
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 12/7/2016                                   Dunajská Streda, 15.7.2016 
 

UZNESENIE 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 28. júna 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 1. Návrh programu 12. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

__________________________________________________________________________ 

  

Uznesenie 

č. 260/2016/12 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 28.6.2016: 

1. Schválenie programu rokovania 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 11. zasadnutia 

konaného dňa 19.4.2016. 

4. Petícia za zachovanie parkovacích miest na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede a za zrušenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 171/2015/9 zo dňa 24.11.2015 

5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 3/2016 

6. Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda.  

7. Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

8. Pravidlá príležitostného spoločného verejného obstarávania niektorých tovarov a služieb 

mestom Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami so samostatnou 

právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda z 28. apríla 2015 

10. Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti 

THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 

31 450 920 

11. Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK DS, a. s., 

nachád-zajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č.  2820/71 o výmere 1 

410 m2 do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

12. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č.1620/59 o výmere 47 m2 a par. č. 1620/61 o výmere 84 m2, v prospech Ing. Kataríny 

Pápayovej, bytom Nám. Svätého Štefana 4402/7, 929 01 Dunajská Streda a Jána 

Mészárosa, bytom Nová Ves 2226/40, 929 01 Dunajská Streda. 



13. Návrh na splonomcenenie primátora mesta Dunajská Streda na podanie žiadosti o 

preskúmanie Rozhodnutia Odboru opravných prostriedkov, referátu životného prostredia 

Okresného úradu Trnava vo veci SPV Granul, s.r.o., Nová Osada 22, Dunajská Streda o 

predloženom zámere Výroby energetických peletov z biomasy 

14. Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  

par. č. 136/51 o výmere 14 m2, v prospech Prišky Kántorovej, bytom Kukučínová 1212/9, 

929 01, Dunajská Streda 

15. Návrh na schválenie odplatnej zámeny pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská 

Streda vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym, na LV č. 

5441, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská 

Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/70, druh pozemku orná pôda vo výmere 99 m² a pozemku 

v spoluvlastníctve Alexandra Keufela v podiele ½-ine k celku a Andreja Beregszásziho 

v podiele ½-ine k celku vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom 

katastrálnym, na LV č. 7942, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, 

katastrálne územie Dunajská Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/68, druh pozemku orná pôda 

vo výmere 60 m² 

16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/613 

o výmere 11 m2, v prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 726/38, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179 

17. Návrh na odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2226 vedeného 

na LV č. 4467 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

18. Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej verejnej súťaže o 

prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom 

prevádzkovania školského bufetu 

19. Návrh na schválenie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou ENVI-PAK, 

a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre obaly 

20. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 206/2016/10 zo 

dňa 16.02.2016 

21. Návrh na uzavretie zmluvy o   zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej 

sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 1714/2 o výmere 102 m2, v prospech spoločnosti 

Západo-slovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2016, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 28. júna 

2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda 

24. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 

2015 -2019 

25. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu s názvom 

" Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom Dunajská Streda a Malé 

Blahovo" 

26. Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl s právnou subjektivitou 

s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 



zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a optimalizácia siete existujúcich 

materských škôl a zariadení školského stravovania 

27. Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so sídlom 

Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

28. Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie v budove, ktorá sa využíva ako 

Nocľaháreň 

29. Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda 

30. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom 

za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda   

31. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

na II. polrok 2016 

32. Rôzne 

33. Interpelácie 

 

 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní:      22 

za:         20 

proti:           0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     2 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


