
Mestský úrad - Dunajská Streda
Číslo : 15/2001-MsZ      Dunajská Streda, 27. 03. 2001

Z á p i s n i c a

z 15. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,
konaného dňa 27. marca 2001 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Dunajskej
Strede

P r í t o m n í :
podľa prezenčnej listiny:
- poslanci MsZ v počte 38 osôb
- primátor mesta
- prednostka MsÚ
- hlavný kontrolór MsÚ
- vedúci oddelení MsÚ
- náčelník mestskej polície
- riaditeľ MsKS
- zástupcovia DS TV
- zástupcovia Dunajskostredského hlásnika

N e p r í t o m n í   p o s l a n c i :
Tibor Kulcsár, JUDr. Ingrid Gyökeresová, Juraj Kanovits

    15. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede zahájil a viedol Ing.
Pázmány Péter, primátor mesta.
    Počet poslancov pri úvodnej prezentácii: 35.

P r i j a t é   u z n e s e n i a :

215. Návrh na schválenie programu 15. rokovania Mestského zastupiteľstva v
Dunajskej Strede

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/  n e s c h v a ľ u j e
    1/ poslanecký návrh na vyňatie programového bodu č. 17 z programu 15. rokovania
MsZ:



        Návrh na odpredaj Pavilónu spoločenských organizácií na Rybnom trhu v
Dunajskej Strede

( Výsledok hlasovania za ponechanie programového bodu č. 17
prítomní: 38, za: 24, proti: 11, zdržali sa: 3, pod číslom 215/A/1 )

    2/ poslanecký návrh na vyňatie programového bodu č.18 z programu 15. rokovania
MsZ :
        Návrh na prenájom hmotného majetku KRA a.s. Dunajská Streda

( Výsledok hlasovania za ponechanie programového bodu č.18
prítomní: 38, za: 22, proti: 10, zdržalo sa: 5, nehlasoval: 1, pod číslom 215/A/2 )

B/  s c h v a ľ u j e
    program 15. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede nasledovne :

   1. Návrh na schválenie programu 15. rokovania MsR
   2. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky a na voľbu členov návrhovej
komisie
   3. Interpelácia poslancov
   4. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
   5. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Mestského
kultúrneho strediska
       v Dunajskej Strede za rok 2000
   6. Návrh na vyplatenie ročnej prémie riaditeľovi MsKS na rok 2000
   7. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2001
   8. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa MsKS na r. 2001
   9. Vyhodnotenie rozpočtu mesta Dunajská Streda za r. 2000
  10. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny pre primátora, zástupcu primátora
       a hlavného kontrolóra za rok 2000
  11. Návrh na odpredaj pozemkov parc. čísiel 44/228, 44/119, 44/225, 44/222, 44/116,
44/118,
       2322/1, 2322/2, 2323/1, 2323/2, 2324 a 2325 o celkovej výmere 5752 m2 na
Vajanského ulici
       v Dunajskej Strede v prospech žiadateľa M-Alt, ALTUS Michal, Žilina, A. Rudnayho
13 za cenu 4,5 mil. Sk
  12. Návrh na odpredaj časti budovy na Poľnej ulici v Dunajskej Strede o podlahovej
ploche 37 m2 za kúpnu
        cenu dvojnásobku znaleckého posudku podľa VZN Mesta Dunajská Streda v
prospech žiadateľov Boros
       Robert - Rubicon a Boros Rudolf - KETRIN
  13. Návrh na odpredaj pozemkov parc. čísiel 3180/4,5,6 na Kračanskej ceste v
Dunajskej Strede o celkovej
        výmere 134 m2 pre žiadateľky Mgr. Darina Benedeková a Rozália Csápaiová za
kúpnu cenu 550.-Sk/m2



  14. Návrh na odpredaj časti parcely č. 1475/35 o výmere 12 m2 na Ružovom háji v
Dunajskej Strede za cenu
        550.-Sk/m2 v prospech žiadateľa Alexandra Állóa
  15. Návrh na odpredaj budovy veže na Vámbéryho námestí v Dunajskej Strede spolu
s pozemkom parc. čísla
        42/14 o výmere 41 m2 za kúpnu cenu 2,2 mil. Sk v prospech žiadateľa SALIJI -
ELFAT
  16. Návrh na zmenu využitia územia na Letištnej ulici z územia určené na
poľnohospodárske účely
        na pozemku pre individuálnu bytovú výstavbu
  17. Návrh na odpredaj budovy pavilónu spoločenských organizácií na Rybnom trhu v
Dunajskej Strede spolu
        s pozemkom parcelného čísla 1936/67 o výmere 440 m2 v prospech jedného z
troch žiadateľov
        na základe nimi predložených cenových ponúk
  18. Návrh na prenájom hmotného majetku KRA a.s. Dunajská Streda

( Výsledok hlasovania: prítomní: 38, za: 3O, proti: 2, zdržal sa: 6, pod číslom 215/B )

--------------------------------------------------------------------------------

216. Návrh na určenie overovateľov, zapisovateľky a na voľbu členov návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní

A/  u r č í   overovateľov a zapisovateľku 15. rokovania MsZ v Dunajskej Strede
nasledovne :
     Overovatelia:
        1/ Jozef B e r e c k
        2/ RNDr. György Fekete, CSc. - poslanci MsZ

     Zapisovateľka:
        Viola Kanovits, vedúca oddelenia vnútornej správy MsÚ

B/ v o l í   členov návrhovej komisie nasledovne:
                1/ Ing. Tibor Kornfeld
                2/ Štefan Ágh
                3/ Mgr. László Huszár - poslanci MsZ Dunajská Streda

( Výsledok hlasovania: prítomní: 38, za: 36, proti: 0, zdržal sa: 2, pod číslom 216)

--------------------------------------------------------------------------------

217. Interpelácia poslancov



Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede

A/  b e r i e na vedomie tieto interpelácie poslancov :

   1/ A n t a l o v á Ágota poukázala na to, že na hraniciach intravilánu mesta nie sú
vyložené dvojjazyčné
       informačné tabule o názve nášho mesta. Žiadala o vykonanie nápravy.
       Poukázala ďalej na opatrenia vykonané cestou mestskej polície voči zberačom
smetia. Doporučila
       aplikovať príklad z Komárna - určiť z ich okruhu vedúceho, ktorý by sa staral o
udržiavanie poriadku
       v okolí smetných nádob , resp. kontajnerov.
       V ďalšej časti svojej interpelácie poukázala na to, že žiadne nariadenie mesta ,
resp. štatút mesta
       neurčí počet zasadaní komisií. V zákone sa uvádza klauzóla - komisie sa
schádzajú podľa potreby.
       Členom školskej a kultúrnej komisie je preto nejasné z akého dôvodu došlo k
rozhodnutiu ohľadne
       určenia odmeny za účasť na zasadnutí komisie len raz, t.j. vždy pred konaním
rokovania MsZ.

          Interpeláciu zodpovedal primátor mesta. Poznamenal, že vo veci vyloženia
dvojjazyčnej informačnej
       tabule sa oddelenie výstavby obrátilo na Okresnú správu ciest v Dunajskej Strede.
K otázke zberačov
       smetia poznamenal, že by bolo vhodné s touto otázkou sa zaoberať na zasadnutí
príslušnej komisie
       s prijatím návrhu ďalších opatrení. Ohľadne určenia odmeny za účasť na
zasadnutiach komisií
       poznamenal, že i keď počet zasadnutí nie je určený, rozpočet však bol schválený a
v prípade prekročenia
       schváleného objemu určeného na tento účel, bude potrebná zmena rozpočtu.

   2/ Ing. N ó g e l l Zoltán opätovne interpeloval vo veci letnej terasy na Námestí
Vámbéryho a žiadal
       o informáciu ohľadne výšky nájomného , kto schválil umiestnenie tejto terasy a
prečo nedošlo napriek
       prísľubom k jej odstráneniu.
       Upozornil ďalej na prestavbu objektu Zdroj-Market na sídlisku Západ
pravdepodobne na úkor pozemku
       vo vlastníctve mesta. Žiadal prešetriť, či ide o majetok mesta alebo Zdroj-marketu.
       Doporučil ďalej vykonať opatrenia v záujme definitívneho riešenia odvozu smetia z
domácností
       nepatriaceho do smetných nádob ( konáre, stavebné sutia a pod.). V minulosti bolo
prisľúbené, že sa



       otázka rieši s odvozom cestou firmy PURA v dvojtýždňových intervaloch.

          Interpeláciu zodpovedal primátor mesta a vedúci finančného oddelenia a správy
majetku mesta.
       Poznamenali, že zmluva na užívanie verejného priestranstva na Námestí
Vámbéryho bola uzavretá
       na dobu do 30.9.2001 a nájomné bolo v zmysle VZN mesta.
       S otázkou prestavby budovy Zdroj-Market na sídlisku Západ sa už zaoberalo na
úrovni mesta, ide o tzv.
       čiernu stavbu na pozemku vo vlastníctve mesta a v tomto zmysle bolo zaslané
oznámenie na Okresný
       úrad - odbor ŽP v Dunajskej Strede a boli jednania i s uvedenou firmou.
       K otázke odvozu smetia z domácností vedúci finančného oddelenia a správy
majetku mesta poznamenal,
       že od budúceho týždňa v týždenných intervaloch bude zabezpečený cestou firmy
Pura odvoz TKO
       nepatriaci do smetných nádob. Jedinou podmienkou odvozu je - odpad umiestniť
pri vyloženej smetnej
       nádobe.
       V tomto smere cestou médií bude informované aj obyvateľstvo.

   3/ MUDr. H u n č í k Péter sa opätovne informoval vo veci spracovania návrhu na
zavedenie systému
       informačných tabúľ. Informoval sa ďalej ohľadne výšky nájomného v budove na
Hlavnej ulici č. 23 ,
       nakoľko v Dunajskostredskom hlásniku bola zverejnená informácia o možnom
nájme nebytových
       priestorov v predmetnom objekte za 25O.-Sk/m2/ rok, i keď mestské zastupiteľstvo
určilo nájomné
       vo vyššej hodnote.

          Na odznenú interpeláciu reagoval primátor mesta. Poznamenal, že rozpočet
mesta schválený mestským
       zastupiteľstvom nepočíta so zavedením systému informačných tabúľ. V prípade
schválenia návrhu je
       potrebné predložiť i návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta na r. 2001. K
otázke výšky nájomného
       nebytových priestorov v objekte na Hlavnej ul. č. 23 poznamenal, že mesto
vykonalo prieskum
       prípadného záujmu o nájom týchto priestorov za nižšie nájomné, prijatie by však
podliehalo schváleniu
       MsZ. Treba však konštatovať, že po cca jednomesačnej reklame záujem bol
takmer nulový. Bude treba
       vypracovať v tomto smere ďalšiu koncepciu na zužitkovanie kancelárií.



   4/ JUDr. V i l á g i Oszkár interpeloval vo veci dopravnej obchádzky z dôvodu
rekonštrukcie Ulice
       M. R. Štefánika. Verejnosť o vykonaní prác a presmerovaní dopravy nebola
informovaná. Na čas
       prestavby bolo treba zabezpečiť obojstrannú dopravu na Športovej ulici.
          Primátor mesta poznamenal, že uzavretie jednej ulice z dôvodu zvýšenej
premávky v centre mesta už
       zapríčiňuje kolaps. Práce boli vykonané z dôvodu rekonštrukcie plynovodu v
predmetnej ulici.
       Presmerovanie premávky vykonala štátna polícia, dozor vykonávali i členovia
mestskej polície.

   5/ M é s z á r o s Ernő pripomínal, že dňa 13.02.2001 už interpeloval vo veci
realizácie včasného postreku
       stromov proti škodcom. Vzhľadom na to, že ide o práce sezónneho charakteru
závislej od počasia žiadal
       o zahájenie prác. Tlmočil ďalej sťažnosť občanov bývajúcich na Námestí
Vámbéryho ohľadne
       premoknutia stien v arkádach. Súčasne žiadal riešiť túto oprávnenú požiadavku.
          Primátor mesta poznamenal, že už vo viacerých prípadoch došlo k odcudzeniu
meďových odkvapových
       rúr. Pritom poukázal i na overenú skutočnosť, že v nejednom prípade samotní
obyvatelia obytných
       domov na tomto námestí vyhadzujú smetia do otvorov odkvapových rúr, čím dôjde
k ich zapchnutiu.
       Odcudzené odkvapové rúry budú nahradené s novými PVC rúrami.
       Vedúci finančného oddelenia a správy majetku mesta k postrekovaniu stromov
poznamenal, že
       objednávka na vykonanie prác bol predložená príslušnej firme v I. polovici marca
t.r. Dôrazne ju
       upozorní na pokračovanie prác, nakoľko firma z dôvodu nepriaznivého daždivého
počasia bola nútená
       práce prerušiť.

   6/ Mgr. H u s z á r László kritizoval postup štátnej polície pri kontrole vozidiel po
presmerovaní dopravy
       z dôvodu uzavretia Ulice M.R. Štefánika. Sankcionovali vodičov namiesto toho, aby
ich informovali
       o presmerovaní premávky. Doporučil prejednať tieto otázky so zástupcami polície
spolu s pripomienkou
       p. poslanca, že polícia by nemala zabudnúť na to, že pri svojich nočných
kontrolách sa stretáva
       s čestnými občanmi - vodičmi a nie s opilcami a zločincami . Táto skutočnosť by sa
mala prejaviť aj
       v ich prístupe k občanovi.



   7/ M a r á k o v á Jolana interpelovala vo veci divokých skládok smetia v okolí
mestskej časti Mliečany.
       Je nebezpečie nákazu, nakoľko v predmetnej lokalite sa zhromažďujú i túlavé psi.
V nejednom prípade
       bolo zistené, že sú uložené aj vnútornosti živočíšneho pôvodu. Táto skutočnosť
bola oznámená aj
       Okresnému úradu odboru ŽP v Dunajskej Strede. Účinné opatrenia do dnešného
dňa zo strany
       uvedeného úradu vykonané neboli. Pripomienkovala ďalej, že dňa 13. februára
2001 žiadala nahradiť
       odcudzené dopravné zrkadlo. Do dnešného dňa k náprave v tomto smere nedošlo.
          Primátor mesta poznamenal, že mesto požiadalo Slovenskú správu ciest v
Dunajskej Strede o
       zabezpečenie dopravného zrkadla a vyloženie dopravných tabúľ. Riešenie otázky
je vecou finančných
       prostriedkov. Súčasne informoval prítomných o tom, že na území mesta často
dôjde k odcudzeniu vecí,
       ktoré tvoria majetok mesta, odkvapové rúry, lavice, dopravné tabule a pod.
       V týchto dňoch došlo k odcudzeniu cca 300-ročnej barokovej sochy z Hlavnej ulice.
Všetky prípady
       odcudzenia sú hlásené polícii, nepodarí sa však vypátrať ani vinníkov ani svedkov.
Taká istá je situácia
       čo sa týka svedkov i v prípade vytvorenia divokých skládok smetia.

   8/ C z a j l i k Márta vo svojej interpelácii poukázala v zmysle sťažnosti obyvateľov na
potrebu odstránenia
       divokej skládky smetia za Základnou školou s vyuč. jazykom maďarským na
Školskej ulici. Za obytnými
       domami sa nachádza aj neobrábaná, zaburinená lokalita. Žiadala upozorniť
majiteľa tohto pozemku
       na vykonanie nápravy.
       Primátor mesta požiadal vedúceho finančného oddelenia a správy majetku mesta,
aby vyzval vlastníkov
       predmetných pozemkov.

   9/ PhDr. B o r d á s Sándor interpeloval vo veci túlavých psov, kto je zodpovedný za
riešenie tohto
       problému.

          Primátor mesta informoval poslancov o tom, že mesto za pomoci veterinára
zabezpečuje odchyt,
       uspávanie a odvoz psov do Útulku zvierat v Kolárove v zmysle uzavretej dohody.
Práce v tomto smere
       boli pred 2 týždňami zahájené a prebiehajú i t.č.



  10/ Ing. A m b r o v i c s František poznamenal, že on osobne je toho názoru, že
polícia má za úlohu
        kontrolu a za plnenie svojich pracovných povinností, za časté dopravné kontroly,
čo má určitý výchovný
        efekt, by sme ich nemali negatívne posúdiť.

  11/ MUDr. Š k o d o v á Gabriela poukázala na to, že Veľkoblahovská ulica je z
hľadiska dopravnej
        premávky veľmi hustá, pritom komunikácia je v dažďovom počasí takmer
nezjazdná. Doporučila preveriť
        stav a pristúpiť k vyčisteniu odtokových otvorov.
           Primátor mesta poznamenal, že ide o štátnu cestu, preto oddelenie výstavby
zašle pre Slovenskú správu
        ciest v Dunajskej Strede v tomto smere upozornenie na odstránenie závady. V
prípade, že ide o
        zapchnutie odtokových otvorov mesto vykoná patričné opatrenia v záujme ich
vyčistenia.

B/ ž i a d a   príslušných vedúcich oddelení MsÚ, aby o riešení odznelých interpelácií
podali písomnú odpoveď
    interpelujúcemu poslancovi mimo interpelácií zodpovedaných na tomto rokovaní MsZ
          T : do 30 dní od konania rokovania
          Z : príslušní vedúci oddelení MsÚ

--------------------------------------------------------------------------------

218. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní

A/ b e r i e na vedomie
     predloženú správu o plnení uznesenia MsZ Dunajská Streda č. 210/D 2 zo dňa 13.
02. 2001

--------------------------------------------------------------------------------

219. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Mestského
kultúrneho strediska
        v Dunajskej Strede za rok 2000

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní

A/ b e r i e na vedomie predloženú správu



B/ s c h v a ľ u j e správu o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia
MsKS Dunajská Streda
    za rok 2000

( Výsledok hlasovania: prítomní: 37, za: 35, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 2, pod
číslom 219 )

--------------------------------------------------------------------------------

220. Návrh na vyplatenie ročnej prémie riaditeľovi MsKS Dunajská Streda na rok 2000

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní

A/ b e r i e na vedomie predložený návrh s kladným stanoviskom mestskej rady a
školskej
     a kultúrnej komisie MsZ

B/ s c h v a ľ u j e návrh na vyplatenie ročnej prémie riaditeľovi MsKS za rok 2000 vo
výške 40% z úhrnu
     ročného základného platu

( Výsledok hlasovania: prítomní: 36, za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 2, pod
číslom 220 )

--------------------------------------------------------------------------------

221. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na rok 2001

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní

A/ b e r i e na vedomie predložený návrh rozpočtu MsKS

B/ s c h v a ľ u j e predožený návrh rozpočtu MsKS Dunajská Streda na r. 2001

( Výsledok hlasovania: prítomní: 38, za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 2, pod
čislom 221 )

--------------------------------------------------------------------------------

222. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa MsKS na rok 2001

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní



A/ b e r i e na vedomie predložený návrh s kladným stanoviskom mestskej rady a
školskej
    a kultúrnej komisie MsZ

B/ s c h v a ľ u j e návrh prémiových ukazovateľov pre riaditeľa MsKS Dunajská Streda
na rok 2001
    v predloženom rozsahu

( Výsledok hlasovania: prítomní: 38, za: 37, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, pod
číslom 222 )

--------------------------------------------------------------------------------

223. Vyhodnotenie rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2000

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní predloženého vyhodnotenia

A/ s c h v a ľ u j e vyhodnotenie rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2000 v
predloženom rozsahu

B/ ž i a d a  Ing. Pápayho, vedúceho fin. oddelenia a správy majetku mesta spracovať
prehľad o využívaní
    verejno-prospešných pracovníkov s vykázaním množstva vykonanej práce a úspory v
korunovom
    vyjadrení a zaslať poslancovi JUDr. Oszkárovi Világimu
          T : do 30 dní
          Z : Ing. Pápay, vedúci oddelenia

( Výsledok hlasovania: prítomní: 37, za: 28, proti: 2, zdržal sa: 7, pod číslom 223 )

--------------------------------------------------------------------------------

224. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny pre primátora, zástupcu primátora a hlavného
kontrolóra za rok 2000

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/ s c h v a ľ u j e  vyplatenie ročnej odmeny pre primátora, zástupcu primátora a
hlavného kontrolóra
     za rok 2000 nasledovne: Ing. Pázmány Péter - 50%, Mgr. Nagy Fridrich - 50%, Ing.
Magyar Jozef - 30%

( Výsledok hlasovania: prítomní: 37, za: 3O, proti: 0, zdržal sa: 6, nehlasoval: 1, pod
číslom 224 )



--------------------------------------------------------------------------------

225. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 44/228, 44/119, 44/225, 44/222, 44/116,
44/118, 2322/1, 2322/2, 2323/1, 2323/2, 2324 a 2325 o celkovej výmere 5752 m2 na
Vajanského ul. v Dunajskej Strede v prospech žiadateľa A-Alt , ALTUS Michal, Žilina,
A.Rudnayho 13 za cenu 4,5 mil. Sk

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/ n e s c h v a ľ u j e  odpredaj predmetných parciel na Vajanského ulici v Dunajskej
Strede v prospech
     žiadateľa na účel uvedený v návrhu

( Výsledok hlasovania za návrh: prítomní: 36, za: 9, proti: 23, zdržal sa: 3, nehlasoval:
1, pod číslom 225 )

--------------------------------------------------------------------------------

226. Návrh na odpredaj časti budovy na Poľnej ulici v Dunajskej Strede o podlahovej
ploche 37 m2 za kúpnu cenu dvojnásobku znaleckého posudku podľa VZN Mesta
Dunajská Streda v prospech žiadateľov Boros Robert - Rubicon a Boros Rudolf -
KETRIN

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/ s c h v a ľ u j e  odpredaj časti budovy na Poľnej ulici v Dunajskej Strede o
podlahovej ploche 37 m2 za
     kúpnu cenu dvojnásobku hodnoty určenej znaleckým posudkom podľa VZN Mesta
Dunajská Streda
     v prospech žiadateľov Boros Robert - RUBICON a Boros Rudolf - KETRIN

( Výsledok hlasovania: prítomní: 37, za: 35, proti: 1, zdržal sa: 1, pod číslom 226 )

--------------------------------------------------------------------------------

227. Návrh na odpredaj pozemkov parc. čísiel 3180/4,5,6 na Kračanskej ceste v
Dunajskej Strede o celkovej výmere 134 m2 pre žiadateľky Mgr. Darinu Benedekovú a
Rozáliu Csápaiovú za kúpnu cenu 550.-Sk/m2

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu



A/ s c h v a ľ u j e  odpredaj pozemkov parc. čísiel 3180/4, 5, 6 na Kračanskej ceste v
Dunajskej Strede
     o celkovej výmere 134 m2 pre žiadateľky Mgr. Darinu Benedekovú a Rozáliu
Csápaiovú za kúpnu cenu
     550.-Sk/m2

( Výsledok hlasovania: prítomní: 37, za: 36, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, pod
číslom 227 )

--------------------------------------------------------------------------------

228. Návrh na odpredaj časti parcely č. 1475/35 o výmere 12 m2 na Ružovom háji v
Dunajskej Strede za cenu 550.-Sk/m2 v prospech žiadateľa Alexandra Állóa

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/ s c h v a ľ u j e  odpredaj časti parcely č. 1475/35 o výmere cca 12 m2 na Ružovom
háji v Dunajskej Strede za cenu 550.-Sk/m2 v prospech žiadateľa Alexandra Állóa

( Výsledok hlasovania: prítomní: 37, za: 37, pod číslom 228 )

--------------------------------------------------------------------------------

229. Návrh na odpredaj budovy veže na Vámbéryho námestí v Dunajskej Strede spolu
s pozemkom parc. č. 42/14 o výmere 41 m2 za kúpnu cenu 2,2 mil. Sk v prospech
žiadateľa SALIJI- ELFAT

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/ s c h v a ľ u j e  odpredaj budovy veže na Vámbéryho námestí v Dunajskej Strede
spolu s pozemkom
    parcelného čísla 42/14 o výmere 41 m2 v prospech žiadateľa SALIJI - ELFAT za
kúpnu cenu 2,200.000.- Sk

( Výsledok hlasovania: prítomní: 37, za: 24, proti: 7, zdržal sa: 6, pod číslom 229 )

B/ primátor mesta ž i a d a  Ing. Pápayho, vedúceho finančného oddelenia MsÚ
spracovať podrobný rozpis
    výdavkovej položky Vyhodnotenia rozpočtu mesta za r. 2000 " Vámbéryho nám.-
oprava veže " v celkovej
    hodnote 877 tis. Sk a zaslať pánovi poslancovi JUDr. Világimu Oszkárovi v zmysle
jeho požiadavky
    T : do 30 dní
    Z : Ing. Pápay, vedúci finančného oddelenia MsÚ



--------------------------------------------------------------------------------

23O. Návrh na zmenu využitia územia na Letištnej ulici z územia určené na
poľnohospodárske účely na pozemok pre individuálnu bytovú výstavbu

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/ n e s c h v a ľ u j e  zmenu využitia územia určené na poľnohospodárske účely pre
individuálnu výstavbu
   v zmysle žiadosti ELBEVA v.o.s. Letištná 319/61 v Dunajskej Strede

( Výsledok hlasovania za návrh: prítomní: 36, za: 2, proti: 14, zdržal sa: 10, pod číslom
230 )

--------------------------------------------------------------------------------

231. Návrh na odpredaj budovy pavilónu spoločenských organizácií na Rybnom trhu v
Dunajskej Strede spolu s pozemkom parcelného čísla 1936/67 o výmere 440 m2 v
prospech jedného z troch žiadateľov na základe nimi predložených cenových ponúk

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A/ s c h v a ľ u j e  odpredaj budovy Pavilónu spoločenských organizácií na Rybnom
trhu v Dunajskej Strede
    spolu s pozemkom parcelného čísla 1936/67 o výmere 440 m2 s určením kúpnej
ceny minimálne za 3,1 mil.
    Sk v prospech žiadateľa, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu (Firma Pneumat
International s.r.o. , Firma
    Banchem s.r.o.)

( Výsledok hlasovania: prítomní: 36, za: 31, proti: 2, zdržal sa: 2, nehlasoval: 1, pod
číslom 231 )

--------------------------------------------------------------------------------

232. Návrh na prenájom hmotného majetku KRA a.s. Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní návrhu

A / n e s c h v a ľ u j e  prenájom hmotného majetku KRA a.s. Dunajská Streda



( Výsledok hlasovania za návrh: prítomní: 36, za: 3, proti: 23, zdržal sa: 9, nehlasoval:
1, pod číslom 232 )

--------------------------------------------------------------------------------

Prednostka MsÚ:      Mgr. Czúfalová Priska
Primátor mesta:      Ing. Pázmány Péter

Overovatelia:          Jozef B e r e c k
                             RNDr. György Fekete, CSc.

Zapisovateľka:         Viola Kanovits


