
 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:   /2018/25 

25. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

25. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

 

Návrh na zverenie/odovzdanie  dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda do 

správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, 

s.r.o.. 

 

Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingó városi vagyonnak az  alapiskolák 

kezelésébe atadására/kikölcsönzésére a Municipal Real Estate Dunaszerdahely kft., részére. 

 

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:      

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  predmetu návrhu 

 

A/ Schvaľuje  

1.1 zverenie  

1. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia 

cena: 2 125,00 EUR , inventárne číslo: 1112017118, do správy 

Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda, 

Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda 

  2. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia 

cena: 2 125,00 EUR , inventárne číslo: 1112017119, do správy 

Základnej školy Základná škola Ármina Vámbéryho                     

s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin 

Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely 

3. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia 

cena: 2 125,00 EUR, inventárne číslo: 1112017120 do správy 

Základnej školy Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda, 

Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda 

 

1.2 odovzdanie  

záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia 

cena: 2 125,00 EUR, inventárne číslo: 1112017121, do 

výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, 

s.r.o., so sídlom Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 313 834. 

 

 

  B/ Splnomocňuje primátora 

 na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich  k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

 

 

Február 2018 

2018 február 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

K bodu: Návrh na zverenie/odovzdanie  dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská 

Streda do správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o.. 

 

 

Kúpnou zmluvou č. Z201754996_Z automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického 

kontraktačného systému zo dňa 25.10.2017 (v rámci verejného obstarávania podľa zákona NR 

SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní automatizovaným spôsobom) bol uzatvorený 

zmluvný vzťah medzi mestom Dunajská Streda ako objednávateľom a firmou - obchodné 

meno: Marián Šupa, so sídlom Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022 ako 

dodávateľom na kúpu záhradného traktora v počte 4 ks za celkovú kúpnu cenu 8.500,- Eur 

s DPH, ktoré boli mestu Dunajská Streda odovzdané na základe Odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu ku kúpnej zmluve č. Z201754996_Z (Zaučenie a poučenie obsluhy). 

 

Oznámenie o zámere výpožičky vyššie uvedeného majetku mesta Dunajská Streda, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a  ods.  9,  písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 

o  majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 01.02.2018 na úradnej tabuli 

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

vyššie uvedeného zámeru Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda. 

 

Právna úprava, týkajúca sa správy majetku obce: 

 

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

„§ 6 

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

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

organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.  

 

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

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

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

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

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

časť19) tiež v súlade so štatútom mesta.  

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

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

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


 

 

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

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

 

„§ 6a 

(1)Správa majetku obce vzniká 

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

b)prevodom správy majetku obce, 

c)nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu. 

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

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

správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce.“ 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 

2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2014 zo dňa  11. februára 2014  

§ 7 odsek 1 : 

„(1) Majetok môže mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe ktorá nemá žiadne nedoplatky voči mestu, to sa nevzťahuje na právnické 

osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta. Majetok mesta možno prenajať  len na základe 

nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.“ 

 

 § 8 odsek 1  

„(1) Zmluvou o výpožičke16) je možné prenechať na dobu určitú majetok do užívania 

neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám, právnickým osobám 

s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda iba výnimočne, v prípadoch hodných 

osobitného zreteľa, najmä na charitatívne účely, na účely všeobecne prospešných služieb, 

verejnoprospešné účely, na všeobecne prospešné účely alebo ak je to v záujme ochrany alebo 

účelnejšieho využitia majetku.„ 

 

Mestská rada predkladaný návrh prerokovala a odporúča ho schváliť.  

 

Vypracoval:  Ing. Alžbeta Kromková, samostatný odborný referent pre evidenciu majetku 

Kidolgozta:  


