
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 9/7/2015                                   Dunajská Streda, 24.11.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. novembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 20 Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci obchodnej 

verejnej súťaže o prenájom parkovacích miest v  zóne s  dopravným obmedzením na 

území mesta Dunajská Streda a  parkovacích automatov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda za účelom ich prevádzky 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 180/2015/9 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

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

zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo 

dňa 03.11.2015 v predloženom znení.  

B/ s c h v a ľ u j e  

2.1 Zrušenie obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade s Uznesením 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 156/2015/8 zo dňa 29.09.2015 

a odmietnutie všetkých návrhov predložených v rámci vyššie uvedenej 

obchodnej verejnej súťaže v súlade s bodom č. 13 vyhlásenia predmetnej 

obchodnej verejnej súťaže.  

2.2 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská  Streda č. 

156/2015/8 zo dňa 29.09.2015. 

 

C/ p o v e r u j e 

spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 

1203, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 46 313 834, so 100%-nou majetkovou 

účasťou mesta Dunajská Streda s výmenou zastaraných parkovacích automatov 

vo vlastníctva mesta Dunajská Stre-da na náklady spoločnosti, buď z vlastných 

zdrojov, úverových zdrojov alebo vo forme leasing, prenájmu. V nadväznosti na 

vyššie uvedenú výmenu parkovacích automatov, bude predložený na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda návrh na zmenu Zmluvy o nájme 

parkovacích miest a parkovacích automatov uzatvorenej dňa 30. apríla 2014 (v znení  



 

Dodatku  č. 1 zo dňa 30.12.2014) medzi mestom Dunajská Streda ako 

prenajímateľom a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., IČO: 

46 313 834, so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda ako 

nájomcom. 

D/ ž i a d a 

primátora mesta prerokovať možnosti efektívnejšieho prevádzkovania 

parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda 

a  parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, s konateľom - 

povereným ekonomickým riadením spoločnosti Mu-nicipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., IČO: 46 313 834, so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 

01 Dunajská Streda ako nájomcom a možnosti zvýšenia frekvencie kontroly 

zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyznačených 

parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením s náčelníkom Mestskej 

polície Dunajská Streda. 

E/ s c h v a ľ u j e 

výnos pochádzajúci z pokút udelených Mestskou políciou v Dunajskej Strede za 

nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyznačených 

parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením je príjmom rozpočtu mesta 

Dunajská Streda a môže byť používaný výlučne na náklady spojené s bezpečnosťou 

cestnej premávky v meste i ochranou života i majetku jeho obyvateľov. 

F/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní:      25 

za:         24 

proti:           0 

zdržal  sa:       1 

nehlasoval:     0 

Uznesenie bolo schválené  

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 


