
  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, 08.06.2015 

 

UZNESENIA 

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

mesta a podnikateľskú činnosť, konaného dňa 08. júna 2015 v malej zasadačke na 

Radnici v Dunajskej Strede 
___________________________________________________________________________ 

 

K 2. bodu Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta 

Dunajská Streda za rok 2014 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 6 

K 3.bodu Zmena rozpočtu č. 2/2015 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 6 

K 4. Návrh na vystúpenie Mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného úradu 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i e :  

 

Komisia súhlasí s návrhom vystúpenia zo Spoločného stavebného úradu s tým, že zároveň 

poveruje primátora mesta Dunajská Streda na rokovania so starostami a primátormi 

členských obcí o nových podmienkach spolupráce vychádzajúc zo záujmov mesta Dunajská 

Streda. V prípade dohody s členskými obcami do 30.9.2015 poveruje primátora mesta 

o možnosť stiahnutia vystúpenia . 

Hlasovanie:  za – 5, proti - 1 

K 5.bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 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 – 6 



K 6. bodu Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 a súp. 

č. 4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5, zdržali sa – 1 

K 7. Bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda,  par. č. 3548/31 o výmere 54 m2, v prospech Ing. Ladislava Öllösa, bytom Dolná 

Potôň 560, 930 02 Orechová Potôň. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 6 

K 8. bodu Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 35/548/2013 

zo dňa 01.10.2013. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 6 

K 9. bodu Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených 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 súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 6 

K 10. bodu Informácia o doručení ponuky VO-20150506K spoločností 1. slovenská úsporná, 

a.s. a FIN.M.O.S., a.s., na investíciu do siete verejného osvetlenia a poskytnutie služieb 

koncesie 

Komisia berie informáciu ne vedomie. Poveruje technické oddelenie o vypracovanie 

štúdia, ktoré prechody, chodníky sú kritické z hľadiska bezpečnosti, akou technikou 

a za akú cenu by sa dalo zabezpečiť osvetlenie týchto miest  . 

K 11. bodu Návrh prenájmu parkovacích miest v  zóne s  dopravným obmedzením na území 

mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za 

účelom ich prevádzky formou obchodnej verejnej súťaže. 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i e :  



1/ Komisia navrhuje zmeniť dobu nájmu nasledovne: od 1.10.2015 do 31.12.2022 

 

Komisia nesúhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: proti – 4, nehlasoval - 1 

K 12. bodu Návrh na odpredaj bytu č. 3 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225 

vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 4, nahlasoval - 1 

K 13. bodu Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Základnej školy Gyulu 

Szabóa s VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 019,  ktoré sú vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda,  pre ODUS, s.r.o., IČO: 36 275 280, so sídlom  Hlavná 

326/23, 929 01 Dunajská Streda, za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie na dobu 

určitú od 01.08.2015 do 31.07.2018. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 14. bodu Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke parcely č. 3462/108, o výmere 173 m2 

nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej 

na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor  s vypožičiavateľmi  

MUDr. Jánosom Kovácsom, nar. 05.04.1972, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 01 

Dunajská Streda a MUDr. Melindou Kovácsovou, nar. 16.06.1972, bytom Gaštanový rad č. 

4177/27, 929 01 Dunajská Streda, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2018. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 15. bodu Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci 

výzvy OP KaHR–22VS–1501 pod názvom „Výmena svietidiel verejného osvetlenia v meste 

Dunajská Streda“. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 16. Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie na 

Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 s názvom 

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

v Dunajskej Strede“.  

Komisia prijala nasledovné 

 



u z n e s e n i e :  

1/ Komisia navrhuje spolufinancovanie projektu v pomere: 50% z dotácie Úradu vlády, 30% 

Mesto Dunajská Streda a 20%  z rozpočtu ZŠ Gy. Szabóa a rodičovského  združenia školy. 

  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 17. bodu Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom 

v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo“.  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 18. bodu Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .... /2015  zo dňa 23. 

júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda. 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

K 19. bodu Odpis daňových pohľadávok za komunálny odpad 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i e :  

1/ Komisia súhlasí s odpisom daňových pohľadávok za komunálny odpad pre nasledujúcich 

daňovníkov pre nemajetnosť po dedičskom konaní: 

- František Horsicza   59,14Eur 

- Alexander Jánoška   685,53 Eur 

- Anikó Klempová  168,40 Eur 

- Mária Bertóková  486,39 Eur 

- Tibor Ambrus   23,09 Eur 

- Zoltán Kiss   299,58 Eur 

- Karol Csémy   105,19 Eur 

Spolu: 1.827,32 Eur 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za – 5 

 

 

 

     JUDr. Szabolcs Hodosy 

                              predseda komisie 

 

zapísala: Ing. Judita Janyová 


