MESTO DUNAJSKÁ STREDA
MESTSKÝ ÚRAD

íslo: 23/2009

Dunajská Streda, 30.09.2009

Zápisnica
z 23. rokovania Mestského zastupite stva v Dunajskej Strede,
konaného d a 29. septembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
______________________________________________________________________________
Prítomní:
- poslanci MsZ v po te 20 osôb
- primátor mesta
- vedúci útvaru primátora
- vedúci odborov MsÚ
- hlavný kontrolór
- zástupca DH a DSTV
- riadite ZpS
- riadite ka MsKS

Neprítomní ospravedlnení poslanci:

23. rokovanie Mestského zastupite stva v Dunajskej Strede zahájil a viedol
JUDr. Hájos Zoltán
Po et poslancov pri zahájení rokovania bol: 19
/ MUDr. Örzsik Edmund sa dostavil na rokovanie až po ukon ení hlasovania prog. bodu . 27. /
Prijaté uznesenia:
k bodu . 1.

Návrh programu 23. rokovania Mestského zastupite stva
v Dunajskej Strede
__________________________________________________________________
Uznesenie íslo
371.

1. Návrh na schválenie programu rokovania
2. Návrh na ur enie overovate ov, zapisovate ky a na vo bu návrhovej komisie

3. Interpelácia poslancov
4. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru innosti a hospodárenia zariadenia pre seniorov
v Dunajskej Strede za I. polrok 2009.
5. Návrh na vyplatenie zálohy z ro nej odmeny riadite ovi Zariadenia pre seniorov
v Dunajskej Strede na I. polrok 2009.
6. Správa o výsledkoch a záveroch rozboru innosti a hospodárenia Mestského kultúrneho
strediska v Dunajskej Strede za rok 2009.
7. Návrh na vyplatenie zálohy z ro nej odmeny riadite ke MsKS Dunajská Streda na rok
2009.
8. Návrh na schválenie vyhodnotenia rozpo tu mesta Dunajská Streda za I. polrok 2009
9. Návrh na odsúhlasenie finan ného ú tovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2008
10. Návrh na zmenu . 2 schváleného rozpo tu na rok 2009 mesta Dunajská Streda
11. Návrh na zria ovaciu listinu rozpo tového zariadenia Správa športových zariadení
v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda
12. Návrh na zria ovaciu listinu rozpo tového zariadenia Centrum sociálnej starostlivosti
v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda
13. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ . 347 zo d a 30.06.2009 o odpredaji 4. 3628/39
o výmere 27 m² na Átriovej ulici v prospech vlastníkov susedných nehnute ností
Veroniky Hanidžiarovej a spol. a Ing. Mateja Stanovského s manž. Z dôvodu
neakceptácie podmienok uznesenia zo strany žiadate ov.
14. Návrh na zmenu – upresnenie uznesenia MsZ . 235 zo d a 16.12.2008 o odpredaji
parcely . 1915/179 o výmere 67 m² ZSE Distribúcia a.s. . Zmena sa týka rozdelenia
predmetného pozemku geometrickým plánom už po schválení odpredaja Mestským
zastupite stvom.
15. Návrh na zriadenie záložného práva v zmysle záložnej zmluvy .: 0025 – PRB – 2007/Z
zo d a 27.11.2008 uzatvorenej medzi Mestom Dunajská Streda a Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR na nehnute nos : bytový dom 9. b.j. sociálne byty, ktorá sa
nachádza v k.ú. Dunajská Streda na parcele . 3120/42, o výmere 159 m², zastavanej
plochy. súp. . 5851, zapísanej na LV . 3251.
16. Návrh na odkúpenie pozemku . 3120/48 o výmere 172 m² zastavanej plochy a nádvoria
na Kra anskej ceste za ú elom majetkovo – právneho vysporiadania plôch využívaných
Mestom Dunajská Streda ako sociálne byty a ich nádvoria, od vlastníka MWH k.s. za
dohodnutú kúpnu cenu 9.831,93-€ / 296.193,72 Sk / .
17. Návrh sadzby vstupného a úhrad za služby v zariadeniach správy športových zariadení
v Dunajskej Strede
18. Návrh smerníc na používanie služobných motorových vozidiel a súkromných
motorových vozidiel pri plnení pracovných úloh
19. Návrh zásad vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda
20. Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riadite ky Materskej školy , Nám.
Priate stva v Dunajskej Strede

21. Návrh na delegovanie náhradných zástupcov zria ovate a do rád škôl pri materských
a základných školách na území Mesta Dunajská Streda.
22. Návrh VZN Mesta Dunajská Streda . 10/2009, ktorým sa mení všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Dunajská Streda . 5/2007 o poskytovaní jednorazového finan ného
príspevku pri narodení prvého die a a.
23. Návrh na VZN Mesta Dunajská Streda . 11/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva
majetku mesta Dunajská Streda.
24. Návrh na VZN Mesta Dunajská Streda . 12/2009, ktorým sa ur ujú miesta a podmienky
na vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda
25. Návrh VZN Mesta Dunajská Streda . 13/2009 , ktorým sa mení a dop a VZN Mesta
Dunajská Streda . 7/2008 zo d a 14. októbra 2008, ktorým sa ur uje výška a spôsob
úhrady príspevku za pobyt die a a v materskej škole, výška príspevku v základnej
umeleckej škole na iasto nú úhradu nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na
iasto nú úhradu nákladov na innos centra vo ného asu, výška príspevku na iasto nú
úhradu nákladov spojených s innos ou školského klubu detí, výška príspevku za
poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách
v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.
26. Návrh na zvýšenie základného imania THERMALPARK DS, a.s., so sídlom Gab íkovská cesta
237/38, Dunajská Streda 929 01 v súvislosti s premenou menovitej hodnoty imania zo slovenskej
koruny na eurá
s doplnením o programový bod .

27. Návrh na schválenie spolupráce medzi Mestom Dunajská Streda a Mestom Gy r.
/ Výsledok hlasovania za bod A / :

k bodu . 2.

prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasoval: 0

Návrh na ur enie overovate ov, zapisovate ky a na vo bu návrhovej komisie
__________________________________________________________________
Uznesenie íslo
372.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A / ur í
overovate ov a zapisovate ku 23. rokovania MsZ nasledovne:

Overovatelia:
1/ Mgr. Andrássy Ferenc
2/ Ing. Garay Ladislav
Zapisovate ka:
Alžbeta Kocsisová, organiza ná referentka
B/ volí
1/ návrhovú komisiu v tomto zložení:
1. Ing. Keszegh Pál
2. RNDr. Zirig Ferenc
3. Mgr. Lelkes István
/ Výsledok hlasovania za bod B / :

k bodu . 3.

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 0
zdržalo sa : 2
nehlasovalo: 0

Interpelácia poslancov
__________________________________________________________________
Uznesenie íslo
373.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
A / berie na vedomie tieto interpelácie poslancov MsZ:
1. Bugár Juraj
p. Bugár sa informoval oh adom petície, ktorá bola podaná obyvate om Mesta Dunajská Streda
proti Metrans Danubia a.s.. Problémy pod a slov poslanca p. Bugára na alej pretrvávajú ako
napr. rušenie no ného k udu nadmernou hlu nos ou ažkých nákladných vlakových súprav.
Obyvatelia domov v tejto lokalite zistili, že za ínajú praska steny domov.
Pán primátor zodpovedal otázku p. poslanca Bugára nasledovne:
Mesto Dunajská Streda a Metrans Danubia a.s. budú pokra ova v budúcom roku v rokovaniach
a konkrétny návrh na riešenie hore uvedených problémov zverejnia na tla ovej konferencii.
2. Antal Ágota
Pani poslynky a upozornila na neporiadok za budovou MsKS, kde je porozhádzané smetie a
okolie smetných nádob nie je upravené. alej interpelovala, že sa neuskuto nilo zvolanie

valného zhromaždenia FK DAC a.s.. Cie om va ného zhromaždenia by malo by zistenie stavu
finan ného hospodárenia spolo nosti.
Pán primátor informoval mestské zastupite stvo o tom, že Mesto Dunajská Streda dalo žiados
na vedenie FK DAC a.s. o vytý enie termínu konania valného zhromaždenia, avšak spomínaná
spolo nos na túto žiados nereagovala. Pán primátor zdôraznil, že ak sa vedenie DAC - u
na alej nezmení svoje správanie k danej záležitosti, budú vyvodené dôsledky a vec bude ma
dohru na súde.
3. Ing. Garay Ladislav
Pán poslanec tlmo il nasledovné otázky a žiadosti obyvate ov mesta :
- Dorieši povrchovú úpravu chodníka a obmedzenie parkovania motorových vozidiel pred
školou na Hviezdoslavovej ulici
- Zabezpe i osvetlenie pri vchode na cintorín a pravidelný odvoz odpadu v objekte
cintorína.
- Zabezpe i úpravu okolia st pa verejného osvetlenia na Kvetnej ulici.
P.Ing. Garay dal návrh na prešetrenie fungovania prevádzkovej jednotky / terasy / pred budovou
Obvodného úradu Dunajská Streda / Hlavná ulica / , ktorá pod a neho zle pôsobí na vzh ad
mesta.
Pán primátor s úbil, že sa s danou problematikou budú zaobera jednotlivé odbory MsÚ.
4. Kanovits Juraj
Pán poslanec navrhuje estetickú úpravu a odstránenie odpadu v záhradníckej asti ulice I.
Gyurcsóa / oproti cintorínu /. alej poznamenal, že na Hlavnej ulici , v Dunajskej Strede, od
Komárna nie je umiestnená tabu a ulice v ma arskom jazyku. Pán Kanovits žiada o doriešenie
prevádzkovania Kultúrneho domu v Mlie anoch.
Pán primátor s úbil, že sa s danou problematikou budú zaobera jednotlivé odbory MsÚ.
5. Mgr. Jarábik Gabriella
Pani poslynky a sa opýtala, ako asto má firma ASA Slovensko s.r.o. vyprázdni smetné a
nádoby a i majú za úlohu aj istenie a dezinfekciu okolia kontajnerov, teda smetného dvora.
Pani Jarábiková navrhovala, aby služby poskytované firmou ASA Slovensko boli ukotvené aj
písomne, formou zmluvy. alej interpelovala v mene obyvate ov mesta, ktorí sa pýtajú i bude
organizované jarné upratovanie a zber odpadu.
Pán primátor zodpovedal na túto otázku , že Mesto Dunajská Streda bude rokova so
spolo nos ou ASA bude žiada o poskytnutie komplexných služieb.
6. Ing. Keszegh Pál
Pán poslanec žiada, aby na frekventovaných úsekoch ulice Kúpe ná, pri Gab íkovskej ceste bol
vyzna ený priechod pre chodcov. Upozornil aj na nebezpe nú lokalitu, na ulici Gab íkovskej,
kde asi na 25 – 30 metrovom úseku nie je dokon ený chodník.

Pán primátor s úbil, že sa s danou problematikou budú zaobera jednotlivé odbory MsÚ.
7. MUDr. Bognár József
Pán poslanec interpeloval na hlu nos šíriacu sa z jednej predajne pod obytnými domami na
nám. Vámberyho a upozornil na nebezpe enstvo nadmerného hluku, o okrem iného
zne is ovania tiež môže spôsobova zdravotné ažkosti.
Pán primátor s úbil, že sa s danou problematikou budú zaobera jednotlivé odbory MsÚ.
B / žiada
príslušných vedúcich odborov MsÚ
aby o riešení interpelácie podali písomnú odpove interpelujúcemu poslancovi, mimo
interpelácií dostato ne zodpovedaných na tomto rokovaní MsZ
T.: do 30 dní od konania tohto rokovania MsZ
Z.: príslušní vedúci odborov MsZ

k bodu . 4.

Správa o výsledkoch a záveroch rozboru innosti a hospodárenia zariadenia
pre seniorov v Dunajskej Strede za I. polrok 2009.
__________________________________________________________________
Uznesenie íslo
374.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A/ berie na vedomie
predloženú správu o výsledkoch a záveroch rozboru innosti a hospodárenia
za I. polrok 2009

B/ schva uje
správu o výsledkoch a záveroch rozboru innosti a hospodárenia za I. polrok 2009
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 0
zdržalo sa : 1
nehlasovalo: 1

k bodu . 5.

Návrh na vyplatenie zálohy z ro nej odmeny riadite ovi Zariadenia pre
seniorov v Dunajskej Strede na I. polrok 2009.
__________________________________________________________________
Uznesenie íslo
375.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
predložený návrh
B. schva uje
vyplatenie zálohy z ro nej odmeny riadite ovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej
Strede na základe plnenia ukazovate ov na priznanie ro nej odmeny na I. polrok 2009 vo
výške 40% z úhrnu ro ného tarifného platu.
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

k bodu . 6.

prítomní : 19
za
: 16
proti
: 0
zdržalo sa : 1
nehlasovalo: 2

Správa o výsledkoch a záveroch rozboru innosti a hospodárenia Mestského
kultúrneho strediska v Dunajskej Strede za rok 2009.
__________________________________________________________________
Uznesenie íslo
376.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
predloženú správu
B. schva uje
predloženú správu o výsledkoch a záveroch rozboru innosti a hospodárenia MsKS za I.
polrok 2009

/ Výsledok hlasovania za bod B /:

k bodu . 7.

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 0
zdržalo sa : 1
nehlasovalo: 1

Návrh na vyplatenie zálohy z ro nej odmeny riadite ke MsKS
Dunajská Streda na rok 2009.
_______________________________________________________________
Uznesenie íslo
377.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
predložený návrh
B. schva uje
vyplatenie zálohy z ro nej odmeny riadite ke MsKS V Dunajskej Strede na základe
plnenia ukazovate ov na priznanie ro nej odmeny na rok 2009 vo výške 40% z úhrnu
ro ného tarifného platu
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

k bodu . 8.

prítomní : 19
za
: 18
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 1

Návrh na schválenie vyhodnotenia rozpo tu mesta Dunajská Streda
za I. polrok 2009
_______________________________________________________________
Uznesenie íslo
378.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu

A. berie na vedomie
informáciu o erpaní rozpo tu Mesta Dunajská Streda za I. polrok 2009
/ Výsledok hlasovania za bod A /: prítomní : 19
za
: 16
proti
: 0
zdržalo sa : 2
nehlasovalo: 1

k bodu . 9.

Návrh na odsúhlasenie finan ného ú tovníctva mesta Dunajská Streda za
rok 2008
_______________________________________________________________
Uznesenie íslo
379.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
kladné stanovisko Mestskej rady a finan nej komisie
B. súhlasí
s vedením finan ného ú tovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2008 a
výsledok hospodárenia ú tovaného na ú te 431 / výsledok hospodárenia v chva ovaní / a
zárove s jeho preú tovaním na ú et 428 / nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov /
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 15
proti
: 0
zdržalo sa : 3
nehlasovalo: 1

k bodu . 10. Návrh na zmenu . 2 schváleného rozpo tu na rok 2009 mesta Dunajská
Streda
_______________________________________________________________
Uznesenie íslo
380.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
kladné stanovisko Mestskej rady a finan nej komisie
B. súhlasí
so zmenou . 2 schváleného rozpo tu na rok 2009 Mesta Dunajská Streda v predloženom
rozsahu
/ Výsledok hlasovania za bod B /:
prítomní : 19
za
: 16
proti
: 0
zdržalo sa : 2
nehlasovalo: 1

k bodu . 11. Návrh na zria ovaciu listinu rozpo tového zariadenia Správa športových
zariadení v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________
Uznesenie íslo
381.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko Mestskej rady
B. schva uje
zria ovaciu listinu rozpo tového zariadenia Správa športových zariadení v
zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda
C. poveruje
JUDr. Zoltána Hájosa, primátora mesta
vyda Zria ovaciu listinu Správa športových zariadení
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 16
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 3

k bodu . 12. Návrh na zria ovaciu listinu rozpo tového zariadenia Centrum sociálnej
starostlivosti v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________
Uznesenie íslo
382.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko Mestskej rady
B. schva uje
zria ovaciu listinu rozpo tového zariadenia Centrum sociálnej starostlivosti v
zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda
C. poveruje
JUDr. Zoltána Hájosa, primátora mesta
vyda Zria ovaciu listinu Centra sociálnej starostlivosti
/ Výsledok hlasovania za bod C /:

prítomní : 19
za
: 16
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 3

k bodu . 13. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ . 347 zo d a 30.06.2009 o odpredaji
parcely . 3628/39 o výmere 27 m² na Átriovej ulici v prospech vlastníkov
susedných nehnute ností Veroniky Hanidžiarovej a spol. a Ing. Mateja
Stanovského s manž. z dôvodu neakceptácie podmienok uznesenia zo strany
žiadate ov.
__________________________________________________________________
Uznesenie íslo
383.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu

A. schva uje
B. neschva uje
návrh na zrušenie uznesenia MsZ . 347 zo d a 30.06.2009 o odpredaji . 3628/39
o výmere 27 m² na Átriovej ulici v prospech vlastníkov susedných nehnute ností
Veroniky Hanidžiarovej a spol. a Ing. Mateja Stanovského s manž. z dôvodu
neakceptácie podmienok uznesenia zo strany žiadate ov.
Mestská rada doporu uje zrušenie uznesenia.
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 9
proti
: 2
zdržalo sa : 5
nehlasovalo: 3

k bodu . 14. Návrh na zmenu – upresnenie uznesenia MsZ . 235 zo d a 16.12.2008
o odpredaji parcely . 1915/179 o výmere 67 m² ZSE Distribúcia a.s. . Zmena
sa týka rozdelenia predmetného pozemku geometrickým plánom už po
schválení odpredaja Mestským zastupite stvom.
______________________________________________________________
Uznesenie íslo
384.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. schva uje
zmenu – upresnenie uznesenia MsZ . 235 zo d a 16.12.2008 o odpredaji parcely .
1915/179 o výmere 67 m² ZSE Distribúcia a.s. na nové znenie:
odpredaj parciel . 1915/179 o výmere 63 m² / parcela okolo trafostanice / a 1915/207 o
výmere 4 m² / parcela pod stavbou trafostanice /. Ostatné znenie pôvodného uznesenia
zostáva nezmenené.
Poznámka: Celková kúpna cena v zmysle MsZ . 235 zo d a 16.12.2008 v objeme
2 278,- €/ 67 m² x 34 € = 2 278,- € / bola zo strany ZSE Distribúcia, a.s. uhradená
prevodom na ú et Mesta Dunajská Streda . 302812303/7500 d a 13.5.2009.
Komisia výstavby a dopravy doporu uje odpredaj.
Majetková komisia doporu uje odpredaj.
Mestská rada doporu uje odpredaj.

/ Výsledok hlasovania za bod A /:

prítomní : 18
za
: 18
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 15. Návrh na zriadenie záložného práva v zmysle záložnej zmluvy .:
0025 – PRB – 2007/Z zo d a 27.11.2008 uzatvorenej medzi Mestom Dunajská
Streda a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na
nehnute nos : bytový dom 9. b.j. sociálne byty, ktorá sa nachádza v k.ú.
Dunajská Streda na parcele . 3120/42, o výmere 159 m², zastavanej plochy.
súp. . 5851, zapísanej na LV . 3251.
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
385.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. schva uje
zriadenie záložného práva v zmysle záložnej zmluvy .: 0025 – PRB – 2007/Z zo d a
27.11.2008 uzatvorenej medzi Mestom Dunajská Streda a Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR na nehnute nos : bytový dom 9. b.j. sociálne byty, ktorá sa
nachádza v k.ú. Dunajská Streda na parcele . 3120/42, o výmere 159 m², zastavanej
plochy. súp. . 5851, zapísanej na LV . 3251.
Majetková komisia doporu uje.
Komisia výstavby a dopravy doporu uje.
Mestská rada doporu uje.
/ Výsledok hlasovania za bod A /:

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 2

k bodu . 16. Návrh na odkúpenie pozemku . 3120/48 o výmere 172 m² zastavanej plochy
a nádvoria na Kra anskej ceste za ú elom majetkovo – právneho
vysporiadania plôch využívaných Mestom Dunajská Streda ako sociálne byty
a ich nádvoria, od vlastníka MWH k.s. za dohodnutú kúpnu cenu 9.831,93-€ /
296.193,72 Sk / .
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
386.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. schva uje
odkúpenie pozemku . 3120/48 o výmere 172 m² zastavanej plochy a nádvoria na
Kra anskej ceste za ú elom majetkovo – právneho vysporiadania plôch využívaných
Mestom Dunajská Streda ako sociálne byty a ich nádvoria, od vlastníka MWH k.s. za
dohodnutú kúpnu cenu 9.831,93-€ / 296.193,72 Sk / .
Mestská rada doporu uje odkúpenie pozemku.
/ Výsledok hlasovania za bod A /:

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 0
zdržalo sa : 2
nehlasovalo: 0

k bodu . 17. Návrh sadzby vstupného a úhrad za služby v zariadeniach správy športových
zariadení v Dunajskej Strede
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
387.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko mestskej rady k predloženému návrhu

B. schva uje
sadzby vstupného a úhrad za služby poskytované v zariadeniach Správy športových
zariadení v Dunajskej Strede
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 18
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 1

k bodu . 18. Návrh smerníc na používanie služobných motorových vozidiel a súkromných
motorových vozidiel pri plnení pracovných úloh
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
388.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko mestskej rady
B. schva uje
smernice na používanie služobných motorových vozidiel a súkromných motorových
vozidiel pri plnení pracovných úloh s tým, že v l. IX. Ods. 8 sa íslo „ 11 ” nahradí
íslom „ 10 ”.
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 19. Návrh zásad vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská
Streda
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
389.

Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko mestskej rady
B. neschva uje návrh
p. Kanovitsa na zmenu názvu “ Vernostnej Karty ” na PRO DS kartu
/ Výsledok hlasovania /:

prítomní : 19
za
: 9
proti
: 2
zdržalo sa : 8
nehlasovalo: 0

C. schva uje návrh na doplnenie
p. Mgr. Gabrielly Jarábikovej l.I. bod 2 nasledovne:
Mesto Dunajská Streda vydáva vernostnú kartu za ú elom motivácie ob anov k platobnej
discipline vo veciach da ových, správnych, ob iansko-právnych veciach, ako aj k
dodržiavaniu zákonov, všeobecne záväzných nariadení mesta Dunajská Streda a
správania sa ob anov v oblasti ochrany životného prostredia, istoty, poriadku a
medzi udských vz ahov na území mesta Dunajská Streda.
/ Výsledok hlasovania za bod C /:

prítomní : 19
za
: 13
proti
: 3
zdržalo sa : 2
nehlasovalo: 1

D. schva uje
zásady vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda s pripomienkou
poslankyne Mgr. Jarábikovej.
/ Výsledok hlasovania za bod D /:

prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 20. Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riadite ky Materskej
školy , Nám. Priate stva v Dunajskej Strede
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
390.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko mestskej rady
B. schva uje
vyhlásenie výberového konania na funkciu riadite ky Materskej školy , Nám. Priate stva
v Dunajskej Strede s nástupom 9.1.2010.
/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 21. Návrh na delegovanie náhradných zástupcov zria ovate a do rád škôl pri
materských a základných školách na území Mesta Dunajská Streda.
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
391.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
predložený návrh

B. schva uje
predložený návrh na delegovanie náhradných zástupcov zria ovate a do rád škôl pri
materských a základných školách na území Mesta Dunajská Streda.

/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 22. Návrh VZN Mesta Dunajská Streda . 10/2009, ktorým sa mení všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda . 5/2007 o poskytovaní
jednorazového finan ného príspevku pri narodení prvého die a a.
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
392.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
I./
A. neschva uje návrh
p. Ágoty Antal , aby jednorázový finan ný príspevok bol poskytovaný každému
prvorodenému die a u.
/ Výsledok hlasovania za I./A /:
prítomní : 19
za
: 9
proti
: 4
zdržalo sa : 6
nehlasovalo: 0
II./
A. sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda . 10/2009, ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda . 5/2007 o poskytovaní
jednorázového finan ného príspevku pri narodení prvého die a a.
/ Výsledok hlasovania za bod II./A /: prítomní : 19
za
: 16
proti
: 2
zdržalo sa : 1
nehlasovalo: 0

k bodu . 23. Návrh na VZN Mesta Dunajská Streda . 11/2009 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda.
_________________________________________________________________
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. uznieslo sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda . 11/2009 o zmluvných
prevodoch vlastníctva majetku Mesta Dunajská Streda
/ Výsledok hlasovania za bod A /:

prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 24. Návrh na VZN Mesta Dunajská Streda . 12/2009, ktorým sa ur ujú miesta
a podmienky na vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
393.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní
I./
A. schva uje
na návrh poslanca JUDr. Gábora Hulkóa
za prevádzkovate a informa ných zariadení mesta na vylepovanie plagátov, plagátových
výzdob, oznamov pod a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
. 12/2009, Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede.
/ Výsledok hlasovania za I./A /:

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 0
zdržalo sa : 2
nehlasovalo: 0

II./
A. sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda . 12/2009, ktorým sa ur ujú
miesta a podmienky na vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda s
doplnením o bod I./A tohto uznesenia
/ Výsledok hlasovania za bod II./A /: prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 25. Návrh VZN Mesta Dunajská Streda . 13/2009 , ktorým sa mení a dop a
VZN Mesta Dunajská Streda . 7/2008 zo d a 14. októbra 2008, ktorým sa
ur uje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt die a a v materskej škole,
výška príspevku v základnej umeleckej škole na iasto nú úhradu nákladov
spojených so štúdiom, výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov na
innos centra vo ného asu, výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov
spojených s innos ou školského klubu detí, výška príspevku za
poskytovanie stravy v školskej jedálni v základných a materských školách
v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda.
_________________________________________________________________
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko mestskej rady k predloženému návrhu
B. uznieslo sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda . 13/2009 , ktorým sa mení
a dop a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda . 7/2008 zo d a 14.
októbra 2008, ktorým sa ur uje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt die a a
v materskej škole, výška príspevku v základnej umeleckej škole na iasto nú úhradu
nákladov spojených so štúdiom, výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov na
innos centra vo ného asu, výška príspevku na iasto nú úhradu nákladov spojených
s innos ou školského klubu detí, výška príspevku za poskytovanie stravy v školskej
jedálni v základných a materských školách v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Dunajská
Streda.

/ Výsledok hlasovania za bod B /:

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 2
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 26. Návrh na zvýšenie základného imania THERMALPARK DS, a.s., so sídlom
Gab íkovská cesta 237/38, Dunajská Streda 929 01 v súvislosti s premenou
menovitej hodnoty imania zo slovenskej koruny na eurá
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
394.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
stanovisko mestskej rady k predloženému návrhu

B. schva uje
1. zvýšenie základného imania THERMALPARK DS, a.s., so sídlom Gab íkovská cesta
237/38, Dunajská Streda 929 01 v súvislosti s premenou menovitej hodnoty imania zo
slovenskej meny na eurá o 24,28 € (zvýšením pe ažného vkladu) t.j. na 5.898.584,00 €, z
toho
pe ažný vklad vo výške
431.546,00 €
nepe ažný vklad vo výške 5.467.038,00 €
2. rozvrhnutie základného imania akciovej spolo nosti na 170 kusov listinných kme ových
akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie 332,00 € a na 176 kusov listinných
kme ových akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie 331.194,00€
/ Výsledok hlasovania za bod B /:
prítomní : 19
za
: 19
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 0

k bodu . 27. Návrh na schválenie spolupráce medzi Mestom Dunajská Streda a Mestom
Gy r
_________________________________________________________________
Uznesenie íslo
395.
Mestské zastupite stvo v Dunajskej Strede
po prerokovaní návrhu
A. berie na vedomie
ústnu spávu a súhlasí s ú as ou mesta v projekte na získanie EU dotácie na geofyzický
výskum
B. schva uje
majetkovú spoluú as mesta na projekte vo výške 5% z požadovanej dotácie pod
podmienkou, že spolo nos realizujúca výskum poskytne kompenzáciu vo výške 5%-nej
spoluú asti vom forme dotácie pre Mesto Dunajská Streda
C. poveruje primátora mesta na podpísanie projektu na získanie EU dotácie týkajúcej sa
geofyzického výskumu
/ Výsledok hlasovania za bod C /:

prítomní : 19
za
: 17
proti
: 0
zdržalo sa : 0
nehlasovalo: 2

………………………………
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
Overovatelia: 1/………………………………
2/………………………………

Zapisovate ka: Alžbeta Kocsisová, organiza ná referentka

