská Streda – zodpovedný projektant Ing. Peter Elek, č. op. 3663*Z*A2, v apríli 2019, pod č. 

30058400, v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 

4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom: jedno euro), 

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 verejno-prospešnú stavbu „Prepojovacia komunikácia 

medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede – SO 102 Vodovod a splašková kanalizácia“ 

realizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vo verejnom záujme na vlastné náklady a v záujme 

možnosti zabezpečenia podmienok získania finančných prostriedkov zo strany mesta Dunajská Streda na 

výstavby verejnej kanalizácie v mestskej časti Mliečany z dotačných zdrojov. 

 

2. prevod vlastníckeho práva k  projektovej dokumentácií stavieb: 

2.1 „Dunajská Streda – Rozšírenie verejnej kanalizácie mestská časť Mliečany“, ktorej spracovateľom je 

KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno – zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubiš, č. op. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu A/ 

1. Zmluva bola podpísaná 

2. Zmluva je pripravená na 

podpis 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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0623*SP*A2, v apríli 2020, pod č. 07/2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, 

2.2 „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou v Dunajskej Strede SO 

102 – Vodovod a splašková kanalizácia“, ktorej spracovateľom je AKVAMONT s.r.o., Letištná ul. 319/61, 

929 01 Dunajská Streda – zodpovedný projektant Ing. Peter Elek, č. op. 3663*Z*A2, v apríli 2019, pod č. 

30058400, v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 

4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom: jedno euro). 

 

3. prevod vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií vyššie uvedených stavieb 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 z dôvodu, že verejno-prospešnú stavbu „Prepojovacia 

komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede – SO 102 Vodovod a splašková 

kanalizácia“ realizuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vo verejnom záujme na vlastné náklady 

a v záujme možnosti zabezpečenia podmienok získania finančných prostriedkov zo strany mesta Dunajská 

Streda na výstavby verejnej kanalizácie v mestskej časti Mliečany z dotačných zdrojov. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

639/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer rozšírenia miestnej komunikácie na Poľnej ceste s vybudovaním odbočovacieho pruhu.  

 

2. zámer vysporiadania majetkovo - právneho stavu k pozemku dotknutému realizáciou investičného 

zámeru uvedeného v bode 1 tohto uznesenia; par. č. 1291/2, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 173 m2; vytvorenému geometrickým plánom č. 46610910-241/2021, vyhotoveným dňa 25.04.2022, 

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 06.05.2022 pod číslom G1-1165/2022; 

vo forme odkúpenia v prospech mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 

383, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro) s podmienkou, že ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy 

bude zrušené záložné právo k vyššie uvedenému novovytvorenému pozemku. 

 

3. zámer realizácie vynútenej investície výstavby nového oplotenia, vstupných a výstupných brán, miesta 

pre odpadové hospodárstvo s prístupovým chodníkom a umiestnenia novej lavičky a dvojramennej hojdačky 

v oplotenom areáli obytného domu súp. č. 930 v Dunajskej Strede na náklady mesta Dunajská Streda; ktoré 

mesto Dunajská Streda odpredá podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností vedených na LV č. 6471 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro). 

 

4. zámer realizácie stavby uvedenej v bode 1. tohto uznesenia a vynútenej investície uvedenej v bode 3. tohto 

uznesenia v roku 2023 a zaradenia nákladov ich zhotovenia do rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2023. 

 

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 splnomocneným osobám 

bolo zaslané dňa 18.07.2022.  

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

640/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 487/2021/25 zo dňa 

28.09.2021: 

 

Znenie bodu A/ sa zmení nasledovne:  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zámenná  zmluva  bola podpísaná 

dňa 03.08.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odplatnú zámenu nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

• pozemok par. č. 1919/610, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 630 

m2, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; vo 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. 1919/610 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

155/2022, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 27.05.2022 vo výške 26.428,50- € (slovom: 

dvadsaťšesťtisícštyristo-dvadsaťosem eur a päťdesiat euro centov). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – spoločnosť DI Reality, s.r.o., Bacsákova ulica 5863, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 51 966 727: 

• pozemky, par. č. 1919/611, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 81 m2; par. č. 

1919/612, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 51 m2; par. č. 1934/62, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2; vedené na LV č. 9433 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; pozemok par. č. 1919/613, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 16 m2, vedený na LV č. 9434 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 

pozemok par. č. 1919/352, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 

vedený na LV č. 9419 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemok par. č. 1919/302, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, vedený na LV č. 9421 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; vo vlastníctve spoločnosti DI Reality, s.r.o., 

Bacsákova ulica 5863, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 966 727 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 1919/611, č. 1919/612,  č. 1934/62, č. 1919/613, č. 1919/352 a č. 

1919/302, bola stanovená znaleckým posudkom č. 156/2022, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 

27.05.2022 vo výške 12.101,05- € (slovom: dvanásťtisícstojeden eur a päť euro centov). 

 

2. Odplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 1 a 

nehnuteľností, uvedených v bode 1.2 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške 

rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto uznesenia, t.j. vo výške 

14.327,45 € (slovom: štrnásťtisíctristodvadsaťsedem eur štyridsaťpäť euro centov), s nasledovnými 

zmluvnými podmienkami: 

2.1 vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených v bode 1.2 tohto uznesenia, 

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 

predmetné parcely 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. 

 

2.2 vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bode 1.1 tohto uznesenia, 

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 

predmetnú parcelu prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by 

mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

3. Odplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 1 a 

nehnuteľností, uvedených v bode 1.2 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške 

rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto uznesenia, t.j. vo výške 

Zámenná zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 03.08.2022 pod číslom 

567/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 08.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

03.08.2022. 

 

Kúpna zmluva  bola zverejnená na 

CRZ dňa 03.08.2022 pod číslom 

566/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 08.08.2022. 
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14.327,45 € (slovom: štrnásťtisíctristodvadsaťsedem eur štyridsaťpäť euro centov), v súlade s § 9a ods. 8, 

písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemkov, 

priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve nadobúdateľov); v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších zmien ako prípad hodný osobitného zreteľa, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho 

stavu k pozemkom, ktoré sú zastavané stavbou parkoviska vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a k 

pozemkom na ktorých mesto Dunajská Streda plánuje vybudovať cyklochodník. Schválenie tohto návrhu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

4. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda; par. č. 1919/615,  parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 92 m2; 

vedenej na LV č. 9434 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov, par. č. 1919/616, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 63 m2; par. č. 1919/617, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 162 m2; vedených na LV č. 5434 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; vo vlastníctve spoločnosti DI Reality, s.r.o., Bacsákova ulica 5863, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 51 966 727 v podiele 1/1-ine k celku; do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro). 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

641/2022/32 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. 2055/12, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2; par. č. 2055/13, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2; vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-257/2022, 

vyhotoveným dňa 18.05.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé 

Dvorníky; pre účely umiestnenia stavby „CYKLOCHODNÍK – POVODSKÁ  CESTA DUNAJSKÁ 

STREDA“. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, za symbolickú jednorazovú odplatu vo výške 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

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 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 17.08.2022. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

18.08.2022 pod číslom 590/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 19.08.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

642/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1948/46, parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 11 m2, vytvorené-ho geometrickým plánom č. 46610910-259/2022, 

vyhotoveným dňa 18.05.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé 

Dvorníky; pre účely umiestnenia stavby „CYKLOCHODNÍK – POVODSKÁ  CESTA DUNAJSKÁ 

STREDA“. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, za symbolickú jednorazovú odplatu vo výške 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 03.08.2022. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

08.08.2022 pod číslom 571/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

 

643/2022/32 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. 1947/91, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2; par. č. 1974/139, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2; vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-260/2022, 

vyhotoveným dňa 18.05.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé 

Dvorníky; pre účely umiestnenia stavby „CYKLOCHODNÍK – POVODSKÁ  CESTA DUNAJSKÁ 

STREDA“. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, za symbolickú jednorazovú odplatu vo výške 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

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 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 08.08.2022. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

09.08.2022 pod číslom 574/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 10.08.2022. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

644/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena: 

1.1 na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 319, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 697 m2, vedeného 

na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Fontee s.r.o., 

Pri železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 31 422 772, pre účely umiestnenia stavby 

„ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA PODNIKATELSKÉHO OBJEKU“, v súlade s projektovou dokumentáciou, 

vypracovanou projektantom BEVATRON s.r.o., (3/22); na dobu neurčitú, za symbolickú jednorazovú odplatu 

vo výške 1,- Euro (slovom: jedno euro). 

1.2 na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 1948/45,  parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 219 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-258/2022, vyhotoveným dňa 19.05.2022, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky; v prospech mesta Dunajská Streda, 

pre účely umiestnenia stavby „CYKLOCHODNÍK – POVODSKÁ CESTA DUNAJSKÁ STREDA“; na dobu 

neurčitú, za symbolickú jednorazovú odplatu vo výške 2,- Eurá (slovom: dve eurá) plus príslušná DPH, 

 

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 iného práva k pozemku uvedené-mu v bode 

1.2 tohto uznesenia; v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým mesto Dunajská Streda ako 

stavebník verejnoprospešnej stavby „CYKLOCHODNÍK – POVODSKÁ CESTA DUNAJSKÁ STREDA“ 

musí preukázať, že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť hore uvedenú verejnoprospešnú 

stavbu na cudzom pozemku. 

 

2. uzavretie zmluvy o  zriadení vecného bremena: 

2.1 na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 319, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 697 m2, vedeného 

na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Fontee s.r.o., 

Pri železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 31 422 772, pre účely umiestnenia stavby 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluvy o zriadení vecného bremena   

zo strany štatutára mesta Dunajská 

Streda boli podpísané dňa 

03.08.2022, čaká sa na podpísanie 

predmetných zmlúv zo strany 

spoločností Fontee s.r.o. a ZO-MIX, 

spol. s.r.o.. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 



11 

 

„ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA PODNIKATELSKÉHO OBJEKU“, v súlade s projektovou dokumentáciou, 

vypracovanou projektantom BEVATRON s.r.o., (3/22); na dobu neurčitú, za symbolickú jednorazovú odplatu 

vo výške 1,- Euro (slovom: jedno euro). 

2.2 na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 1948/45, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 219 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-258/2022, vyhotoveným dňa 19.05.2022, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky; v prospech mesta Dunajská Streda, 

pre účely umiestnenia stavby „CYKLOCHODNÍK – POVODSKÁ  CESTA DUNAJSKÁ STREDA“; na dobu 

neurčitú, za symbolickú jednorazovú odplatu vo výške 2,- Eurá (slovom: dve eurá) plus príslušná DPH. 

 

3. zriadenie vecných bremien 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 zabezpečenia iného práva k pozemku uvedenému v bode 2.2 tohto uznesenia; v zmysle § 58 ods. 2 

v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, ktorým mesto Dunajská Streda ako stavebník verejnoprospešnej stavby 

„CYKLO-CHODNÍK – POVODSKÁ CESTA DUNAJSKÁ STREDA“ musí preukázať, že má k pozemku 

iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť hore uvedenú verejnoprospešnú stavbu  na cudzom pozemku. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

645/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 843/1, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 742 m2; vedeného na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech Ing. Tomáša Szabóa, ..................................................... 

...........................................................; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie inžinierskych stavieb 

„IBV pre 13 rodinných domov Dunajská Streda – SO 03a Verejný vodovod, SO 04a Verejná splašková 

kanalizácia“, ktorých umiestnenie bolo povolené  Územným rozhodnutím č. 9727/DS/12685/2021/033-KNA-

004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 15.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2022; v 

rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 167/2022, vyhotovenom dňa 27.03.2022, vyhotoviteľom 

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

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 31.03.2022 pod. č. G1-808/2022 (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 13 m2; celkom vo výške 325,- € (slovom: tristodvadsaťpäť 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 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 03.08.2022. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

03.08.2022 pod číslom 565/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 12.08.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

646/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 843/1, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 742 m2; vedeného na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor a na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3733/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 16.08.2022. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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plocha a nádvorie o výmere 4 516 m2; vedeného 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 „IBV pre 13 rodinných 

domov Dunajská Streda – SO 07a Verejné NN káblové rozvody“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným 

rozhodnutím č. 9727/DS/12685/2021/ 033- KNA-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 15.12.2021, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2022; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 168/2022, 

vyhotovenom dňa 27.03.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé 

Dvorníky, IČO: 46 610 910, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

31.03.2022 pod. č. G1-806/2022 (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 109 m2; celkom vo výške 2 725,- € (slovom: 

dvetisícsedemstodvadsaťpäť 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. 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

16.08.2022 pod číslom 585/2022. 

 

Návrh na vklad do KN zabezpečí 

žiadateľ, t.j. Ing. Tomáš Szabó. 

 

647/2022/32 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. 1936/203, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 352 m2 a par. č. 1936/359, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 311 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 

„ELEKTROINŠTALÁCIA 1 KV PRÍPOJKA PRE NABÍJACIE STANICE“; v rozsahu uvedeného v 

geometrickom pláne č. 271/2022, vyhotovenom dňa 30.05.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overenom Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor dňa 31.05.2022 pod. č. G1-1402/2022 (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 151 m2; celkom vo výške 3 775,- € (slovom: 

tritisícsedemstosedemdesiatpäť 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 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 16.08.2022. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

16.08.2022 pod číslom 585/2022. 

 

Návrh na vklad do KN zabezpečí 

žiadateľ, PRO PORT s.r.o.. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

648/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na pozemku, nachádzajúceho 

sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1775/55, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 916 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 

46610910-301/2022, vyhotoveným dňa 16.06.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 

č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky; spočívajúci sa v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a 

nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami cez vyššie uvedený pozemok; v prospech 

každodobého vlastníka pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 1769/8, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 

521 m2; par. č. 1769/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 326 m2; par. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 03.08.2022. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

03.08.2022 pod číslom 564/2022. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 08.08.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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č. 1769/10, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2 a par. č. 1769/16, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2; vedených na LV č. 7495 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, bezodplatne na dobu neurčitú; v záujme 

zabezpečenia podmienok možnosti zastrešenia umelej ľadovej plochy v Dunajskej Strede, ktorého vlastníkom 

je spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, 

vložka č. 27969/T, so 100%-nou majetkovou účasťou mesta 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 

a doplnkov. 

 

2. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na pozemku, nachádzajúceho sa v 

k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1775/55, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 916 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-

301/2022, vyhotoveným dňa 16.06.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana č. 342/7, 

929 01 Malé Dvorníky; spočívajúci sa v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami cez vyššie uvedený pozemok; v prospech každodobého 

vlastníka pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 1769/8, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 521 m2; par. 

č. 1769/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 326 m2; par. č. 1769/10, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2 a par. č. 1769/16, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2; vedených na LV č. 7495 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; bezodplatne na dobu neurčitú. 

 

3. zriadenie vecného bremena 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 zabezpečenia podmienok možnosti zastrešenia umelej ľadovej plochy v Dunajskej Strede, ktorého 

vlastníkom je spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel 

Sro, vložka č. 27969/T, so 100%-nou majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e   

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

 

649/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

zrušenie vecného bremena zriadeného k pozemku nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedenému na LV č. 9218 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor, par. č. 3737/269, parcela registra C, druh pozemku záhrada o výmere 119 m2; zapísaného 

v časti C: Ťarchy pod číslom vkladu V-2739/2017–č.z.1514/17,č.z.510/18. 

 

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 

 

Zmluva o zrušení vecného bremena  

bola podpísaná dňa 08.08.2022. 

 

Zmluva o zrušení vecného bremena  

bola zverejnená na CRZ dňa 

09.08.2022 pod číslom 575/2022. 

 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 11.08.2022. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

650/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1. predaj nasledovných nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167 

a podielov priestorov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve, patriacich 

k uvedeným nebytovým priestorom vedených, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom, 

na LV č. 4645, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, víťazom verejnej obchodnej 

súťaže: 

 

 

2. zámer predaja nebytového priestoru – garáže č. 111, nachádzajúcej sa na 1.podlaží v budove hromadných 

garáží súp. č. 2167, spoluvlastnícky podiel 1/1 a podiel priestorov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na príslušenstve v 1/146-ách, patriacich k uvedenému nebytovému priestoru vedených 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom, na LV č. 4645, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu vo výške 5900,- Eur 

(slovom: Päťtisícdeväťsto eur) do výlučného vlastníctva Juliany Elekovej, rod. ..........., nar. ................., 

rodinný stav: ......, štátne občianstvo: ................................, trvale bytom ................................................ 

..........................  

Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších zmien, je navrhovaný z nasledovného dôvodu: manžel kupujúcej, ktorý bol pripútaný 

na invalidný vozík, mal v nájme predmetnú garáž od roku 2011 (zomrel dňa 31.03.2022). Vzhľadom na 

zdravotný stav nájomcu, garáž nebola predmetom verejnej obchodnej súťaže. 

 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

Vchod: Podlažie: Číslo 

nebytového  

priestoru 

(garáže): 

Spolu- 

vlastnícky  

podiel: 

Podiel priestorov 

na spoločných 

častiach a 

spoločných 

zariadeniach domu 

a na príslušenstve: 

Meno a priezvisko 

kupujúceho: 

Víťazná 

kúpna 

cena za 

garáž v € 

2167 2.p 216 1/1 1/146 
JUDr.Szilvia Juricin Nagy 4999,- 

2167 2.p 220 1/1 1/146 
JUDr.Szilvia Juricin Nagy  5013,- 

2167 2.p 227 1/1 1/146 
František Juricin 5012,- 

2167 3.p 314 1/1 1/146 
Pápay Attila 4326,- 

2167 3.p. 322 1/1 1/146 
Pápay Attila 4326,- 

2167 3.p. 331 1/1 1/146 Ildikó Sántha Nagy 3850,- 

2167 3.p. 332 1/1 1/146 Kristián Sántha 3850,- 

2167 4.p. 404 1/1 1/146 Pápay Vörös Krisztina 3502,- 

2167 4.p. 413 1/1 1/146 Pápay Vörös Krisztina 3502,- 

2167 4.p. 414 1/1 1/146 Kristián Sántha 3405,- 

2167 4.p. 415 1/1 1/146 Kristián Sántha 3405,- 

Kúpne zmluvy na všetky uvedené 

garáže podpísané, v CRZ zverejnené, 

návrhy na vklad do katastra 

nehnuteľností podané. 
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3. uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru – garáže č. 111, nachádzajúcej sa na 1. 

podlaží sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, spoluvlastnícky podiel 1/1 a podiel priestorov na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve v 1/146-ách, patriacich k uvedenému 

nebytovému priestoru vedených Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom, na LV č. 4645, 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za 

kúpnu cenu vo výške 5900,- Eur (slovom: Päťtisícdeväťsto eur) medzi mestom Dunajská Streda ako 

predávajúcim a Julianou Elekovou, rod. ............, nar. .............., rodinný stav: ..........., štátne občianstvo: 

.................................., trvale bytom ............................................................................... ako kupujúcou. 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta 

1. na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva jednotlivých nebytových priestorov uvedených v bode A/1 

tohto uznesenia vrátane podielov priestorov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 

príslušenstve, patriacich k uvedeným nebytovým priestorom na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 

a to medzi mestom Dunajská Streda ako predávajúcim a jednotlivými víťazmi obchodnej verejnej súťaže na 

strane kupujúceho,  

2. na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru uvedeného v bode A/2,3 tohto uznesenia 

vrátane podielov priestorov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve, 

patriacich k uvedenému nebytovému priestoru a to medzi mestom Dunajská Streda ako predávajúcim 

a Julianou Elekovou ako kupujúcou, 

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

651/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 2-izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa 

v 7 poschodovom obytnom dome, súp. č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 

1920/237 o výmere 267 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 1920/238 o výmere 269 m2, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom a podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemku 

v podiele 53/3030–inách k celku, vlastník: mesto Dunajská Streda, a to na základe obchodnej verejnej súťaže, 

v zmysle bodu 2.3 Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020, 

za minimálnu kúpnu cenu vo výške 53.000,- Eur (slovom: Päťdesiattritisíc eur.  

 

2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva  

bytu v zmysle bodu A/1. tohto uznesenia, 

 

3. podmienky obchodnej verejnej súťaže v rozsahu ako je uvedené v Prílohe č.1 tohto uznesenia, 

 

4. uzavretie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a navrhovateľom o odkúpenie nehnuteľnosti uvedenej 

v bode A/1. tohto uznesenia podľa poradia určeného komisiou na vyhodnotenie súťažných návrhov, 

 

5. komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

člen komisie: Ladislav Gútay 

člen komisie: György Bugár 

člen komisie: Mgr. Rita Őriová 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Obchodná verejná súťaž bola 

zverejnená dňa 4.7.2022, otvorenie 3 

doručených obálok komisiou dňa 

4.8.2022.  

 

Kúpna zmluva podpísaná s víťazmi 

OVS - Heller Ladislav a Mgr. Heller 

Horony Ildikó za kúpnu cenu 58008,- 

Eur. Zmluva č. 568/2022 zverejnená 

v CRZ dňa 18.08.2022, návrh do 

katastra pod č. V8384/22 podaný dňa 

31.08.22 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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náhradný člen komisie: Tünde Brunczviková 

náhradný člen komisie: Ladislav Bachman 

 

tajomníkom komisie je primátorom poverený zamestnanec mestského úradu, ktorý zabezpečuje 

administratívne úkony súvisiace s obchodnou verejnou súťažou.  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta 

1. na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti uvedenej v bode A/1 tohto uznesenia 

spôsobom obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda, webovom sídle mesta Dunajská 

Streda a v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

 

2. na zabezpečenie zverejnenia súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti 

uvedenej v bode A/1 tohto uznesenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a webovom sídle mesta 

Dunajská Streda,  

 

3. na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s 

uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže,    

 

4. podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu uvedeného 

v bode A/1 tohto uznesenia vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, 

na príslušenstve, patriacich k uvedenému bytu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, na  základe výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže a to medzi mestom Dunajská Streda ako predávajúcim a víťazom obchodnej 

verejnej súťaže na strane kupujúceho,  

 

5. k vykonaniu ďalších právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

652/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

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

16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/  s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v predloženom rozsahu. 

 

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

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 11/2022 zo dňa 28.06.2022, 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, všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2021 zo dňa 17.08.2021, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 19/2021 zo dňa 16.11.2021 a všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2021 zo dňa 30.11.2021. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

29.06.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

653/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o  

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/


17 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 12/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa 

schvaľuje Dodatok č. 6 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

30.06.2022. 

654/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 13/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 24/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení 

nájomného za príležitostný nájom niektorého majetku 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 

07.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

655/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach 

držania psa na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

06.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

656/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 15/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

04.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

657/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 16/2022 zo dňa 28. júna 2022 o určení názvu ulíc 

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 

01.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

658/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 17/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

07.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

659/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 18/2022 zo dňa 28. júna 2022, 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 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

07.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

660/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 19/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

10.08.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej 

školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

661/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2014 zo dňa 8.4.2014 o rozsahu a bližších podmienkach 

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

neskorších zmien v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

06.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

662/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

06.07.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

663/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

664/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

výšku poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 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/  s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

 

C/  ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola 

poskytnutá dotácia na základe Výzvy č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle 

VZN mesta Dunajská 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. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plná priebežne 

 

Zoznam úspešných žiadateľov bol 

zverejnený na webovom sídle mesta 

dňa 6.7.2022. Uzatváranie zmlúv je 

v priebehu vybavovania.  
 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

665/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  u r č u j e 

volebných obvodov a počet poslancov v nich nasledovne: 

 

počet volebných obvodov:     4 

(podľa Prílohy tohto uznesenia) 

 

celkový počet poslancov mestského zastupiteľstva: 21 

vo volebnom obvode č. 1 :                5 poslancov 

vo volebnom obvode č. 2 :                6 poslancov 

vo volebnom obvode č. 3 :                5 poslancov 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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vo volebnom obvode č. 4 :                5 poslancov 

     

B/  u r č u j e 

rozsah výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný pracovný 

úväzok. 

666/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti, v záujme starostlivosti o potreby obyvateľov mesta patriacich k 

národnostnej menšine, na základe §. 4 ods. 3 a 7. zákona NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov 

národnostných menšín vyjadrujúc vôľu obyvateľov mesta sa uznáša na tom, aby na dopravných značkách na 

celom katastrálnom území mesta boli uvedené všetky informácie, vrátane vyznačených cieľov a geografických 

názvov aj v maďarskom jazyku, a týmto sa naplnili možnosti dané zákonom. 

 

B/  poveruje primátora mesta, aby o tomto rozhodnutí informoval príslušné orgány na úseku cestnej dopravy 

a správcov ciest, aby pri umiestnení nových dopravných značiek a pri ich pravidelnej obnove používali 

dvojjazyčné dopravné značky na celom katastrálnom území mesta. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

667/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

petíciu proti možnosti výstavby bytových domov s podlažnosťou prevyšujúcou dve nadzemné podlažia v 

obytnej štvrti Mesta Dunajská Streda: Ovocný sad-Sentianska ulica-Berehovská ulica- Štvrť svätého Jána. 

 

B/  s c h v a ľ u j e 

aby sa petícia považovala aj ako žiadosť o zmenu územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

C/  s c h v a ľ u j e 

aby sa petícia považovala aj ako pripomienku v rámci územného konania v zmysle §35 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

668/2022/32 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2022 nasledovne: 

27. septembra 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


