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Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch
august a september 2017
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
august a september 2017 boli ukončené nasledovné kontroly:

1. Správa o výsledku kontroly č. 2017/1
Predmet kontroly:

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade
v Dunajskej Strede

Kontrolované obdobie:

rok 2016

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
vnútorných predpisov pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia
sťažností a petícií.
Kontrolou bolo zistené:
Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti ustanovuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach).
Mesto Dunajská Streda má interný predpis, upravujúci postup pri podávaní, prijímaní,
evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti, a to „Zásady postupu pri
prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb
v podmienkach mesta Dunajská Streda (ďalej len Zásady)“ účinné od 01.01.2015.
Kontrola evidencie sťažností
Centrálna evidencia sťažností podľa zákona o sťažnostiach a Zásad musí obsahovať najmä tieto
údaje:
a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
b) údaje podľa § 5 ods. 2 zákona, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a
priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto
zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.
c) predmet sťažnosti,
d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
e) výsledok prešetrenia sťažnosti,
f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
k) poznámku.
Povinná osoba vedie centrálnu evidenciu sťažností oddelene od ostatných evidencií. Evidencia
obsahuje všetky údaje predpísané príslušnými právnymi predpismi.

Vybavovanie sťažností
V roku 2016 bolo v centrálnej evidencii zaevidované 1 podanie, ktoré spĺňalo pojmové znaky
sťažnosti v zmysle ustanovení § 3 zákona o sťažnostiach:
- Sťažnosť vo veci postupu riaditeľky ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede. Sťažnosť bola prešetrená
a vybavená vedúcou odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry dňa 02.06.2016.
V rámci kontroly bol preverený obsah spisu, sťažnosť bola po jej prešetrení vyhodnotená ako
opodstatnená a boli prijaté opatrenia. Kontrolou splnenia týchto opatrení neboli zistené nedostatky.
Kontrolou prešetrovania sťažnosti bolo zistené, že sťažnosť bola prešetrená príslušným
zamestnancom na základe písomného poverenia primátora mesta v súlade s ustanoveniami čl.5 Zásad.
Podľa ustanovenia § 13 ods.1 zákona o sťažnostiach „Príslušný orgán verejnej správy je
povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.“ Sťažnosť bola vybavená v zákonom stanovenej
lehote.
Kontrola evidencie a vybavovania petícií
Postup pri podávaní, vybavovaní a evidovaní petícií ustanovuje zákon č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve). V roku 2016 boli
mestskému úradu doručené nasledovné petície:
- Petícia za vybudovanie chodníka pre peších pred MŠ Nám. Priateľstva a pozdĺž ulice Attilu Józsefa
s prepojením na chodník pred ZŠ Jilemnického a na chodník na ulici Ľanárska. Petícia bola
predložená na rokovanie 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa
19.04.2016. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č.
259/2016/11.
- Petícia za zachovanie parkovacích miest na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede a za zrušenie uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 171/2015/9 zo dňa 24.11.2015. Petícia bola
predložená na rokovanie 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa
28.06.2016. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č.
263/2016/12.
- Petícia ohľadne premiestnenia alebo zrušenia kontajnerového stojiska, ktoré sa nachádza na ulici
Jilemnického v Dunajskej Strede. Petícia bola predložená na rokovanie 16. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 06.12.2016. Mestské zastupiteľstvo petíciu
prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č. 380/2016/16.
- Petícia za zachovanie právnej subjektivity predškolských zariadení mesta Dunajská Streda a za
zachovanie prípravy jedál priamo v týchto zariadeniach. Petícia bola predložená na rokovanie 14.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 27.09.2015. Mestské
zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č. 318/2016/14.
- Petícia za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a zachovania zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. Petícia bola predložená na
rokovanie 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 06.12.2016.
Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č. 339/2016/16.
Petície boli vybavené v zákonnom stanovenej lehote. Povinná osoba vedie centrálnu evidenciu
petícií oddelene od ostatných evidencií. Evidencia obsahuje všetky údaje predpísané príslušnými
právnymi predpismi.

2. Správa o výsledku kontroly č. 2017/2/1
Predmet kontroly:

Kontrola používania maďarského jazyka v úradnom styku a informovanie
verejnosti v maďarskom jazyku v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej
Strede.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.
Kontrolou bolo zistené:
Pravidlá používania jazyka národnostných menšín v úradnom styku a informovanie verejnosti
v jazyku menšiny upravuje zákon NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
v znení neskorších predpisov.
Používanie jazyka menšiny v úradnom styku
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o používaní jazykov národnostných menšín ak občania SR,
ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch
po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej 15 % obyvateľov, majú právo v tejto obci
používať v úradnom styku jazyk menšiny.
Mesto Dunajská Streda je na zozname obcí podľa § 2 ods. 1 zákona, ktorý je ustanovený
nariadením vlády SR č. 534/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 221/1999 Z.z.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k
národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku pred orgánom územnej
samosprávy a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou vrátane predkladania písomných
listín a dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v
jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou vydávania verejných listín,
pričom táto výnimka sa netýka verejných listín podľa odsekov 4 a 5. V pochybnostiach je rozhodujúce
znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Orgán verejnej správy vytvorí podmienky
na uplatnenie práva podľa prvej vety adekvátnym spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na
vybavovanie vecí v jazyku národnostnej menšiny. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o
možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.
Kontrolou boli preverené došlé podania v období od 01.01.2017 do 30.06.2017. V uvedenom
období kontrolovaný subjekt evidoval celkom 75 podaní, z toho podaných:
- 55 podaní v slovenskom jazyku a
- 20 podaní v maďarskom jazyku, resp. dvojjazyčne (slovenský a maďarský jazyk).
Vybavenie podaní v maďarskom jazyku je nasledovné:
- 20 ad acta, resp. ústne vybavené.
Kontrolou bolo zistené, že informácia o možnostiach používania maďarského jazyka je
zabezpečená dvojjazyčne, a to vyvesením informácie o možnosti používania jazyka národnostnej
menšiny v úradnom styku.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 zákona povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia
sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. Kontrolovaný subjekt
v roku 2017 vydal len potvrdenia na tlačive Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda,
ktoré sú v slovenskom jazyku.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 7 zákona orgán verejnej správy poskytuje občanom úradné formuláre
vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

Centrum sociálnej starostlivosti poskytuje občanom nasledovné dvojjazyčné formuláre:
- Žiadosť o poskytovanie stravy v jedálni CSS – Kérelem a Szociális központban nyújtott
étkeztetéshez,
- Predbežná prihláška do detských jaslí – Előzetes jelentkezési lap a bölcsődébe
- Prihláška/Denný stacionár – Jelentkezési lap/Napközi otthon
- Dotazník/ Denný stacionár – Kérdőív/Napközi otthon
- Prihláška do detských jaslí - Jelentkezési lap a bölcsődébe
- Dotazník pre rodičov DJ – Kérdőív a szülők részére
Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona úradná agenda, štatistiky, evidencie, bilancie, informácie
určené pre verejnosť môže viesť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.
Centrum sociálnej starostlivosti poskytuje informácie na nástenke, kde okrem jedálneho lístka
sú ostatné informácie uvedené dvojjazyčne.
Označenia v jazyku menšiny
Podľa ustanovenia § 2 ods. 6 zákona označenie orgánu verejnej správy umiestnené na budovách
sa uvádza popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.
Na budove Centra sociálnej starostlivosti sú umiestnené označenia „Centrum sociálnej
starostlivosti“, „Szociális központ“, „Detské jasle“, „Bölcsőde“, „Jedáleň“, „Étkezde“, „Vývarovňa“ a
„Kifőzde“. Pri vchode je umiestnená tabuľa s textom „Centrum sociálnej starostlivosti – detské jasle,
denný stacionár, jedáleň“ a „Szociális központ – bölcsőde, fogyatékkal élők napközi otthona, étkezde“.
Podľa ustanovenia § 4 ods.6 zákona o používaní jazykov národnostných menšín v obci sa
informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR uvádzajú na
miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.
Kontrolou bolo zistené, že na miestach prístupných pre verejnosť sú informácie týkajúce sa
ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti dvojjazyčné.

3. Správa o výsledku kontroly č. 2017/2/2
Predmet kontroly:

Kontrola používania maďarského jazyka v úradnom styku a informovanie
verejnosti v maďarskom jazyku na Mestskej polícii v Dunajskej Strede.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov súvisiacich s predmetom kontroly.
Kontrolou bolo zistené:
Pravidlá používania jazyka národnostných menšín v úradnom styku a informovanie verejnosti
v jazyku menšiny upravuje zákon NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín
v znení neskorších predpisov.
Používanie jazyka menšiny v úradnom styku
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o používaní jazykov národnostných menšín ak občania SR,
ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch
po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej 15 % obyvateľov, majú právo v tejto obci
používať v úradnom styku jazyk menšiny.
Mesto Dunajská Streda je na zozname obcí podľa § 2 ods. 1 zákona, ktorý je ustanovený
nariadením vlády SR č. 534/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 221/1999 Z.z.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k
národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku pred orgánom územnej
samosprávy a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou vrátane predkladania písomných
listín a dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v
jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou vydávania verejných listín,
pričom táto výnimka sa netýka verejných listín podľa odsekov 4 a 5. V pochybnostiach je rozhodujúce
znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Orgán verejnej správy vytvorí podmienky
na uplatnenie práva podľa prvej vety adekvátnym spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na
vybavovanie vecí v jazyku národnostnej menšiny. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o
možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.
Kontrolou boli preverené došlé podania v období od 01.01.2017 do 31.03.2017. V uvedenom
období kontrolovaný subjekt evidoval celkom 33 podaní, všetky v slovenskom jazyku.
Kontrolou bolo zistené, že informácia o možnostiach používania maďarského jazyka je
zabezpečená dvojjazyčne, a to vyvesením informácie o možnosti používania jazyka národnostnej
menšiny v úradnom styku.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 zákona povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia
sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. Kontrolovaný subjekt
vydával nasledovné potvrdenia v slovenskom jazyku:
- Potvrdenie o odovzdaní/ vrátení psa,
- Potvrdenie o prevzatí psa,
- Protokol o odovzdaní nájdených predmetom a
- Protokol o prevzatí nájdených predmetom,
Uvedené potvrdenia kontrolovaný subjekt vie vydať na požiadanie aj dvojjazyčne.
Podľa ustanovenia § 2 ods. 7 zákona orgán verejnej správy poskytuje občanom úradné formuláre
vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.
Mestská polícia poskytovala občanom formulár „Žiadosť o sprístupnenie záznamu
z kamerového systému MsP“ v slovenskom jazyku. Počas výkonu kontroly kontrolovaný subjekt
zabezpečil predmetný formulár aj v maďarskom jazyku.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona úradná agenda, štatistiky, evidencie, bilancie, informácie
určené pre verejnosť môže viesť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.
Mestská polícia má zriadenú vlastnú webovú stránku, kde všetky zverejnené informácie sú
dvojjazyčné.
Označenia v jazyku menšiny
Podľa ustanovenia § 2 ods. 6 zákona označenie orgánu verejnej správy umiestnené na budovách
sa uvádza popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.
Mestská polícia má sídlo v administratívnej budove na Alžbetínskom námestí v Dunajskej
Strede s názvom Obchodno-informačné centrum. Na budove je umiestnené označenie „MESTSKÁ
POLÍCIA“ a „VÁROSI RENDŐRSÉG“. Označenie kontrolovaného subjektu je dvojjazyčné aj na
všetkých 3-och služobných vozidlách.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 6 zákona o používaní jazykov národnostných menšín v obci sa
informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR uvádzajú na
miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.
Kontrolou bolo zistené, že na miestach prístupných pre verejnosť sú informácie týkajúce sa
ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti dvojjazyčné.

4. Správa o výsledku kontroly č. 2017/3
Predmet kontroly:

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Kontrolované obdobie:

II.polrok 2016

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení mestského zastupiteľstva.
Kontrolou bolo zistené:
V II.polroku 2016 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nasledovne:
- 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 20. augusta 2016,
- 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 27. septembra 2016,
- 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konané dňa 18.
októbra 2016 a
- 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 6. decembra 2016.
Prehľad uznesení, ktorých splnenie bolo ku dňu ukončenia kontroly v štádiu realizácie:
Uznesením č. 303/2016/14/A Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nasledovných
nebytových priestorov- garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp.č. 2167, v k.ú.
Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
formou verejného ponukového konania:
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nasledovné podmienky prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového
konania:
- celková cena nájmu sa určuje vo výške 30,- eur/1 garážový box/mesiac, ktorá sa skladá z nájomného
vo výške 18,80 eur/1garážový box/mesiac a z poplatku za výkon správy uhrádzaného správcovi vo
výške 11,20 eur/1 garážový box/mesiac. Celková cena zahŕňa v sebe mesačné nájomné, osvetlenie
spoločných priestorov, poplatok za výkon správy, paušálnu úhradu nákladov za elektrickú energiu a
úhradu preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv.
- ak počas doby trvania nájmu nájomcom na základe ročného vyúčtovania nákladov spojených s
užívaním nebytového priestoru za príslušný kalendárny rok správcovská spoločnosť vykazuje
akýkoľvek nedoplatok, nájomca sa zaväzuje uhradiť vyúčtovaný nedoplatok v plnej výške.
nasledovné hlavné vyhodnocovacie kritéria verejného ponukového konania:
- záujemca nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda,
- dátum podania žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností,
- v prípade, že záujemcom žiadaná nehnuteľnosť už bude pridelená inému záujemcovi v súlade s vyššie
uvedenými podmienkami, záujemcovi sa ponúkne na prenájom iný garážový box z ešte nepridelených
garážových boxov. V prípade, že záujemca neakceptuje ponuku prenájmu takto určeného garážového
boxu, jeho žiadosť bude vylúčená z vyhodnotenia predmetného ponukového konania,
- uvedené podmienky ponukového konania platia na žiadosti o prenájom vyššie uvedených
nehnuteľností doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede v období od 01.11.2016 do 31.10.2017.
B/ splnomocnilo primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto
uznesenia mestského zastupiteľstva.
Plnenie: Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo
zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta dňa 09.09.2016. Garážové boxy č. 2-101,
2-205, 2-403, 2-404, 2-405, 2-411, 2-412, 2-413, 2-414 a 2-415 neboli v čase ukončenia kontroly
prenajímané.
Uznesením č. 311/2016/14 vylúčenie nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 12 t a zmena
dopravných tranzitných okruhov v meste Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
Plnenie: Rozhodnutie Mesta Dunajská Streda na určenie použitia dopravných značiek a zariadení bolo
vydané dňa 05.05.2017 a Rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií bolo vydané dňa 28.04.2017.
Uznesením č. 380/2016/16/A petíciu obyvateľov za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového
stojiska;
B/ žiadalo primátora mesta o zabezpečenie obmurovania kontajnerového stojiska na parcele č. 2475/67.
Plnenie: Odpoveď na petíciu č.1659/3533/2017/DS/017-SP bola zaslaná dňa 23.01.2017.
Uznesením č. 359/2016/16/A Odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná
križovatka Galantská cesta“, vybudovanej na pozemkoch v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 1888/306,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2, par.č. 1894/41, parcela
registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2, par.č. 1894/35, parcela registra
C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 100 m2, par.č. 1894/36, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 495 m2, par.č. 1915/661, parcela registra C, druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 1041/2016,
vyhotoveným dňa 19.08.2016, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová 11, Dunajská Streda,
IČO: 36 717 568, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 20.09.2016
pod č.2002/2016, ktorého užívanie Okresný úrad Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, ako stavebný úrad povolil kolaudačným rozhodnutím č. OU-DS-OCDPK2016/013118-05 zo dňa 21.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2016; v
prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú
kúpnu cenu 1,- Euro pri splnení nasledovných podmienok: Mesto Dunajská Streda pred uzavretím
kúpnej zmluvy s Trnavským samosprávnym krajom, predloží kupujúcemu nasledovné dokumenty:
právoplatné stavebné povolenie, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, projektovú
dokumentáciu skutočne realizovaného stavebného diela a právoplatné kolaudačné rozhodnutie
a zároveň v súlade s vyššie uvedeným kolaudačným rozhodnutím sa zmluvne zaviaže na záručnú dobu
odovzdaného stavebného diela do 15.08.2020.
B/ splnomocnilo primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
Plnenie: Oznámenie č. 2/6/2017/023-ŠG bolo zaslané Trnavskému samosprávnemu kraju dňa
04.01.2017.
Uznesením č. 360/2016/16/A Odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na Kračanskej
ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
a susedného výrobného areálu, v dĺžke a vyhotovení uvedenej v znaleckom posudku č. 105/2016,
vypracovanom Ing. Jolanou Némethovou dňa 30.10.2016; v prospech mesta Dunajská Streda za
všeobecnú hodnotu stavby oplotenia, stanovenú vyššie uvedeným znaleckým posudkom vo výške
15 000,- € s podmienkou, že pred realizáciou vyššie uvedenej kúpy spoločnosť MWH s.r.o., Staničná
502, Vráble, IČO: 35 730 480, vyrovná všetky svoje záväzky voči mestu Dunajská Streda a to najneskôr
do 31. mája 2017.
B/ splnomocnilo primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
Plnenie: Oznámenie č. 30/20/2017/023-ŠG bolo zaslané spoločnosti MWH, s.r.o. dňa 04.01.2017.

V Dunajskej Strede, 20.09.2017

Ing. Fekete Zoltán
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.

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór

