
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2016/10 

10. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4896  na parc. č. 1620/6 a súp. č. 4897 na 

parc. č. 1620/7 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő az 1620/6-os helyrajzi számú 

pracellán található  4896. házszámú és az 1620/7-es helyrajzi számú pracellán található  4897. 

házszámú épületek lebontásának jóváhagyására. 

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

                

                    

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  predmetu návrhu 

 

 

 

 

 



 

 

I.   u d e ľ u j e   s ú h l a s 

     

Na zbúranie stavieb, a  to polyfunkčnej budovy so súp. č. 4896 na parc. č. 1620/6 a polyfunkčnej 

budovy so súp. č. 4897 na parc. č. 1620/7, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Katastrálnym odborom 

Okresného úradu  Dunajská Streda, v súvislosti realizáciou rekonštrukcie futbalového štadióna 

v Dunajskej Strede. Spoluúčasť mesta na tomto projekte bola prerokovaná na 3. zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konanom dňa 10. februára 2015. Spôsob 

spolufinancovania projektu vo výške 40 %, t.j. sumou 1 600 000,- Eur, bol schválený v rámci 

rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2015 v rozpočtovom programe 9, v kapitole 9.2.3. 
 

 

 

II.  s c h v a ľ u j e  

 

Zaúčtovanie zníženia hodnoty zbúraných nehnuteľností v účtovníctve mesta Dunajská Streda 

a v evidencii nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda vo výške 59 734,43  Eur. 

 

 

III. S p l n o m o c ň u j e 
 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2016 

2016. február 

 



 

Dôvodová správa 
 

 

K bodu: Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4896  na parc. č. 1620/6 a súp.          

č. 4897 na parc. č. 1620/7 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

 

Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb, a  to polyfunkčnej budovy so súp. č. 4896 na parc.        

č. 1620/6 a polyfunkčnej budovy so súp. č. 4897 na parc. č. 1620/7, nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 

Katastrálnym odborom Okresného úradu  Dunajská Streda, sa predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva  Dunajská Streda, v súvislosti realizáciou rekonštrukcie futbalového štadióna 

v Dunajskej Strede.  

 

Obstarávacia cena investičných nákladov futbalového štadióna sú vedené na inventárnej karte 

dlhodobého nehmotného majetku č. 1388 v celkovej  výške 119 468,85 Eur. Z dôvodu, že 

predmet zbúrania uvedený v tomto návrhu tvorí cca. 50% zo súboru stavieb, tvoriacich areál 

futbalového štadióna, Odbor finančný a evidencie majetku Mestského úradu  Dunajská Streda 

odporúča schváliť zaúčtovanie zníženia hodnoty vyššie uvedených zbúraných nehnuteľností 

v účtovníctve mesta Dunajská Streda a v evidencii nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda 

vo výške 59 734,43  Eur. 

 

Stanovisko Komisie pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnika-

teľskú činnosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z riadnej schôdze, konanej dňa 

28.01.2016:  Komisia navrhuje predložený materiál schváliť bez pripomienok. (Hlasovanie:            

za - 4) 
 

Stanovisko Komisie pre rozvoj mesta a dopravu Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 

riadnej schôdze, konanej dňa 26.01.2016: Komisia súhlasí s predloženým návrhom. ( Prítomný: 

5 za: 5) 
 

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

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

neskorších predpisov; Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010 

o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení 

neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 8/2013 

o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien.  
 

Vypracoval:  Štefan Gálffy, samostatný odborný referent pre evidenciu nehnuteľného majetku 

Kidolgozta:  

 


