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 SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 14/8/2020  Dunajská Streda, dňa 19.06.2020 

 

 

Zápisnica 

zo 14. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 16. júna 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 6 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra, 

prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 14. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 14. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 14. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, predniesol návrh na doplnenie 

nového programového bodu, a to ,,Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ........../2020 zo dňa ..... júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku 

za rozvoj“. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v Pozvánke 

zo dňa 10.06.2020: 
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Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu člena mestskej rady, Rolanda Hakszera: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní  : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa  : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovanie Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v Pozvánke 

zo dňa 10.06.2020 spolu s doplňujúcim návrhom člena mestskej rady, Rolanda Hakszer: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 252/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa 

10.06.2020. 

Schválený program 14. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 16.06.2020: 

1. Schválenie programu rokovania 14. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere  171 m2, par. č. 2055/11 o výmere 45 m2, 

vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo a par. č. 2591/15 

o výmere 24 m2, par. č. 2591/16 o výmere 5 m2, par. č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. 

č. 1475/46 o výmere 110 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

220/2020/14) 
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4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 812/3 o výmere  36 m2, v podielovom spoluvlastníctve 

Alžbety Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 843/15 o 

výmere 36 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 221/2020/14) 

5. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Prepojovacia komunikácia medzi 

Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“; „Prepojovacia 

komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – 

Časť: SO – 02 Verejné osvetlenie“; „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou 

cestou a Malotejedskou ulicou – 1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a 

Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. 

etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník “; „Florida Villa Park – SO 02 

Komunikácie, hodníky – líniová stavba“; „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, 

chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová, ulica Fialková, ulica 

Kaplnská a chodník“; „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť 

Cestná komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, ulica Púpalová, ulica 

Kapuhegyská a chodníky“, „Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické 

vedenie /VN, NN, TS/, plynovod – líniová stavba (časť VO)“; „Flolrida Villa Park – 

časť Verejné osvetlenie – II. etapa“; „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 

Komunikácia a spevnené plochy – časť vjazd“; a pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2826/1 o výmere 41 m2,  par. č. 

2826/235 o výmere 436 m2, par. č. 2826/237 o výmere 898 m2, par. č. 2826/286 o 

výmere 152 m2, par. č. 2826/314 o výmere 204 m2, par. č. 2826/332 o výmere 174 

m2, par. č. 2826/349 o výmere 169 m2, par. č. 2826/361 o výmere 134 m2, par. č. 

2826/363 o výmere 106 m2, par. č. 2826/367 o výmere 166 m2, par. č. 2826/376 o 

výmere 75 m2, par. č. 2826/384 o výmere 249 m2, par. č. 2826/421 o výmere 71 m2, 

par. č. 2826/427 o výmere 110 m2, par. č. 2826/434 o výmere 186 m2, par. č. 

2826/512 o výmere 1010 m2, par. č. 2826/513 o výmere 105 m2, par.  č. 2826/605 o 

výmere 2851 m2, par. č. 2826/606 o výmere 793 m2, par. č. 2826/607 o výmere 254 

m2, par. č. 2826/609 o výmere 371 m2, par. č. 2826/611 o výmere 122 m2, par. č. 

2826/613 o výmere 190 m2, par. č. 2826/615 o výmere 229 m2, par. č. 2826/617 o 

výmere 346 m2, par. č. 2826/619 o výmere 243 m2, par. č. 2826/621 o výmere 123 

m2, par. č. 2826/623 o výmere 455 m2,  par. č. 2826/627 o výmere 648 m2, par. č. 

2826/628 o výmere 70 m2, par. č. 2826/822 o výmere 149 m2, par. č. 2826/874 o 

výmere 859 m2, par. č. 2826/875 o výmere 2215 m2, par. č. 2826/876 o výmere 153 

m2, par. č. 2826/877 o výmere 250 m2, par. č. 2826/878 o výmere 390 m2, par. č. 

2826/879 o výmere 15 m2, par. č. 2826/880 o výmere 166 m2, par. č. 2826/881 o 

výmere 359 m2, par. č. 2826/882 o výmere 40 m2, par. č. 2826/883 o výmere 37 m2, 

par. č. 2826/884 o výmere 61 m2, par. č. 2826/909 o výmere 1006 m2, par. č. 

2826/910 o výmere 22 m2, par. č. 2826/911 o výmere 20 m2, par. č. 2826/912 o 

výmere 1 m2, par. č. 2826/913 o výmere 377 m2, par. č. 2826/914 o výmere 82 m2, 

par. č. 2826/916 o výmere 4 m2, par. č. 2826/918 výmere 511 m2, par. č. 2826/924 o 

výmere 3139 m2, par. č. 2826/925 o výmere 202 m2, par. č. 2826/926 o výmere 77 

m2, par. č. 2826/927 o výmere 521 m2, par. č. 2826/928 o výmere 2 m2, par. č. 

2826/989 o výmere 1019 m2, par. č. 2826/990 o výmere 511 m2, par. č. 2826/992 o 

výmere 311 m2, par. č. 4103/17 o výmere 107 m2, par. č. 4103/18 o výmere 48 m2, 

par. č. 4103/19 o výmere 336 m2, par. č. 4103/21 o výmere 168 m2, par. č. 4103/24 o 
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výmere 157 m2, par. č. 4103/25 o výmere 5 m2, par. č. 4103/27 o výmere 38 m2, par. 

č. 4103/30 o výmere 16 m2, par. č. 4103/32 o výmere 15 m2, par. č. 4103/33 o 

výmere 263 m2, par. č. 4103/34 o výmere 250 m2, par. č. 4103/39 o výmere 57 m2, 

par. č. 4103/40 o výmere 17 m2, par. č. 4103/41 o výmere 17 m2, par. č. 4103/45 o 

výmere 7 m2, par. č. 4103/46 o výmere 104 m2, par. č. 4103/48 o výmere 123 m2, 

par. č. 4103/49 o výmere 21 m2, par. č. 4103/50 o výmere 171 m2, par. č. 4103/51 o 

výmere 192 m2, par. č. 4103/52 o výmere 34 m2, par. č. 4103/53 o výmere 149 m2, 

par. č. 4103/54 o výmere 55 m2, par. č. 4103/55 o výmere 60 m2, par. č. 4103/56 o 

výmere 276 m2, par. č. 4103/57 o výmere 91 m2, par. č. 4103/58 o výmere 66 m2, 

par. č. 4103/59 o výmere 3 m2, par. č. 4103/60 o výmere 6 m2, par. č. 4103/61 o 

výmere 1 m2, par. č. 4103/62 o výmere 5 m2, par. č. 4103/63 o výmere 232 m2, par. 

č. 4103/64 o výmere 31 m2, par. č. 4103/65 o výmere 11 m2, par. č. 4103/66 o 

výmere 89 m2, par. č. 4103/67 o výmere 26 m2, par. č. 4103/174 o výmere 14 m2, 

par. č. 4103/176 o výmere 37 m2, par. č. 4103/177 o výmere 36 m2, par. č. 4103/178 

o výmere 5 m2, par. č. 4103/179 o výmere 11 m2, par. č. 4103/183 o výmere 31 m2, 

par. č. 4103/185 o výmere 3 m2, par. č. 4103/186 o výmere 6 m2, par. č. 4103/187 o 

výmere 5 m2, par. č. 4103/188 o výmere 22 m2, par. č. 4103/189 o výmere 27 m2, 

par. č. 4103/190 o výmere 26 m2, par. č. 4103/191 o výmere 17 m2, par. č. 4103/192 

o výmere 247 m2, par. č. 4103/193 o výmere 5 m2, par. č. 4103/194 o výmere 10 m2, 

par. č. 4103/195 o výmere 1 m2, par. č. 4103/196 o výmere 2 m2, par. č. 4103/199 o 

výmere 5 m2, par. č. 4103/200 o výmere 8 m2, par. č. 2826/393 o výmere 79 m2, par. 

č. 2826/885 o výmere 460 m2, par. č. 2826/886 o výmere 81 m2, par. č. 2826/917 o 

výmere 151 m2, par. č. 4103/35 o výmere 5 m2, par. č. 4103/36 o výmere 29 m2, par. 

č. 4103/37 o výmere 130 m2, par. č. 4103/38 o výmere 20 m2, par. č. 2835/38 o 

výmere 17 m2, par. č. 2835/56 o výmere 59 m2, par. č. 2835/57 o výmere 131 m2, 

par. č. 2835/65 o výmere 71 m2, par. č. 4103/26 o výmere 3 m2, par. č. 4103/173 o 

výmere 4 m2, par. č. 4103/31 o výmere 19 m2, par. č. 4103/184 o výmere 27 m2, par. 

č. 4103/207 o výmere 50 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú 

kúpnu cenu 9,- Eur plus príslušná DPH. (materiál č. 222/2020/14) 

6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, 

Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a 

chodník – I. etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 

Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – II. etapa“; 

„Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie 

VO – I. etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 

Verejné osvetlenie VO – II. etapa“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1016/15, par. č. 1016/46, par. č. 1016/47, par. č. 

1016/72, par. č. 1016/73, par. č. 1016/74, par. č. 1016/75, par. č. 1016/76, par. č. 

1016/77, par. č. 1016/78, par. č. 1016/79, par. č. 1016/80, par. č. 1016/81, par. č. 

1016/82, par. č. 1016/83, par. č. 1016/84, par. č. 1016/85 a par. č. 1016/86; v 

prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro plus príslušná 

DPH. (materiál č. 223/2020/14) 

7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre Obchodné domy 

ARDIS a ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová 

komunikácia Y“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ADIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 
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Rekonštrukcia okružnej križovatky vetva XY“; „Príprava pre územie pre Obchodné 

domy ARDIS a ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM 

Ardis – komunikácie – II. etapa na pozemku 1942/17“; „Príprava územia pre 

Obchodné domy ARDIS - Verejné osvetlenie“; „Technická infraštruktúra 

polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – Lokalita Z26 – SO 01 Komunikácie – 

Vetva A, B, C (chodník)“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

Dunajskej Strede – lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 2, A, B, C – 

verejnej pozemnej komunikácie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

DS – Lokalita G114, Z26 – Verejné osvetlenie“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 

– Etapa C-SO 01 Komunikácia“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 

05.2 – Verejné osvetlenie – rozšírenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1934/34 o výmere 70 m2, par. č. 

1934/35 o výmere 196 m2, par. č. 1934/36 o výmere 196 m2, par. č. 1942/1 o výmere 

5709 m2, par. č. 1942/52 o výmere 8338 m2, par. č. 1942/55 o výmere 787 m2, par. č. 

1942/145 o výmere 187 m2, par. č. 1942/169 o výmere 14 m2, par. č. 1942/170 o 

výmere 126 m2, par. č. 1942/173 o výmere 10 m2, par. č. 1942/292 o výmere 88 m2, 

par. č. 1942/293 o výmere 21 m2, par. č. 1942/294 o výmere 16 m2 a pozemku 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé Blahovo, par. č. 1001/12 o výmere 

2009 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 10,- Eur 

plus príslušná DPH. (materiál č. 224/2020/14) 

8. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo 

vlastníctve spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 1950/2 o výmere 21 m2, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 225/2020/14) 

9. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej 

republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501. (materiál 

č. 226/2020/14) 

10. Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových priestorov v budove súp. 

č. 788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských 

služieb. (materiál č. 227/2020/14) 

11. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. (materiál č. 

228/2020/14) 

12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. 

(materiál č. 229/2020/14) 

13. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská 

Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. (materiál č. 

230/2020/14) 

14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 231/2020/14) 

15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi  Zariadenia 

pre seniorov Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 232/2020/14) 
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16. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020. (materiál 

č. 233/2020/14) 

17. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Súkromnej materskej školy 

Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je 

Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do  siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. 

septembra 2020. (materiál č. 234/2020/14) 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa 

23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o 

úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda. (materiál č. 235/2020/14) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../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. (materiál č. 236/2020/14) 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. 

júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako 

súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda. (materiál 

č. 237/2020/14) 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020 zo dňa 23. 

júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 14/2018  zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného  

priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 238/2020/14) 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. 

júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 

10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým 

osobám a  fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 239/2020/14) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2020 zo dňa 23. 

júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 240/2020/14) 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 

23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

241/2020/14) 

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo 

dňa ..... júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za 

rozvoj. 

26. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na II. Polrok 2020 (materiál č. 242/2020/14) 

27. Návrh na organizačné zabezpečenie 14. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 243/2020/14) 
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k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya a Mgr. Alexandra Dakóa, za zapisovateľku určil Mgr. 

Dominiku Eszter Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 253/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya a Mgr. Alexandra Dakóa za overovateľov 

zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere 45 m2, vo 

vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo a par. č. 2591/15 o výmere 

24 m2, par. č. 2591/16 o výmere 5 m2, par. č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 1475/46 o 

výmere 110 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 220/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o 

výmere 45 m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo a par. č. 

2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16 o výmere 5 m2, par. č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 

1475/46 o výmere 110 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. Ďalej požiadal člena Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislava 

Garayho, aby ako predseda Komisie MsZ pre rozvoj oboznámil prítomných so stanoviskom 

komisie k predkladanému návrhu. 

 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay, ako predseda Komisie MsZ 

pre rozvoj mesta uviedol, že Komisia MsZ pre rozvoj mesta a Komisia MsZ pre financie 

predmetný návrh nepodporili, a to z viacerých dôvodov. Ako jeden z dôvodov uviedol, že COOP 
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Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo platí mestu za nájom pozemku nachádzajúceho sa 

pod billboardom nemalé nájomné, približne vo výške 2.500 Eur. Ďalej poznamenal, že 

podporuje výstavbu cyklotrasy, avšak nakoľko je plánovaná výstavba kruhového objazdu na 

Povodskej ceste, nedokáže si predstaviť, ako bude cyklotrasa prechádzať cez rušnú premávku 

v kruhovom objazde. Nevie, ako by sa to dalo technicky vyriešiť, ale považuje za nebezpečné 

vpustiť cyklistov medzi kamióny. 

 

Primátor mesta uviedol, že je pre cyklistov v súčasnosti oveľa nebezpečnejšie prechádzať 

cez niektoré križovatky, ako cez kruhové objazdy, pred ktorými musia motorové vozidlá vopred 

spomaliť. Poznamenal, že je naisto možné nájsť riešenie, ktoré bude sledovať tento cieľ.  

 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay, navrhol, aby sa pozemok 

o výmere 5 m2 vyňal z predkladaného návrhu. V dôsledku uvedeného dôjde aj k zámene 

pozemkov a zároveň mesto nepríde o príjem z nájmu za užívanie pozemku vo vlastníctve mesta. 

Ďalej poznamenal, že za najväčší problém považuje realizáciu cyklotrasy. Uviedol, že realizácia 

cyklotrasy môže dopadnúť rovnako, ako v prípade cyklotrasy vybudovanej na Hlavnej ulici. Ako 

účastník cestnej premávky poznamenal, že obnovená cyklotrasa pri bývalom okresnom úrade 

určite nevyhovuje normám.  

 

Primátor mesta uviedol, že sa plánuje pokračovať v budovaní cyklotrasy smerom na obec 

Povoda. Cyklotrasy v meste a v okolí mesta sa postupne rozširujú, síce to nie je viditeľné 

počas krátkej doby. Pri ich výstavbe je potrebné vidieť súvislosti. Plánuje sa vybudovať 

cyklotrasa smerom na Veľké Dvorníky, cez Bratislavskú cestu smerom na Viedenskú cestu a aj 

smerom na obec Povoda. 

 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay, uviedol, že na jednej strane 

chcú cyklotrasu využiť tí, ktorí sa dopravujú do zamestnania bicyklami, ale aj tí, ktorí radi 

opustia hranice mesta s cieľom urobiť si výlet a láka ich príležitosť nevyužiť na presun motorové 

vozidlo. Nemá námietky voči vybudovaniu cyklotrasy a považoval by to za dobrý nápad 

a vhodnú investíciu, pokiaľ by to bolo logicky naplánované a sledovalo dlhodobý zámer niekým, 

kto má na to kvalifikáciu. Ďalej poznamenal, že projekt výstavby ,,Cyklochodník – Povodská 

cesta Dunajská Streda“ nebol predložený Komisií MsZ pre rozvoj mesta na prerokovanie. 

 

Vedúca odboru stavebného, Ing. Orsolya Márkus, uviedla, že projekt výstavby 

,,Cyklochodník – Povodská cesta Dunajská Streda“ bol predložený na rokovanie Komisie MsZ 

pre rozvoj mesta.  

 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony poznamenal, že 

výstavbu cyklotrasy podporuje. Zámenu pozemkov uvedených v návrhu nepovažuje za pomernú. 

Navrhol, aby bol predkladaný návrh opäť prerokovaný dotknutými komisiami. Ďalej navrhol, 

aby sa predal len pozemok o výmere 5 m2, prípadne aby bol tento pozemok vyňatý a namiesto 

neho sa uvažovalo o zámene s iným pozemkom. Na záver poznamenal, že návrh v predloženom 

rozsahu nedokáže podporiť. 
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 Na základe uvedených pripomienok členov Mestskej rady Dunajská Streda, primátor 

mesta rozhodol o stiahnutí tohto programového bodu z hlasovania Mestskej rady Dunajská 

Streda. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 812/3 o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Alžbety 

Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 843/15 o výmere 36 m2, 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 221/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 812/3 o výmere 36 m2, v podielovom 

spoluvlastníctve Alžbety Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 

843/15 o výmere 36 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 254/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

1.  Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:  

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

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; pozemok nachádzajúci sa v 

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

vytvorený geometrickým plánom č. 177/2020, vyhotoveným dňa 29.05.2020, 

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

Dvorníky, IČO: 46 610 910, par. č. 843/15, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 
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1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Alžbeta Hervayová,  

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-

67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 

476/2020, par. č. 812/3,  parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Alžbety Hervayovej    

 v spoluvlastníckom podiele 1/2-ine k celku. 

 

1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Ing. Jozef Hervay 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-

67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 

476/2020,  par. č. 812/3,  parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Jozefa Hervayho,  

 v spoluvlastníckom podiele 1/4-ine k celku. 

 

1.4 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 4 – Ing. Juraj Hervay, 

  pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-

67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 

476/2020, par. č. 812/3, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Ing. Juraja Hervayho, 

  v spoluvlastníckom podiele 1/4-ine k celku. 

 

1.5 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-

67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. 

kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 

476/2020, par. č. 812/3, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 36 m2, nadobudne vymieňajúci č. 1 - mesto Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, do výlučného vlastníctva v 

podiele 1/1-ine k celku. 

 

1.6 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 177/2020, 

vyhotoveným dňa 29.05.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa 

Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, par. č. 843/15, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, nadobudne: 
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- vymieňajúci č. 2 – Alžbeta Hervayová,                                 do podielového 

spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku, 

- vymieňajúci č. 3 – Ing. Jozef Hervaya,                               do podielového 

spoluvlastníctva v podiele 1/4-ine k celku, 

- vymieňajúci č. 4 – Ing. Juraj Hervay,                               do podielového 

spoluvlastníctva v podiele 1/4-ine k celku. 

 

2. Bezodplatnú zámenu vyššie uvedených pozemkov, 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, z dôvodu vysporiadania majetkovo-právneho stavu k 

pozemku dotknutého plánovanou rekonštrukciou chodníka pre chodcov na Ulici 

Gyulu Szabóa. 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. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Prepojovacia komunikácia medzi 

Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“; „Prepojovacia komunikácia 

medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – Časť: SO – 02 Verejné 

osvetlenie“; „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou 

ulicou – 1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a Prepojovacia komunikácia medzi 

Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa – SO-01 Komunikácia – časť 

chodník “; „Florida Villa Park – SO 02 Komunikácie, hodníky – líniová stavba“; „Florida 

Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová, 

ulica Fialková, ulica Kaplnská a chodník“; „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, 

chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, ulica Púpalová, ulica 

Kapuhegyská a chodníky“, „Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické vedenie /VN, 

NN, TS/, plynovod – líniová stavba (časť VO)“; „Flolrida Villa Park – časť Verejné 

osvetlenie – II. etapa“; „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 Komunikácia a spevnené 

plochy – časť vjazd“; a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2826/1 o výmere 41 m2, par. č. 2826/235 o výmere 436 m2, par. č. 2826/237 o 

výmere 898 m2, par. č. 2826/286 o výmere 152 m2, par. č. 2826/314 o výmere 204 m2, par. č. 

2826/332 o výmere 174 m2, par. č. 2826/349 o výmere 169 m2, par. č. 2826/361 o výmere 134 

m2, par. č. 2826/363 o výmere 106 m2, par. č. 2826/367 o výmere 166 m2, par. č. 2826/376 o 

výmere 75 m2, par. č. 2826/384 o výmere 249 m2, par. č. 2826/421 o výmere 71 m2, par. č. 

2826/427 o výmere 110 m2, par. č. 2826/434 o výmere 186 m2, par. č. 2826/512 o výmere 

1010 m2, par. č. 2826/513 o výmere 105 m2, par. č. 2826/605 o výmere 2851 m2, par. č. 

2826/606 o výmere 793 m2, par. č. 2826/607 o výmere 254 m2, par. č. 2826/609 o výmere 371 

m2, par. č. 2826/611 o výmere 122 m2, par. č. 2826/613 o výmere 190 m2, par. č. 2826/615 o 

výmere 229 m2, par. č. 2826/617 o výmere 346 m2, par. č. 2826/619 o výmere 243 m2, par. č. 

2826/621 o výmere 123 m2, par. č. 2826/623 o výmere 455 m2, par. č. 2826/627 o výmere 648 

m2, par. č. 2826/628 o výmere 70 m2, par. č. 2826/822 o výmere 149 m2, par. č. 2826/874 o 

výmere 859 m2, par. č. 2826/875 o výmere 2215 m2, par. č. 2826/876 o výmere 153 m2, par. 

č. 2826/877 o výmere 250 m2, par. č. 2826/878 o výmere 390 m2, par. č. 2826/879 o výmere 
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15 m2, par. č. 2826/880 o výmere 166 m2, par. č. 2826/881 o výmere 359 m2, par. č. 2826/882 

o výmere 40 m2, par. č. 2826/883 o výmere 37 m2, par. č. 2826/884 o výmere 61 m2, par. č. 

2826/909 o výmere 1006 m2, par. č. 2826/910 o výmere 22 m2, par. č. 2826/911 o výmere 20 

m2, par. č. 2826/912 o výmere 1 m2, par. č. 2826/913 o výmere 377 m2, par. č. 2826/914 o 

výmere 82 m2, par. č. 2826/916 o výmere 4 m2, par. č. 2826/918 výmere 511 m2, par. č. 

2826/924 o výmere 3139 m2, par. č. 2826/925 o výmere 202 m2, par. č. 2826/926 o výmere 77 

m2, par. č. 2826/927 o výmere 521 m2, par. č. 2826/928 o výmere 2 m2, par. č. 2826/989 o 

výmere 1019 m2,  par. č. 2826/990 o výmere 511 m2, par. č. 2826/992 o výmere 311 m2, par. 

č. 4103/17 o výmere 107 m2, par. č. 4103/18 o výmere 48 m2, par. č. 4103/19 o výmere 336 

m2, par. č. 4103/21 o výmere 168 m2, par. č. 4103/24 o výmere 157 m2, par. č. 4103/25 o 

výmere 5 m2, par. č. 4103/27 o výmere 38 m2, par. č. 4103/30 o výmere 16 m2, par. č. 

4103/32 o výmere 15 m2, par. č. 4103/33 o výmere 263 m2, par. č. 4103/34 o výmere 250 m2, 

par. č. 4103/39 o výmere 57 m2, par. č. 4103/40 o výmere 17 m2, par. č. 4103/41 o výmere 17 

m2, par. č. 4103/45 o výmere 7 m2, par. č. 4103/46 o výmere 104 m2, par. č. 4103/48 o 

výmere 123 m2, par. č. 4103/49 o výmere 21 m2, par. č. 4103/50 o výmere 171 m2, par. č. 

4103/51 o výmere 192 m2, par. č. 4103/52 o výmere 34 m2, par. č. 4103/53 o výmere 149 m2, 

par. č. 4103/54 o výmere 55 m2, par. č. 4103/55 o výmere 60 m2, par. č. 4103/56 o výmere 

276 m2, par. č. 4103/57 o výmere 91 m2, par. č. 4103/58 o výmere 66 m2, par. č. 4103/59 o 

výmere 3 m2, par. č. 4103/60 o výmere 6 m2, par. č. 4103/61 o výmere 1 m2, par. č. 4103/62 o 

výmere 5 m2, par. č. 4103/63 o výmere 232 m2, par. č. 4103/64 o výmere 31 m2, par. č. 

4103/65 o výmere 11 m2, par. č. 4103/66 o výmere 89 m2, par. č. 4103/67 o výmere 26 m2, 

par. č. 4103/174 o výmere 14 m2, par. č. 4103/176 o výmere 37 m2, par. č. 4103/177 o 

výmere 36 m2, par. č. 4103/178 o výmere 5 m2, par. č. 4103/179 o výmere 11 m2, par. č. 

4103/183 o výmere 31 m2, par. č. 4103/185 o výmere 3 m2, par. č. 4103/186 o výmere 6 m2, 

par. č. 4103/187 o výmere 5 m2, par. č. 4103/188 o výmere 22 m2, par. č. 4103/189 o výmere 

27 m2, par. č. 4103/190 o výmere 26 m2, par. č. 4103/191 o výmere 17 m2, par. č. 4103/192 o 

výmere 247 m2, par. č. 4103/193 o výmere 5 m2, par. č. 4103/194 o výmere 10 m2, par. č. 

4103/195 o výmere 1 m2, par. č. 4103/196 o výmere 2 m2, par. č. 4103/199 o výmere 5 m2, 

par. č. 4103/200 o výmere 8 m2, par. č. 2826/393 o výmere 79 m2, par. č. 2826/885 o výmere 

460 m2, par. č. 2826/886 o výmere 81 m2, par. č. 2826/917 o výmere 151 m2, par. č. 4103/35 

o výmere 5 m2, par. č. 4103/36 o výmere 29 m2, par. č. 4103/37 o výmere 130 m2, par. č. 

4103/38 o výmere 20 m2, par. č. 2835/38 o výmere 17 m2, par. č. 2835/56 o výmere 59 m2, 

par. č. 2835/57 o výmere 131 m2, par. č. 2835/65 o výmere 71 m2, par. č. 4103/26 o výmere 3 

m2, par. č. 4103/173 o výmere 4 m2, par. č. 4103/31 o výmere 19 m2, par. č. 4103/184 o 

výmere 27 m2, par. č. 4103/207 o výmere 50 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za 

symbolickú kúpnu cenu 9,- Eur plus príslušná DPH. (materiál č. 222/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Prepojovacia 

komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“; 

„Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – 

Časť: SO – 02 Verejné osvetlenie“; „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a 

Malotejedskou ulicou – 1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a Prepojovacia 

komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa – SO-01 

Komunikácia – časť chodník “; „Florida Villa Park – SO 02 Komunikácie, hodníky – líniová 

stavba“; „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica 
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Levandulová, ulica Fialková, ulica Kaplnská a chodník“; „Florida Villa Park – SO02 

Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, ulica 

Púpalová, ulica Kapuhegyská a chodníky“, „Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické 

vedenie /VN, NN, TS/, plynovod – líniová stavba (časť VO)“; „Flolrida Villa Park – časť 

Verejné osvetlenie – II. etapa“; „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 Komunikácia a 

spevnené plochy – časť vjazd“; a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2826/1 o výmere 41 m2, par. č. 2826/235 o výmere 436 m2, par. č. 2826/237 o 

výmere 898 m2, par. č. 2826/286 o výmere 152 m2, par. č. 2826/314 o výmere 204 m2, par. č. 

2826/332 o výmere 174 m2, par. č. 2826/349 o výmere 169 m2, par. č. 2826/361 o výmere 134 

m2, par. č. 2826/363 o výmere 106 m2, par. č. 2826/367 o výmere 166 m2, par. č. 2826/376 o 

výmere 75 m2, par. č. 2826/384 o výmere 249 m2, par. č. 2826/421 o výmere 71 m2, par. č. 

2826/427 o výmere 110 m2, par. č. 2826/434 o výmere 186 m2, par. č. 2826/512 o výmere 1010 

m2, par. č. 2826/513 o výmere 105 m2, par. č. 2826/605 o výmere 2851 m2, par. č. 2826/606 o 

výmere 793 m2, par. č. 2826/607 o výmere 254 m2, par. č. 2826/609 o výmere 371 m2, par. č. 

2826/611 o výmere 122 m2, par. č. 2826/613 o výmere 190 m2, par. č. 2826/615 o výmere 229 

m2, par. č. 2826/617 o výmere 346 m2, par. č. 2826/619 o výmere 243 m2, par. č. 2826/621 o 

výmere 123 m2, par. č. 2826/623 o výmere 455 m2,  par. č. 2826/627 o výmere 648 m2, par. č. 

2826/628 o výmere 70 m2, par. č. 2826/822 o výmere 149 m2, par. č. 2826/874 o výmere 859 m2, 

par. č. 2826/875 o výmere 2215 m2, par. č. 2826/876 o výmere 153 m2, par. č. 2826/877 o 

výmere 250 m2, par. č. 2826/878 o výmere 390 m2, par. č. 2826/879 o výmere 15 m2, par. č. 

2826/880 o výmere 166 m2, par. č. 2826/881 o výmere 359 m2, par. č. 2826/882 o výmere 40 m2, 

par. č. 2826/883 o výmere 37 m2, par. č. 2826/884 o výmere 61 m2, par. č. 2826/909 o výmere 

1006 m2, par. č. 2826/910 o výmere 22 m2, par. č. 2826/911 o výmere 20 m2, par. č. 2826/912 o 

výmere 1 m2, par. č. 2826/913 o výmere 377 m2, par. č. 2826/914 o výmere 82 m2, par. č. 

2826/916 o výmere 4 m2, par. č. 2826/918 výmere 511 m2, par. č. 2826/924 o výmere 3139 m2, 

par. č. 2826/925 o výmere 202 m2, par. č. 2826/926 o výmere 77 m2, par. č. 2826/927 o výmere 

521 m2, par. č. 2826/928 o výmere 2 m2, par.  č. 2826/989 o výmere 1019 m2, par. č. 2826/990 o 

výmere 511 m2, par. č. 2826/992 o výmere 311 m2, par. č. 4103/17 o výmere 107 m2, par. č. 

4103/18 o výmere 48 m2, par. č. 4103/19 o výmere 336 m2, par. č. 4103/21 o výmere 168 m2, par. 

č. 4103/24 o výmere 157 m2, par.  č. 4103/25 o výmere 5 m2, par. č. 4103/27 o výmere 38 m2, 

par. č. 4103/30 o výmere 16 m2, par. č. 4103/32 o výmere 15 m2, par. č. 4103/33 o výmere 263 

m2, par. č. 4103/34 o výmere 250 m2, par. č. 4103/39 o výmere 57 m2, par. č. 4103/40 o výmere 

17 m2, par. č. 4103/41 o výmere 17 m2, par. č. 4103/45 o výmere 7 m2, par. č. 4103/46 o výmere 

104 m2, par. č. 4103/48 o výmere 123 m2, par. č. 4103/49 o výmere 21 m2, par. č. 4103/50 o 

výmere 171 m2, par. č. 4103/51 o výmere 192 m2, par. č. 4103/52 o výmere 34 m2, par. č. 

4103/53 o výmere 149 m2, par. č. 4103/54 o výmere 55 m2, par. č. 4103/55 o výmere 60 m2, par. 

č. 4103/56 o výmere 276 m2, par. č. 4103/57 o výmere 91 m2, par. č. 4103/58 o výmere 66 m2, 

par. č. 4103/59 o výmere 3 m2, par. č. 4103/60 o výmere 6 m2, par. č. 4103/61 o výmere 1 m2, 

par.  č. 4103/62 o výmere 5 m2, par. č. 4103/63 o výmere 232 m2, par. č. 4103/64 o výmere 31 

m2, par. č. 4103/65 o výmere 11 m2, par. č. 4103/66 o výmere 89 m2, par. č. 4103/67 o výmere 26 

m2, par. č. 4103/174 o výmere 14 m2, par. č. 4103/176 o výmere 37 m2, par. č. 4103/177 o 

výmere 36 m2, par. č. 4103/178 o výmere 5 m2, par. č. 4103/179 o výmere 11 m2, par. č. 

4103/183 o výmere 31 m2, par. č. 4103/185 o výmere 3 m2, par. č. 4103/186 o výmere 6 m2, par. 

č. 4103/187 o výmere 5 m2, par. č. 4103/188 o výmere 22 m2, par. č. 4103/189 o výmere 27 m2, 

par. č. 4103/190 o výmere 26 m2, par. č. 4103/191 o výmere 17 m2, par. č. 4103/192 o výmere 

247 m2, par. č. 4103/193 o výmere 5 m2, par. č. 4103/194 o výmere 10 m2, par. č. 4103/195 o 
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výmere 1 m2, par. č. 4103/196 o výmere 2 m2, par. č. 4103/199 o výmere 5 m2, par. č. 4103/200 o 

výmere 8 m2, par. č. 2826/393 o výmere 79 m2, par. č. 2826/885 o výmere 460 m2, par. č. 

2826/886 o výmere 81 m2, par. č. 2826/917 o výmere 151 m2, par. č. 4103/35 o výmere 5 m2, par. 

č. 4103/36 o výmere 29 m2, par. č. 4103/37 o výmere 130 m2, par. č. 4103/38 o výmere 20 m2, 

par. č. 2835/38 o výmere 17 m2, par. č. 2835/56 o výmere 59 m2, par.  č. 2835/57 o výmere 131 

m2, par. č. 2835/65 o výmere 71 m2, par. č. 4103/26 o výmere 3 m2, par. č. 4103/173 o výmere 4 

m2, par. č. 4103/31 o výmere 19 m2, par. č. 4103/184 o výmere 27 m2, par. č. 4103/207 o výmere 

50 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 9,- Eur plus príslušná DPH 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 255/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

1. Odkúpenie stavebného diela „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou 

a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

5006/2868/2015/033-BGy-004 zo dňa 17.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

14.04.2016, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou 

a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – Časť: SO – 02 Verejné osvetlenie“, ktorého 
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užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 1111/DS/8974/2016/033-BGy-004 zo dňa 

01.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2017, v prospech mesta Dunajská 

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

splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

3. Odkúpenie stavebných dielov „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou 

cestou a Malotejedskou ulicou – 1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a 

Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa 

– SO-01 Komunikácia – časť chodník “, ktorých užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

6729/DS/5637/2020/033-HJ-004 zo dňa 22.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

22.05.2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

4. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – 

líniová stavba“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi rozhodnutím č. 35/DS/5148/2015/033-BGY/005 

zo dňa 24.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2016; v prospech mesta 

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

DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 
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• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.   

 

5. Odkúpenie stavebných dielov „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – 

časť Cestná komunikácia ulica Levandulová, ulica Fialková, ulica Kaplnská a chodník“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 3765/DS/6681/2018/033-BGy-004 zo dňa 

31.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2018 a „Florida Villa Park – SO02 

Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, ulica 

Púpalová, ulica Kapuhegyská a chodníky“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4465/DS/9440/2018/033-BGy-004 zo dňa 28.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 22.05.2020; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

6. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické 

vedenie /VN, NN, TS/, plynovod – líniová stavba“ – časť VO; ktorého užívanie mesto 

Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

rozhodnutím 6021/6075/2015/033-BGY-008 zo dňa 16.03.2016, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 01.04.2016; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 
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• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

7. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – časť Verejné osvetlenie – II. 

etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 4466/DS/9441/2018/033-

BGY-004 zo dňa 16.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2020; v prospech 

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

príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

8. Odkúpenie stavebného diela „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 

Komunikácia a spevnené plochy – časť vjazd“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda 

ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

7230/DS/8645/ 2020/033-HJ-004; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú 

kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

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

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 6493 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 2826/1, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o 

výmere 41 m2; par. č. 2826/235, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 436 m2; par. č. 2826/237, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 898 m2, par. č. 2826/286, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 152 m2, par. č. 2826/314, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 



 18 

výmere 204 m2; par. č. 2826/332, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 174 m2; par. č. 2826/349, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 169 m2; par. č. 2826/361, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 134 m2; par. č. 2826/363, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 106 m2; par. č. 2826/367, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 166 m2; par. č. 2826/376, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 75 m2; par. č. 2826/384, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 249 m2; par. č. 2826/421, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 71 m2; par. č. 2826/427, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 110 m2; par. č. 2826/434, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 186 m2; par. č. 2826/512, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 1010 m2; par. č. 2826/513, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 105 m2; par. č. 2826/605,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 2851 m2; par. č. 2826/606, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 793 m2; par. č. 2826/607, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 254 m2; par. č. 2826/609, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371 m2; par. č. 2826/611, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 2826/613, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 190 m2; par. č. 2826/615, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2; par. č. 

2826/617, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 346 

m2; par. č. 2826/619, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 243 m2; par. č. 2826/621, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 123 m2; par. č. 2826/623, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 455 m2; par. č. 2826/627, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 648 m2; par. č. 2826/628, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2; par. č. 2826/822, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 149 m2; par. č. 2826/874, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 859 m2; par. č. 2826/875, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 2215 m2; par. č. 2826/876, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 153 m2; par. č. 2826/877, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 250 m2; par. č. 2826/878, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 390 m2; par. č. 2826/879, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 15 m2; par. č. 2826/880, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 166 m2; par. č. 2826/881, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 359 m2; par. č. 2826/882, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 40 m2; par. č. 2826/883, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 37 m2; par. č. 2826/884, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 61 m2; par. č. 2826/909, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 1006 m2; par. č. 2826/910, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 22 m2; par. č. 2826/911, parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 20 m2; par. č. 2826/912, parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 377 m2; par. č. 2826/914, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 82 m2; par. č. 2826/916, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 4 m2; par. č. 2826/918, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 511 m2; par. č. 2826/924, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 



 19 

nádvorie o výmere 3139 m2; par. č. 2826/925, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 202 m2; par. č. 2826/926, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 77 m2; par. č. 2826/927, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 521 m2; par. č. 2826/928, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 2 m2; par. č. 2826/989, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 1019 m2; par. č. 2826/990, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 511 m2; par. č. 2826/992, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 311 m2; par. č. 4103/17, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 107 m2; par. č. 4103/18,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvoie o výmere 48 m2; par. č. 4103/19, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 336 m2; par. č. 4103/21, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 168 m2; par. č. 4103/24, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 157 m2; par. č. 4103/25, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 5 m2; par. č. 4103/27, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2; par. č. 4103/30, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2; par. č. 4103/32, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2; par. č. 4103/33, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 263 m2; par. č. 4103/34, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2; par. č. 4103/39, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2; par. č. 4103/40, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2; par. č. 

4103/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2; 

par. č. 4103/45, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 7 m2; par. č. 

4103/46, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2; 

par. č. 4103/48, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

123 m2; par. č. 4103/49, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 21 

m2; par. č. 4103/50, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 171 m2; par. č. 4103/51, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 192 m2; par. č. 4103/52, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 34 m2; par. č. 4103/53, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 149 m2; par. č. 4103/54, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 55 m2; par. č. 4103/55, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 60 m2; par. č. 4103/56, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 276 m2; par. č. 4103/57, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 91 m2; par. č. 4103/58, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2; par. č. 4103/59, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 par. č. 4103/60, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 6 m2; par. č. 4103/61, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2; par. č. 4103/62, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2; par. č. 4103/63, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2; par. č. 4103/64, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 31 m2; par. č. 4103/65, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 11 m2; par. č. 4103/66, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2; par. č. 4103/67, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 4103/174, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 4103/176, 
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parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2; par. č. 

4103/177, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 36 m2; par. č. 

4103/178, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2; 

par. č. 4103/179, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 m2; par. č. 

4103/183, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2; 

par. č. 4103/185, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

3 m2; par. č. 4103/186, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 6 m2; par. č. 4103/187, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 5 

m2; par. č. 4103/188, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 22 m2; 

par. č. 4103/189, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

27 m2; par. č. 4103/190, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 26 m2; par. č. 4103/191, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 17 

m2; par. č. 4103/192, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 247 m2; par. č. 4103/193, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 5 m2; par. č. 4103/194, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 10 m2; par. č. 4103/195, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2; par. č. 4103/196, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2; par. č. 4103/199, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2; par. č. 4103/200, parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 8 m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 7589 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 2826/393, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 79 m2; par. č. 2826/885, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 460 m2; par. č. 2826/886,  parcela 

registra C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 81 m2; par. č. 2826/917,  parcela 

registra C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 151 m2; par. č. 4103/35, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2; par. č. 4103/36, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 29 m2; par. č. 4103/37, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2; par. č. 4103/38, parcela registra 

C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 20 m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 4644 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 2835/38,  parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m2; par. č. 2835/56, parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 59 m2; par. č. 2835/57, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 131 m2; par. č. 2835/65, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 8523 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 4103/26, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2; par. č. 4103/173, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2; pozemku 

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

vedeného na LV č. 8374 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 

4103/31, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2; 

a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 35021934-

133/2020, vyhotoveným dňa 27.05.2020, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, 
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Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, par. č. 4103/184, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, par. č. 

4103/207, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, 

v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno 

euro) plus príslušná DPH. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Technická vybavenosť v lokalitách – 

Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a 

chodník – I. etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 

Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – II. etapa“; 

„Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – I. 

etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie 

VO – II. etapa“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1016/15, par. č. 1016/46, par. č. 1016/47, par. č. 1016/72, par. č. 1016/73, par. č. 

1016/74, par. č. 1016/75, par. č. 1016/76, par. č. 1016/77, par. č. 1016/78, par. č. 1016/79, 

par. č. 1016/80, par. č. 1016/81, par. č. 1016/82, par. č. 1016/83, par. č. 1016/84, par. č. 

1016/85 a par. č. 1016/86; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 

1,- Euro plus príslušná DPH. (materiál č. 223/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Technická vybavenosť v 

lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia 

a chodník – I. etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie 

a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – II. etapa“; „Technická vybavenosť 

v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – I. etapa“, „Technická vybavenosť 

v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – II. etapa“, a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1016/15, par. č. 1016/46, par. 

č. 1016/47, par. č. 1016/72, par. č. 1016/73, par. č. 1016/74, par. č. 1016/75, par. č. 1016/76, 

par. č. 1016/77, par. č. 1016/78, par. č. 1016/79, par. č. 1016/80, par. č. 1016/81, par. č. 

1016/82, par. č. 1016/83, par. č. 1016/84, par. č. 1016/85 a par. č. 1016/86; v prospech mesta 

Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro plus príslušná DPH v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 



 22 

č. 256/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

1. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – I. 

etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 3536/DS/5811/2018/033-

BGy/004 zo dňa 07.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2018; „Technická 

vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť 

Pozemná komunikácia a chodník – II. etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda 

ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4221/DS/8588/2018/033-BGy/004 zo dňa 19.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 19.11.2018; v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela 

– originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda.  

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – 

SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – I.  etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

3535/DS/5810/ 2018/033-BGy-004 zo dňa 07.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 08.08.2018; „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné 

osvetlenie VO – II. etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4125/DS/8151/2018/033-BGy-004 zo dňa 19.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 19.11.2018; v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 
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• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela 

– originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda (okrem bežnej  výmeny opotrebovaných osvetlovacích telies – žiaroviek). 

 

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

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 4407 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor,  par. č. 1016/15, parcely registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 166 m2, par. č. 1016/46, parcely registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 109 m2, par. č. 1016/47, parcely registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 167 m2, par. č. 1016/72, parcely registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 79 m2, par. č. 1016/73, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 427 m2, par. č. 1016/74, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 73 m2, par. č. 1016/75, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

78 m2, par. č. 1016/76, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 40 m2, 

par. č. 1016/77, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 191 m2, par. č. 

1016/78, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 672 m2, par. č. 

1016/79, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 141 m2, par. č. 

1016/80, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 124 m2, par. č. 

1016/81, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2, par. č. 

1016/82, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 158 m2, par. č. 

1016/83, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 10 m2, par. č. 

1016/84, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 709 m2, par. č. 

1016/85, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 89 m2 a par. č. 

1016/86, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 25 m2; v prospech 

mesta Dunajská Streda.  

 

 

4.  Odkúpenie nehnuteľností, uvedených v bodoch 1., 2. a 3. tohto uznesenia v prospech 

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

príslušná DPH. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre Obchodné 

domy ARDIS a ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová 

komunikácia Y“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ADIS – 
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Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 Rekonštrukcia 

okružnej križovatky vetva XY“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a 

ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM Ardis – komunikácie 

– II. etapa na pozemku 1942/17“; „Príprava územia pre Obchodné domy ARDIS - Verejné 

osvetlenie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – 

Lokalita Z26 – SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C (chodník)“; „Technická infraštruktúra 

polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 

2, A, B, C – verejnej pozemnej komunikácie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného 

územia v DS – Lokalita G114, Z26 – Verejné osvetlenie“; „Zástavba IBV v DS, lokalita 

G136 – Etapa C-SO 01 Komunikácia“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 

05.2 – Verejné osvetlenie – rozšírenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1934/34 o výmere 70 m2, par. č. 1934/35 o výmere 196 m2, 

par. č. 1934/36 o výmere 196 m2, par. č. 1942/1 o výmere 5709 m2, par. č. 1942/52 o výmere 

8338 m2, par. č. 1942/55 o výmere 787 m2, par. č. 1942/145 o výmere 187 m2, par. č. 

1942/169 o výmere 14 m2, par. č. 1942/170 o výmere 126 m2, par. č. 1942/173 o výmere 10 

m2, par. č. 1942/292 o výmere 88 m2, par. č. 1942/293 o výmere 21 m2, par. č. 1942/294 o 

výmere 16 m2 a pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé Blahovo, par. č. 

1001/12 o výmere 2009 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 

10,- Eur plus príslušná DPH. (materiál č. 224/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre 

Obchodné domy ARDIS a ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 

Prístupová komunikácia Y“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ADIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 Rekonštrukcia 

okružnej križovatky vetva XY“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ADIS 

– Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM Ardis – komunikácie – II. etapa na 

pozemku 1942/17“; „Príprava územia pre Obchodné domy ARDIS - Verejné osvetlenie“; 

„Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – Lokalita Z26 – SO 01 

Komunikácie – Vetva A, B, C (chodník)“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

Dunajskej Strede – lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 2, A, B, C – verejnej pozemnej 

komunikácie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v DS – Lokalita G114, Z26 – 

Verejné osvetlenie“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C-SO 01 Komunikácia“; 

„Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 05.2 – Verejné osvetlenie – rozšírenie“ a 

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1934/34 o výmere 

70 m2, par. č. 1934/35 o výmere 196 m2, par. č. 1934/36 o výmere 196 m2, par. č. 1942/1 o 

výmere 5709 m2, par. č. 1942/52 o výmere 8338 m2, par. č. 1942/55 o výmere 787 m2, par. č. 

1942/145 o výmere 187 m2, par. č. 1942/169 o výmere 14 m2, par. č. 1942/170 o výmere 126 m2, 

par. č. 1942/173 o výmere 10 m2, par. č. 1942/292 o výmere 88 m2, par. č. 1942/293 o výmere 21 

m2, par. č. 1942/294 o výmere 16 m2 a pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé 

Blahovo, par. č. 1001/12 o výmere 2009 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú 

kúpnu cenu 10,- Eur plus príslušná DPH v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 
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prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 257/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť  

1. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a 

ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová komunikácia 

Y“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu 

ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 1644/10369/2013/033-MO-004 zo dňa 

23.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2014, v prospech mesta Dunajská 

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

splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a 

ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 

Rekonštrukcia okružnej križovatky vetva XY“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda 

ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4594/DS/4496/2019/ 033-LSzl-002 zo dňa 12.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 13.02.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  



 26 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

3. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a 

ČSPH ADIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM Ardis – 

komunikácie – II. etapa na pozemku 1942/17“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda 

ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

23719/6117/2014/033-MO-005 zo dňa 24.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

19.12.2014, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

4. Odkúpenie stavebného diela „Príprava územia pre Obchodné domy ARDIS - Verejné 

osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 6954/DS/6908/2020/033-

LSzI-004 zo dňa 18.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2020, v prospech 

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

príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

5. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

Dunajskej Strede – Lokalita Z26 – SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C (chodník)“, 

ktorých užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 7244/DS/12665/2020/033-LSzI-004, v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno 

euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 
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Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

6. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

Dunajskej Strede – lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 2, A, B, C – verejnej 

pozemnej komunikácie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4593/DS/4495/2019/033-LSzI-002 zo dňa 06.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 08.03.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,  

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

7. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v DS 

– Lokalita G114, Z26 – Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

3412/DS/4868/2018/033-LSzI-004 zo dňa 26.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 28.05.2018, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.   
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8. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C-SO 01 

Komunikácia“; ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi rozhodnutím 4258/DS/8655/2018/033-LSzI-004 

zo dňa 22.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2018; v prospech mesta 

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

DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,  

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

9. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 

05.2 – Verejné osvetlenie – rozšírenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

4094/DS/7966/2018/033-LSzI-004 zo dňa 22.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 23.10.2018; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

(slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

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

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 8070 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1934/34, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 70 m2; par. č. 1934/35, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2; par. č. 1934/36, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2; par. č. 1942/1, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 709 m2; par. č. 1942/55, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 787 m2; par. č. 1942/145, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 187 m2; par. č. 1942/169, parcela registra C, druh 
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pozemku ostatná plocha o výmere 14 m2; par. č. 1942/170, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 126 m2; par. č. 1942/173, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 10 m2; pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Malé 

Blahovo, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4488 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1001/12, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2009 m2; a pozemkov nachádzajúcich sa v 

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

vytvorených geometrickým plánom č. 038/2020, vyhotoveným dňa 06.02.2020, 

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

IČO: 46 610 910, par. č. 1942/52, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 8 338 m2; par. č. 1942/292, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2; par. č. 1942/293, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. č. 1942/294, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2; v prospech mesta Dunajská Streda za 

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

 

 

k bodu č. 8. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo 

vlastníctve spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, 

par. č. 1950/2 o výmere 21 m2, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 225/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 1950/2 o výmere 21 m2, v prospech mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 258/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

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

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

vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-72/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, 

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

Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 09.03.2020 pod číslom G1- 477/2020, par. č. 1950/2, parcela registra C, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 21 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, pre účely umiestnenia 

káblových rozvodov zabezpečovacieho zariadenia k inžinierskej stavbe  „Cestná svetelná 

signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK TESCO“.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za symbolickú jednorázovú odplatu vo 

výške 1,- € (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej republiky, so 

sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501. (materiál č. 226/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej 

zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej 

republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501. v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 259/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

1. uzavretie Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na časti 

budúceho zaťaženého pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1945/1,  parcela registra C, 
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druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 974 m2, vedeného na LV č. 3111 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; medzi mestom Dunajská Streda 

a Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 

31 364 501, pre účely umiestnenia káblových rozvodov zabezpečovacieho zariadenia k 

inžinierskej stavbe „Cestná svetelná signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK TESCO“ 

v predloženom rozsahu.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 25,- 

EUR/m2 (slovom: dvadsaťpäť eur) bez DPH, pričom výmera rozhodujúca pre určenie 

výšky celkovej výšky odplaty sa bude riadiť výmerou časti budúceho zaťaženého 

pozemku uvedenou v porealizačnom geometrickom pláne. 

 

3.  zaplatenie zálohovej odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle bodov 1. a 2. 

tohto uznesenia, vo výške rovnajúcej sa 1/3 celkovej predpokladanej jednorázovej 

odplaty za zriadenie vecného bremena; t.j. 750,-EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur) 

bez DPH. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových priestorov v 

budove súp. č. 788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb. 

(materiál č. 227/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových 

priestorov v budove súp. č. 788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských 

služieb v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o I. Alternatíve predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 260/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 
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schváliť 

zámer ďalšieho využitia nebytových priestorov o celkovej rozlohe 451,50 m2 v budove 

súp. č. 788 (popis stavby: mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 o 

výmere 99 m2 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), nachádzajúcich sa v kat. 

území Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda (ďalej len „nebytové priestory s 

terasou“) za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb: 

 

I. Alternatíva: 

vytvorenia reštauračno-pohostinského zariadenia, ktorej prevádzkovateľom by bola 

obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda (Gastro DS alebo 

novovzniknutá). 

 

 

k bodu č. 11. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. (materiál č. 

228/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 

2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 261/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

zobrať na vedomie  

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. (materiál č. 

229/2020/14) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 

2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 262/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti na základe plnenia 

prémiových ukazovateľov za rok 2019 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného platu. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. (materiál č. 

230/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre 

seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 263/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť  

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe 

plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného 

platu. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 231/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2020 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 264/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť  

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi  

Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 232/2020/14) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi  Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2020 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 265/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020. 

(materiál č. 233/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 



 36 

Uznesenie 

č. 266/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v 

Dunajskej Strede na rok 2020 v predloženom znení.  

 

 

k bodu č. 17. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Súkromnej materskej 

školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je 

Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do  siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020. 

(materiál č. 234/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením 

Súkromnej materskej školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého 

zriaďovateľom je Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do  siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 6 

za : 0 

proti : 1 

zdržal sa : 5 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 267/2020/14 

 

 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

n e o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

súhlasiť 
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so zaradením Súkromnej materskej školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská 

Streda, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 

Kútniky, do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia 

činnosti od 1. septembra 2020.  

 

 

k bodu č. 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 

zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o 

úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. 

(materiál č. 235/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ......../2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 268/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

uzniesť sa 

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda ......../2020 zo dňa 23. júna 

2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za 

poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.  

 

 

k bodu č. 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../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. (materiál č. 236/2020/14) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ......../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 zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 269/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda ......../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. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo 

dňa 23. júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda 

ako súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda. (materiál č. 

237/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č...../2020 zo dňa 23. júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 

Dunajská Streda ako súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 270/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

A/ uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 23. júna 

2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako súčasti 

Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ schváliť 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

C/ splnomocniť primátora mesta 

vykonať potrebné právne úkony na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ a B/ tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020 zo 

dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného 

priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 238/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 271/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

A/ uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ../2020 zo dňa 23. júna 

2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na 

území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ schváliť 

pre rok 2020 nevyrubiť daň za osobitné užívanie verejného priestranstva - za umiestnenie 

zariadenia terasy za účelom poskytovania pohostinských služieb a služieb rýchleho 

občerstvenia v spojení s predajom na priamu - daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na 

základe osobitného povolenia mesta. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo 

dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 

10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 239/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č...../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 272/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. č...../2020 zo dňa 23. júna 

2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. 

februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda v 

predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2020 zo 

dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 240/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č..../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Z technických príčin hlasovanie č. 24 

nebolo platné. 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 
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Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 273/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

A/ uzniesť sa 

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská č..../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26.2. 

2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ schváliť 

zníženie nájomného za nájom nebytových priestorov v budovách škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda od 13. marca 2020 do 

31.12.2020 o 50 % z dôvodu obmedzenia prevádzky v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

C/ splnomocniť primátora 

na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu B/ tohto uznesenia. 

 

k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo 

dňa 23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

241/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2020 zo dňa 23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 274/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 
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o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 23. júna 

2020  o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 

zo dňa ..... júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj.  

 

 Primátor mesta udelil slovo členovi Mestskej rady Dunajská Streda, Rolandovi 

Hakszerovi, aby predniesol svoj návrh. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, predniesol Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa ..... júna 2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle písomného materiálu predloženého 

členom Mestskej rady Dunajská Streda pred začiatkom rokovania Mestskej rady Dunajská 

Streda. Uviedol dôvody, pre ktoré navrhuje znížiť výšku sumy poplatku za rozvoj. Ako prvé 

uviedol, že v rozpočte na rok 2020 sa počítalo so sumou 500.000 Eur za príjem z dane za rozvoj 

obce, pričom zmenou rozpočtu č. 3 sa táto suma znížila na 100.000 Eur. V druhom rade, ako 

dôvod uviedol, že nebol zrealizovaný projekt ,,Podpora nového bývania“. V ďalšom rade 

uviedol, že je potrebné myslieť aj na súčasnú hospodársku situáciu ovplyvnenú pandémiou. 

V neposlednom rade uviedol, že zníženie výšky miestneho poplatku za rozvoj by pomohlo tým 

Dunajskostredčanom, ktorí majú záujem stavať na územii mesta. Poznamenal, že pokiaľ to 

rozpočet umožní, v budúcnosti by sa mohol pripraviť taký program, ktorý by podporoval 

vyslovene Dunajskostredčanov a nebol by viazaný na to, kto zaplatil miestny poplatok za rozvoj 

pri povoľovaní stavby. Považuje za veľmi otázne, ako budú spoplatnení obyvatelia, ktorý 

z technických dôvodov nedokončili svoju stavbu v roku 2019, ale až v roku 2020, kedy sa ich už 

miestny poplatok za rozvoj týka. Uviedol, že ho kontaktovali obyvatelia mesta s požiadavkami 

na uskutočnenie vhodných krokov a na zníženie poplatku za rozvoj. Uviedol, že obyvatelia 

vedia, že musia prispieť k rozvoju mesta, myslí si však, že nie za takúto cenu a najmä nie 

v období po pandémii. Ďalej poznamenal, že ak má niekto z prítomných návrhy na doplnenie 

alebo zmenu, ktorá by bola v prospech obyvateľov, bude za takéto podnety vďačný. 

 

 Primátor mesta upozornil člena Mestskej rady Dunajská Streda na právne nedostatky 

predkladaného návrhu, ako je napríklad stanovenie účinnosti od 1. júla 2020. Uviedol, že 

v prípade predkladanej zmeny všeobecne záväzného nariadenia, nie je možné stanoviť skoršiu 

účinnosť než je 1. január 2021. Ďalej upozornil na potrebu dodržiavania právnych predpisov zo 

strany samosprávy a požiadal člena mestskej rady, aby uvedené vzal do úvahy. Zákon 

jednoznačne uvádza aké má samospráva v tomto prípade možnosti a nepripúšťa žiadnu 

alternatívu. 
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 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol, že dátum účinnosti 1. júla 

2020 uviedol z toho dôvodu, že v súčasnosti ešte nemá informácie o tom, aký príjem predstavujú 

zaplatené miestne poplatky za rozvoj. Ďalej uviedol, že súhlasí s tým, že právne predpisy musia 

byť dodržiavané. Vzhľadom na slová primátora mesta však poznamenal, že navrhuje zmeniť 

dátum účinnosti od 1. januára 2021. 

 

 Primátor mesta sa ďalej informoval, čo by bolo s osobami, ktoré do konca roka zaplatia 

miestny poplatok za rozvoj, ak by bol návrh člena mestskej rady prijatý.  

  

 Člen Mestskej rady, Roland Hakszer, si myslí, že v takom prípade, by sa im suma 

zaplateného poplatku za rozvoj v roku 2021 vrátila, prípadne by sa zabezpečila prechodná doba 

medzi účinným všeobecne záväzným nariadením a všeobecne záväzným nariadením, ktoré 

nadobudne účinnosť až v roku 2021, čo by znamenalo, že poplatok za rozvoj nebude potrebné 

zaplatiť.  

 Na základe uvedených pripomienok sa člen Mestskej rady Dunajská Streda rozhodol 

stiahnuť tento programový bod z hlasovania Mestskej rady Dunajská Streda a uviedol, že 

predmetný návrh po prejednaní s právnikom opätovne predloží na rokovanie Mestskej rady 

Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 26. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na II. polrok 2020. (materiál č. 242/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 275/2020/14 

 

 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 
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vziať na vedomie 

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020 

nasledovne: 

 29. septembra  

 24. novembra 

 

 

k bodu č. 27. Návrh na organizačné zabezpečenie 14. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 243/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 14. rokovania Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 276/2020/14 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda nasledovne: 

23.06.2020, o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede 

2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda 

3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na účely 

expedície 

4. okruh pozvaných 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 14. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 16.06.2020 o 15:10 hod. 

 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 22.06.2020 
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JUDr. Zoltán Hájos 
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