
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 21/7/2017                                    Dunajská Streda, 28.9.2017 

 

UZNESENIE 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 26. septembra 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 1. Návrh programu 21. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

Uznesenie 

č. 470/2017/21 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 26.9.2017: 

1. Schválenie programu rokovania 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda.  

2.  Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3.  Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 20. 

zasadnutia konaného dňa 27.06.2017. 

4.  Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý 

polrok 2017. 

5.  Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta 

Dunajská Streda za rok 2016. 

6.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.  

7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2017. 

8. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m
2
, par. 

č. 2826/626 o výmere 113 m
2 

 a par. č. 2852 o výmere 12 981 m
2
, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518. 

9. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 1885/2 o výmere 

1861 m
2
, v  prospech spoločnosti Buant s.r.o., Nový rad 20/273, 930 12 Ohrady, 

IČO: 46 615 181.    

10.  Návrh na uzavretie zmluvy o   zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa  v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 1885/2 o výmere 1 861 m
2 

a par. 



č. 1886/386 o výmere 218 m
2
,  v prospech spoločnosti Západoslovenská 

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

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

Streda, par. č. 3024/4 o výmere 103 m
2
, v prospech Vojtecha Miklósa, bytom 

Kúpeľná 2177/38, 929 01 Dunajská Streda. 

12.  Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 1915/129 o výmere 308 m
2
, par. 

č. 1915/190 o výmere 114 m
2
, par. č. 1915/132 o výmere 5 133 m

2
 a par. č. 

1915/189 o výmere 47 m
2
, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

13.  Informácia o doručení žiadosti vlastníkov polyfunkčných stavieb - radových 

obchodov nachádzajúcich sa na ulici Istvána Gyurcsóa.  

14. 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. 

15.  Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v  budove hromadných garáží 

súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor,  formou verejného ponukového konania. 

16. Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, 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, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

a par. č. 1879/11 o výmere 41 m
2 

a par. č. 1879/14 o výmere 47 m
2
, vedených na 

LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou 

obchodnej verejnej súťaže. 

17. Návrh prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nachádzajúceho sa v budove Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 36086789, za účelom prevádzkovania vzdelávacieho 

centra a strednej odbornej školy, formou obchodnej verejnej súťaže 

18.  Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o združení medzi mestom Dunajská Streda 

a Trnavským samosprávnym krajom za účelom vybudovania cyklistickej trasy na 

území mesta Dunajská Streda.  

19. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v  rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 

s názvom projektu: „Regenerácia vnútroblokových priestorov Sídliska Sever II. v 

Dunajskej Strede budovaním prvkov zelenej infraštruktúry“. 

20. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci operačného programu Ľudské zdroje s názvom 

projektu: „Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra 

v Dunajskej Strede“. 



21.  Petícia za prijatie komplexného riešenia existujúcej situácie v dopravnej 

zaťaženosti miestnej komunikácie na Čigérskej ulici v Dunajskej Strede. 

22.  Petícia obyvateľov obce Mliečany a jeho okolia proti rozšíreniu otvoreného 

skladu pneumatík „Otvorený sklad opotrebovaných pneumatík - zmena č. II“. 

23.  Informácia o podaní výpovede Zmluvy č. Z09172015089 uzavretej dňa 30.6.2016 

zo strany spoločnosti ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 

Bratislava ako organizácie zodpovednosti výrobcov. 

24.  Rôzne.  

25.  Interpelácie.  

  

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


