
  KOMISIA MSZ PRE FINANCIE, ROZPOČET, SPRÁVU A 

   HOSPODÁRENIE S MAJETKOM MESTA A PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ 

 

PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI, VÁROSI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 

VÁLLAKOZÓI BIZOTTSÁG 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

__________________________________________________________________________ 

                                     Dunajská Streda, 13.04.2015 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom 

mesta a podnikateľskú činnosť, konaného dňa 13. apríla 2015 v malej zasadačke na 

Radnici v Dunajskej Strede 
___________________________________________________________________________ 

 

K 1. Bodu Otvorenie 

Komisia súhlasím s programom zasadnutia. 

Hlasovanie: za - 5 

K 2. bodu Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda,  IČO: 46 313 834. 

Komisia vypočula riaditeľa Municipal Real Estate DS, s.r.o. ohľadom zámeru použitia 

pozemkov. 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i e :  

Komisia žiada finančný odbor o vypracovanie analýzy vykonávaných činností spoločnosťou 

Municipal Real Estate DS, s.r.o. pre mesto Dunajská Streda a žiada predložiť návrh na 

optimalizáciu nákladov pri týchto zákazkách. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 4, zdržali sa – 1 

K 3.bodu Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda a 

k 6. bodu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2015 zo 

dňa 28. apríla 2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Dunajská Streda.    

 

Komisia berie na vedomie protest prokurátora, navrhuje prijať II. Alternatívu, teda 

čiastočne vyhovieť protest prokurátora a súhlasí s predkladaných znením všeobecne 

záväzného nariadenia. 

Hlasovanie: za – 5 



 

K 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ............/2015 zo dňa 

28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda.  

 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie:  za – 4, nehlasoval - 1 

K 5.bodu Návrh Zásad poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 7. bodu Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Dunajská  Streda č.  .../2015 zo dňa 28 

apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného  priestranstva na 

území mesta Dunajská Streda 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 8. bodu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda číslo ....../2015 zo dňa 28. 

apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta 

Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné 

trhy. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 9. bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta 

Dunajská Streda,  par. č. 1920/688 o výmere 206 m2, v prospech Elhadi Touati, bytom Nová 

Ves 2226/40, 929 01 Dunajská Streda.  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 10. bodu Informácia o doručení žiadosti Tibora Udvarosa, Jilemnického 233/23, 929 01 

Dunajská Streda na vysporiadanie majetkovo – právneho vzťahu k  pozemku, 

nachádzajúceho sa   v  k. ú.  Dunajská Streda,  par. č. 886/2 o výmere 65 m2.   

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 



K 11. bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta 

Dunajská Streda,  par. č. 2377/4 o výmere 8 m2, v prospech Tomáša Meliško, bytom Na 

Pažiti 4355/8, 929 01 Dunajská Streda. 

Komisia nesúhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: proti – 5 

K 12. bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta 

Dunajská Streda,  par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 13. bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda,  par. č. 3416/3 o výmere 1 482 m2, v prospech spoločnosti E.H.C.S. a.s., Sasinkova 

12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700.  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 14. bodu Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

47/719/2014 zo dňa 02.10.2014, č. 57/2015/3 zo dňa 10.02.2015  a  na schválenie 

poskytnutia účelovej peňažnej kapitálovej dotácie na ťarchu rezervného fondu mesta 

Dunajská Streda, spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834 na odkúpenie pozemku, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. ............... o výmere 10 000 

m2 v prospech vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti.  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 15. bodu Návrh na uzavretie Zmluvy o bezplatnom užívaní pozemku, parc. č. 22/15 medzi 

mestom Dunajská Streda ako vlastníkom a neziskovou organizáciou Maďarský osvetový 

inštitút na Slovensku, n.o. so sídlom Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

45 739 935 ako užívateľom, na dobu neurčitú. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 16. bodu Informácia o nedoplatkoch na nájomnom  a  na   úhradách za služby spojené 

s užívaním nájomných bytov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 



Hlasovanie: za – 5 

K 17. bodu Návrh o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

v prospech Beáty Némethovej, Nová Ves 2441/46, 929 01  Dunajská Streda, na dobu určitú 

od 01.06.2015  do 31.12.2016. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 18. bodu Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci predaja majetku 

mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, stavby 3 poschodového obytného 

domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13, 

par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, vedenej na LV č. 3884 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 o výmere 41 m2 a par. č. 

1879/14 o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda. 

Komisia berie na vedomie informáciu o vyhodnotení cenovej ponuky a súhlasí s 

vypísaním ďalšieho kola verejnej súťaže, kde hlavným kritériom vyhodnotenia bude 

najvyššia cenová ponuka, s následným odsúhlasením výťaznej ponuky Mestským 

zastupiteľstvom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 19. bodu Iné 

Vedúci finančného odboru oboznámil členov komisie so stanoviskom právneho oddelenia 

ohľadom vymáhateľnosti pohľadávok voči Dunajskostredkému parkovaciemu družstvu, 

ktoré komisia berie na vedomie.  

 

 

 

     JUDr. Szabolcs Hodosy 

                              predseda komisie 

 

zapísala: Ing. Judita Janyová 


