
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 19/7/2017                                    Dunajská Streda, 25.5.2017 

 

UZNESENIE 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 16. mája 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 1. Návrh programu 19. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

Uznesenie 

č. 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: 

1. Schválenie programu rokovania 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 17. 

zasadnutia konaného dňa 14.02.2017 a z 18. mimoriadneho zasadnutia konaného 

dňa 21.03.2017. 

4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2016.  

5.  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 2/2017.  

6. Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu 

č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnej budove súp. č. 1210, 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, formou obchodnej verejnej súťaže. 

7.  Návrh na odpredaj pozemkov, par. č. 2956/1 o výmere 120 m
2
, par. č. 2956/6 

o výmere 10 m
2
,
 
par. č. 2956/7 o výmere 96 m

2
,
 
par. č. 2958 o výmere 69 m

2
 

a budovy súp. č. 660, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v prospech spoločnosti PRIZMA, s.r.o., Hlavná 138, 930 11 Topoľníky, IČO: 

31 408 419.  

8.  Návrh na 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. 



9.  Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1785/99 o výmere 44 m
2
, v prospech Mgr. Ireny Andicsovej, bytom 

Záhradnícka 130/21, 929 01 Dunajská Streda.  

10.  Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2669/51 o výmere 31 m
2
, v prospech Géza Bazsó, bytom Mierová 

11, 929 01 Dunajská Streda.  

11.  Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1446/4 o výmere 2 m
2 

a par. č. 1475/36 o výmere 46 m
2
, 

v prospech spoločnosti CCP, s.r.o., Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 359 751. 

12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na 

nehnuteľnosť, nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 1620/54 o výmere 

1 195 m
2
, v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa k. ú. 

Dunajská Streda,  par. č. 1620/51 o výmere 8 512 m
2
.  

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

Streda, par. č. 3115/2 o výmere 68 m
2
, v prospech Karola Filistova a  Judity 

Filistovovej, obaja bytom Radničné nám. 377/14, 929 01 Dunajská Streda. 

14.  Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

388/2017/17 zo dňa 14.02.2017. 

15. Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4745 na parc. č. 1620/5, súp. č. 

4746  na parc. č. 1620/10 a súp. č. 4898 na parc. č. 1620/11 vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda.  

16.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 

9. 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. 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2017 zo 

dňa 9. mája 2017 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. 

18.  Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 9. 

mája 2017 o určení názvu štvrte . 

19.  Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2016. 

20.  Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov na rok 2017. 

21.  Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti na rok 2017. 

22.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016. 

23. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za  rok 2016.   

24.  Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska 

v Dunajskej Strede na rok 2017. 



25.  Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská 

Streda a spoločnosťou Southerm, s.r.o., so sídlom Športová 4021/13A Dunajská 

Streda, IČO: 34152644. 

26. Poslanecký návrh na určenie volebných obvodov na území mesta Dunajská 

Streda. 

27.  Poslanecký návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

28.  Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej 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“.  

29.  Návrh na 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. 

30.  Návrh na zrušenie bodu B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 332/2016/15 zo dňa 18.10.2016.  

31. Petícia rodičov na rekonštrukciu priestorov v Materskej škole Námestie 

priateľstva v Dunajskej Strede. 

32.  Petícia obyvateľov za opravu cesty, chodníka a kanalizácie – ul. Dunajská, 

Dunajská Streda. 

33.  Rôzne.  

34.  Interpelácie.  

 

 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 


