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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 16.mája 2017 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 32 uznesení (číslovanie od 411/2017/17 do 442/2017/17) 

 

Číslo 

uznesenia Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie 

 
- Zodpovedný 

- Termín 

411/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.5.2017 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

412/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ing. Pavla Sebőka a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana Podhorného za 

zapisovateľa. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

413/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 17. zasadnutia konaného 

dňa 14.02.2017 a z 18. mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 21.03.2017. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

414/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 A/ s ú h l a s í 
s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2016  

 

B/ s c h v a ľ u j e  
záverečný účet mesta Dunajská Streda za rok 2016 bez výhrad. 

 

C/ s c h v a ľ u j e  

prevod prebytku hospodárenia vo výške 974.697,49 Eur na rezervný účet mesta Dunajská Streda.  

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

415/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
zmeny rozpočtu č. 2/2017 mesta Dunajská Streda za rok 2017. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Úloha bola splnená. Zmena rozpočtu 

č.2 bola zverejnená na webovom sídle 

mesta. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

416/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
neúspešnosť obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností, 3 

izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove súp. č. 1210, na ulici Kukučínova, postavenej  

na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc.  č. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Obchodná verejná súťaž bola 

zverejnená na úradnej tabuli 

mesta, na webovom sídle mesta a 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  

vedeného na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu 

na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedených  na LV č. 3579 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc.  č. 140/5 v 

podiele 62/3711 – inách k celku, vypísanej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 391/2017/17 zo dňa 14.02.2017, z dôvodu nedoručenia cenových ponúk na odkúpeniu predmetu 

obchodnej verejnej súťaže. 

 

B/  s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej 

budove súp. č. 1210, na ulici Kukučínovej, postavenej na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 140/1, 

parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc.   č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda,  vedených na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc. č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku, formou obchodnej verejnej 

súťaže, v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien a  doplnkov a 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva 

majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

2. oznámenie o predaji a podmienkach predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej 

súťaže, v rámci ktorej hlavné vyhodnocovacie kritérium bude: 

záujemcom navrhnutá výška kúpnej ceny, minimálna kúpna cena  je stanovená vo výške  

20 000,- € (slovom: dvadsaťtisíc eur) v súlade s  článkom 8. bodu 3. Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 

29.06.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorú musí záujemca vložiť do notárskej úschovy ako 

zabezpečenie krytia plnenia záväzku uhradiť záujemcom navrhnutú kúpnu cenu v prípade, že záujemca sa 

stáva výhercom obchodnej verejnej súťaže, predmetom ktorej je odpredaj nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 

tohto uznesenia. Overenú fotokópiu notárskej zápisnice o vklade vyššie uvedenej čiastky navrhnutej kúpnej 

ceny predkladá záujemca spolu so svojim návrhom kúpnej ceny. 

Schválenie vyššie navrhnutej minimálnej kúpnej ceny v súlade s článkom 8. bodu 3. Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská 

Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

3. oznámenie o predaji a podmienkach predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti  formou obchodnej verejnej 

súťaže s nasledovnými základnými súťažnými podmienkami predaja: 

 záujemca vyhlasuje, že je mu dobre známy stavebno-technický stav nehnuteľnosti tvoriacej 

predmet obchodnej verejnej súťaže a ten v stave, v akom sa nachádza preberá bez poskytnutia 

záruky zo strany vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže. 

 

4. Lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu predmetného bytu   30.06.2017 do 12:00 

hod.   

 

5. komisiu na otvorenie obálok, na určenie víťaza obchodnej verejnej súťaže a na uzatvorenie zmluvy 

o prevode vlastníctva bytu v nasledovnom zložení: 

 člen komisie: Marián Ravasz 

v regionálnej tlači spolu s 

uvedením miesta, kde sú 

zverejnené podmienky obchodnej 

verejnej súťaže, dňa 12.06.2017. 

Lehota na predkladanie cenových 

ponúk na odkúpenie 

nehnuteľností končí dňa 

30.06.2017 o 12:00 hod. 
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 člen komisie: MUDr. Zoltán Horváth 

 člen komisie: Mgr. Alexander Dakó 

 náhradný člen komisie: György Bugár 

 náhradný člen komisie: László Szabó 

 

6. uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove 

súp. č. 1210, na ulici Kukučínova, postavenej na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 140/1, parc. č. 

140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc.  č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 

spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda,  vedených na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, parc. č. 

140/3, parc. č. 140/4, a parc. č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, medzi  mestom Dunajská Streda  ako predávajúcim a víťazom obchodnej verejnej súťaže ako 

kupujúcim, určeným komisiou na otvorenie obálok schválenou v zmysle bodu 5 tohto uznesenia. 

 

C/   s p l n o m o c ň u j e   primátora mesta   

 na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti formou  obchodnej 

verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta,  kde sú zverejnené podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, 

 na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o predaji a podmienkach predaja vyššie  uvedenej 

nehnuteľností  formou  obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a na 

internetovej stránke mesta Dunajská Streda,   

 uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa v polyfunkčnom 

budove súp. č. 1210, na ulici  Kukučínova, postavenej na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 

140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc. č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3579 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedených na 

LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, 

a parc. č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

mestom Dunajská Streda ako predávajúcim a víťazom obchodnej verejnej súťaže ako kupujúcim, 

určeným komisiou na otvorenie obálok schválenou v zmysle bodu 5 tohto uznesenia, 

 na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich  k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

417/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

statický posudok stavby súp. č. 660, vybudovanej na par. č. 2958, nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda, 

obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5312 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, vypracovaný spoločnosťou Konstat s.r.o., dňa 06.04.2017, v predloženom rozsahu. 

 

B/  s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemkov, par. č. 2956/1,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 120 m2, par. č. 2956/6,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

10 m2,  par. č. 2956/7,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2,  par. 

č. 2958,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

PRIZMA s.r.o. dňa 08.06.2017. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

19.06.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta  dňa 

19.06..2017  pod č. 390/2017.  

 

Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností  bol podaný dňa 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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5312 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti PRIZMA, s.r.o., 

Hlavná 138, 930 11 Topoľníky, IČO: 31 408 419, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za 

všeobecnú hodnotu pozemkov, stanovenú znaleckým posudkom č. 30/2017, vypracovaným Jolanou 

Némethovou, dňa 27.03.2017 vo výške 3.490,-€ (slovom: tritisícštyristodeväťdesiat eur) s nasledovnými 

zmluvnými podmienkami: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 2956/1, č. 

2596/6, č. 2956/7 a č.2958 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych 

stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti 

z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb, 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 2956/1, č. 

2596/6, č. 2956/7 a č.2958 sa nachádza nadmerné množstvo odpadu, ktoré odstráni na vlastné 

náklady bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov spojených s odstránením vyššie 

uvedeného odpadu, pričom pri nakladaní s odpadmi sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy 

v oblasti odpadového hospodárstva a zároveň sa zaväzuje odstrániť vyššie uvedený odpad 

najneskôr do 31.08.2018. 

 

2. odpredaj stavby súp. č. 660, vybudovanej na par. č. 2958, nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5312 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti PRIZMA, s.r.o., Hlavná 138, 930 11 

Topoľníky, IČO: 31 408 419, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za symbolickú kúpnu cenu 

1,- Euro (slovom: jedno euro),  s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

 kupujúci bol oboznámený s obsahom statického posudku stavby súp. č. 660, vybudovanej na par. 

č. 2958, nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 5312 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vypracovaného 

spoločnosťou Konstat s.r.o., dňa 06.04.2017 a vyhlasuje, že je mu dobre známy stavebno-

technický stav uvedenej stavby súp. č. 660 a kupuje ju v stave, v akom sa nachádza a stojí a 

preberá bez poskytnutia záruky zo strany predávajúceho a bez možnosti uplatnenia nároku na 

refundáciu výdavkov, ktoré by mu mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu držby, užívania resp. 

odstránenia predmetnej stavby; a zároveň sa zaväzuje vyriešiť stavebno – technický stav stavby 

súp. č. 660, uvedený v statickom posudku, vypracovanom spoločnosťou Konstat s.r.o., dňa 

06.04.2017, najneskôr do 31.08.2018. 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že stavba súp. č. 660, vybudovaná na par. č. 2958, 

nachádzajúca sa v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedená na 

LV č. 5312 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, je užívaná neoprávnenými 

užívateľmi; akceptuje uvedenú skutočnosť a stav, a predmetnú stavbu prijíma bez možnosti 

refundácie výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu vypratania predmetnej 

stavby a poskytnutia náhradného ubytovania neoprávneným užívateľom. 

 

3. odpredaj nehnuteľností, uvedených v bode 1. a 2. tohto uznesenia, 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 

a doplnkov.  

Schválenie tohto uznesenia ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.  8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

C/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

20.06.2017. 

 

Vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v prospech spoločnosti 

PRIZMA s.r.o. bol povolený dňa 

20.06.2017 pod   č. V-4526/17. 
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zastupiteľstva. 

418/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi Mestom Dunajská Streda ako nájomcom 

a pani Oľgou Lukácsovou ako prenajímateľom na obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2020 za ročné nájomné 

vo výške  100 eur za užívanie pozemku vo výmere 7 m2    za účelom umiestnenia čakárne na autobus.  

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená  

 

Oznámenie o rozhodnutí MsZ bolo 

doručené dňa 16.06.2017. 

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve 

uzavretej dňa 12.07.2005 podpísal 

Primátor mesta Dunajská Streda dňa 

12.06.2017, Olga Lukács  19.06.2017 

a bola zverejnená na webovom 

sídle mesta  dňa 20.06.2017 pod 

č. 393/2017. 
 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

419/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 35021934-81/2017, vyhotoveným dňa 

22.03.2017, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 35 021 934, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –  Katastrálny  odbor,  dňa  

28.03.2017  pod   č. 650/2017,  par. č. 1785/99,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 44 m2, v prospech Mgr. Ireny Andicsovej, nar. 22.01.1972, bytom Záhradnícka 130/21, 

929 01 Dunajská Streda, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu 

pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 97/2017, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 

11.04.2017 vo výške 1 770,-€ (slovom: jedentisícsedemstosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1785/99 nebola 

preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod 

a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; 

káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených 

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s §9a ods. 8, písm. b) zákona SNR                   č 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, zastavaného stavbou vo 

vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej  plochy,  ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne  

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 08.06.2017. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

19.06.2017.   

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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420/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 46145443-9/2017, vyhotoveným dňa 

01.02.2017, vyhotoviteľom GEO Kováčik s.r.o, Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

46 145 443, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –  Katastrálny  odbor,  dňa  03.02.2017  pod   č. 

201/2017,  par. č. 2669/51,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, 

v prospech Géza Bazsó, nar. 26.11.1971, bytom Mierová 11, 929 01 Dunajská Streda, do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 

15/2017, vypracovaným Jolanou Némethovou, dňa 17.02.2017 vo výške  1 170,-€ (slovom: 

jedentisícstosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2669/51 nebola 

preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod 

a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; 

káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených 

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a  ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne  

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 08.06.2017. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

12.06.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta  dňa 

19.06..2017  pod č. 391/2017.  

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

421/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1446/4 

o výmere 2 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor  a par. 

registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1475/36 o výmere 46 m2, vedenej na LV č. 

5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti CCP, s.r.o., Hlavná 

326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 359 751 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za 

všeobecnú hodnotu pozemkov, stanovenú znaleckým posudkom č. 200/2017, vypracovaným Ing. Martinou 

Grexovou, dňa 09.04.2017 vo výške 1 610,-€ (slovom: tisícšesťstodesať eur) s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách                           č. 

1446/4 a č. 1475/36 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti 

uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 

prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a  ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa a priľahlej  plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa).  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne  

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 08.06.2017. 

 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

19.06.2017.   

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

422/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť, nachádzajúcej sa v  

k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1620/54, parcela registra C, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 195 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; v  prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v  k. ú. 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1620/51, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 8 512 m2, vedenej na LV č. 7770 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; pre účely vybudovania kanalizačnej prípojky, jej údržby a opravy, ktorej umiestnenie 

bolo povolené Územným rozhodnutím č. 3798/279/2016/033-KNA-004, vydaným mestom Dunajská Streda 

dňa 24.02.2016.  

 

2. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto návrhu uznesenia, bezodplatne na dobu neurčitú, 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 a doplnkov, v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie futbalového štadióna 

v Dunajskej Strede, pri ktorej spoluúčasť mesta Dunajská Streda na predmetnom projekte bola prerokovaná 

na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konanom dňa 10. februára 2015.  

     Schválenie tohto uznesenia ako prípadu hodného osobitného zreteľa  zmysle   § 9a ods. 8,  písm. e) 

zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne  

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 08.06.2017. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

423/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. č. 3115/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 68 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech 

Karola Filistova, bytom Radničné nám. 377/14, 929 01 Dunajská Streda, nar. 29.09.1951 a Judity 

Filistovovej, bytom Radničné nám. 377/14, 929 01 Dunajská Streda, nar. 04.02.1957, do ich bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 43/2017, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 19.04.2017 vo výške 1 270,- € 

(slovom: jedentisícdvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3115/2 nebola 

preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod 

a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; 

káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia 

nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore 

uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne  

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 08.06.2017. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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2.  odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s §9a ods. 8, písm. b) zákona SNR                   č 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, priľahlej  plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

424/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

nasledovnú zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  č. 388/2017/17 zo dňa 14.02.2017: 

                                                

Bod 3. časti A/ uznesenia sa nahrádza nasledovným znením: 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje: 

 

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

Streda, vedených na LV č. 6473 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1886/2, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 623 m2, par. č. 1886/322, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 194 m2, par. č. 1886/373, parcela registra 

C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 207 m2, par. č. 1886/374, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2, par. č. 1886/375, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 43 m2, par. č. 1886/376, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 89 m2, par. č. 1886/377, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2 m2, par. č. 

1886/381, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, par. č. 1886/383, 

parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 39 m2, par. č. 1886/384, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2, par. č. 1886/385, parcela registra C, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 334 m2, par. č. 1886/386, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 218 m2, par. č. 1886/387, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere  140 m2, par. č. 1886/388, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 

206 m2, par. č. 1886/389, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  211 m2,  

par. č. 1886/390, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 30 m2;  a  par. č. 1886/356, 

parcela registra C, druh pozemku ovocné sady o výmere 11 m2, par. č. 1886/372, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 23 m2, vytvorených geometrickým plánomb č. 44269285-18/2017 zo dňa 

27.02.2017, vyhotoviteľa Marek Bugár, Gazdovská 38/12, 945 05 Komárno, IČO: 44 269 285, overeným 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č. 486/2017, dňa 10.03.2017,  v prospech 

mesta Dunajská Streda.“ 

        

Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 388/2017/17 zo dňa 14.02.2017 

ostávajú nezmenené. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne  

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 08.06.2017. 

Kúpna zmluva  bola podpísaná dňa 

12.06.2017 a  zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 19.06..2017  

pod č. 392/2017.  

 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

425/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  u d e ľ u j e    s ú h l a s 

na zbúranie stavieb, a to polyfunkčnej budovy so súp. č. 4745 na parc. č. 1620/5, polyfunkčnej budovy so 

súp. č. 4746 na parc. č. 1620/10 a polyfunkčnej budovy so súp. č. 4898 na parc. č. 1620/11, nachádzajúcich 

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

Katastrálnym odborom Okresného úradu  Dunajská Streda, v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie 

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

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

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne  

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

DAC ARÉNA, a.s. dňa 08.06.2017. 

  

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 



9 

 

B/ s c h v a ľ u j e  

zaúčtovanie zníženia hodnoty zbúraných nehnuteľností v účtovníctve mesta Dunajská Streda, v evidencii 

nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda vo výške 35 840,65 Eur a ich následné vyradenie z majetku 

mesta Dunajská Streda. 

 

C/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

426/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o 

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 4/2017 zo dňa 16. mája 2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda v rozsahu schválenom 

mestským zastupiteľstvom. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

VZN č.4/2017 bola zverejnená na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 5.6.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

427/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a     u z n i e s l o   

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2017 zo dňa 16. mája 2017 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu.   

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

VZN č.5/2017 bola zverejnená na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 17.5.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

428/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a     u z n i e s l o 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 6/2017 zo dňa 16. mája 2017 o určení názvu 

štvrte.  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

VZN č.6/2017 bola zverejnená na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 25.6.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

429/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e    

vyplatenie ročnej odmeny na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede za rok 2016 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného 

platu.  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Uznesenie MsZ č.429/2017/19 bolo 

zaslané Zariadeniu pre seniorov 

listom č. 34954/3796/2017/DS/042-

MA dňa 9.6.2017. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

430/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e   

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na 

rok 2017. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Uznesenie MsZč.430/2017/19 bolo 

zaslané Zariadeniu pre seniorov 

listom č. 34960/3796/2017/DS/042-

MA dňa 9.6.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

431/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2017. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Uznesenie č.431/2017/19 bolo 

zaslané Centru sociálnej 

starostlivosti listom č. 

36146/7049/2017/DS/042-MA dňa 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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12.6.2017. 

432/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu 

sociálnych služieb za rok 2016 bolo 

zverejnené na webovom sídle mesta. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

433/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za  rok 

2016. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Uznesenie č.433/2017/19 bolo 

zaslané MsKS Benedeka Csaplára 

v Dunajskej Strede listom č. 

34955/2619/2017/DS/043-TT dňa 

19.6.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

434/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 s c h v a ľ u j e   

prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na 

rok 2017, spolu s pozmeňujúcimi návrhmi. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená  

 

Uznesenie č.434/2017/19 bolo 

zaslané MsKS Benedeka Csaplára 

v Dunajskej Strede listom List č. 

34963/2619/2017/DS/043-TT dňa 

19.6.2017. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

435/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Southerm, s.r.o., so sídlom 

Športová 4021/13A Dunajská Streda, IČO: 34152644 v predloženom rozsahu. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e  

primatora na uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Southerm, s.r.o. 

podľa bodu A/ tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Zmluva bola uzavretá dňa 5.6.2017. 
 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

436/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda  počet volebných obvodov a počet poslancov 

v nich nasledovne: 

počet volebných obvodov:          4 

(podľa Prílohy tohto uznesenia) 

celkový počet poslancov mestského zastupiteľstva:    21 

vo volebnom obvode č.1 :                5 poslancov 

vo volebnom obvode č.2 :                6 poslancov 

vo volebnom obvode č.3 :                5 poslancov 

vo volebnom obvode č.4 :                5 poslancov  

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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437/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s c h v a ľ u j e 

zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 9. decembra 2014 

nasledovne:  

 

1. V § 22 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: 

„1. Pred zasadnutím predsedajúci oznámi počet novorodencov a zosnulých v uplynulom období od 

posledného mestského zastupiteľstva. V krátkom príhovore privíta novorodencov a vysloví úprimnú sústrasť 

rodinám zosnulých v mene zastupiteľstva.“ 

 

2. V § 22 doterajší odsek 1, 2 a 3 sa označuje ako odsek 2, 3 a 4. 

Uznesenie nebolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

438/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na 

rok 2017 s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa 

a detského ihriska v ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede“.  

 

B/ s c h v a ľ u j e 

•  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

•  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 

celkových výdavkov projektu a poskytnutého Úradu vlády SR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu A/ 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 

Úrad vlády SR v rámci programu 

Podpora rozvoja športu na rok 2017 

s názvom „Výstavba multifunkčného 

ihriska s umelou trávou (33x18 m) v 

areáli ZŠ Gyulu Szabóa a detského 

ihriska v ZŠ Jilemnického v 

Dunajskej Strede“  bola podaná dňa 

29.05.2017 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

439/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 28. júna 2016 v znení 

uznesenia č. 317/2016/14, č. 319/2016/14 a č. 320/2016/14 zo dňa 27. septembra 2016 nasledovne: 

- zruší sa bod B/ a bod D/ uznesenia 

- doterajší bod C/ sa označuje ako bod B/ a doterajší bod E/ sa označuje ako bod C/. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

440/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

z r u š u j e 

bod B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 332/2016/15 zo dňa 18.10.2016. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

441/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

petíciu rodičov na rekonštrukciu priestorov v Materskej škole Námestie priateľstva v Dunajskej Strede. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

442/2017/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

petíciu obyvateľov za opravu cesty, chodníka a kanalizácie – ul. Dunajská, Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


