
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 13/7/2016           Dunajská Streda, dňa 28.6.2016 

 

Zápisnica 

z 13. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,  

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

 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

-  členovia MsR v počte 5 osôb 

- primátor mesta 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ  

- hlavný kontrolór   

 

Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného 

kontrolóra, prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 

13. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 
 

k bodu č.  1. Schválenie programu 13. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 13. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Následne primátor mesta predniesol pozmeňovací návrh o doplnení nového 

programového bodu pod programovým bodom č. 7 s názvom: 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. 

 

Ing. arch. Marian Ravasz navrhol doplniť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

nový programový bod s názvom,  Návrh na splnomocnenie 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. 

 

 

 



 

Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v Pozvánke zo 

dňa 22.6.2016, spolu s pozmeňovacími návrhmi:  

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   : 5 

za        :  5 

proti        :  0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 
 

Uznesenie 

č. 275/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda. 

  

 Program 13. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 22.6.2016: 

1. Schválenie programu rokovania 13. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. 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 

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

Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom Dunajská Streda a Malé 

Blahovo" 

5. 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 

6. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2015 -

2019  

7. Petícia za zachovanie parkovacích miest na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede č. 171/2015/9 

zo dňa 24.11.2015 

8. Návrh na splnomocnenie 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 

 

 



 

k bodu č.  2. Určenie overovateľov a zapisovateľky  

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z členov mestskej rady Mgr. 

Alexandera Dakóa a Ing. Ladislava Garayho; za zapisovateľku určil JUDr. Moniku Kardos. 

 

Hlasovanie: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   :  5 

za         : 4 

proti         : 0 

zdržal  sa  : 1 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 

č. 276/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 
 

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

určenie za overovateľov zápisnice mestskej rady Mgr. Alexandera Dakóa a Ing. 

Ladislava Garayho, a JUDr. Moniky Kardos za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č.  3. 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 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol 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 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 



 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   :  5 

za         : 5 

proti         : 0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 

č. 277/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

  A/ o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť  

 

Odplatnú zámenu nasledovných pozemkov: 

1. predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

 

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ 

č. 1209/70 o výmere 99 m2, vedený na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská 

Streda, Odborom katastrálnym vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383. 

Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/70, bola stanovená  znaleckým posudkom                       

č. 57/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške 

3 424,41 €  (slovom: tritisícštyristodvadsaťštyri eur a štyridsaťjeden euro centov). 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ 

č. 1208/1 o výmere 57 m2, vedený na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda, 

Odborom katastrálnym vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383. 

Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/70,  bola stanovená  znaleckým posudkom                       

č. 57/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške ....... €  

(slovom: ................................). 

 

1.2. predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Alexander Keufel, bytom Adyho 

16, 929 01 Dunajská Streda, nar. 03.03.1973: 

 spoluvlastnícky podiel Alexandera Keufela, bytom Adyho 16, 929 01 Dunajská 

Streda, nar. 03.03.1973 v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku, nachádzajúcemu sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1209/68 o výmere 60 m2, 

vedený na LV č. 7942 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom katastrálnym. 

Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/68, bola stanovená  znaleckým posudkom                       

č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške 

2 075,40 € (slovom: dvetisícsedemdesiatpäť eur a štyridsať euro centov). 



 spoluvlastnícky podiel Alexandera Keufela, bytom Adyho 16, 929 01 Dunajská 

Streda, nar. 03.03.1973 v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku, nachádzajúcemu sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1209/46 o výmere 10 m2, 

vedený na LV č. 7942 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom katastrálnym. 

Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/68,  bola stanovená  znaleckým posudkom                       

č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške ....... € 

(slovom: ...............................). 

 

1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Andrej Beregszászi, bytom Nám. 

Ármina Vámberyho 55/15, 929 01 Dunajská Streda, nar. 07.07.1979: 

 spoluvlastnícky podiel Andreja Beregszásziho, bytom Nám. Ármina 

Vámberyho 55/15, 929 01 Dunajská Streda, nar. 07.07.1979 v podiele 1/2-ine k celku, 

k pozemku, nachádza-júcemu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ 

č. 1209/68 o výmere 60 m2, vedený na LV č. 7942 Okresným úradom Dunajská 

Streda, Odborom katastrálnym. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1209/68, bola stanovená znaleckým posudkom                       

č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške 

2 075,40 € (slovom: dvetisícsedemdesiatpäť eur a štyridsať euro centov). 

 spoluvlastnícky podiel Andreja Beregszásziho, bytom Nám. Ármina 

Vámberyho 55/15, 929 01 Dunajská Streda, nar. 07.07.1979 v podiele 1/2-ine k celku, 

k pozemku, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ 

č. 1209/46 o výmere 10 m2, vedený na LV č. 7942 Okresným úradom Dunajská 

Streda, Odborom katastrálnym. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1209/68, bola stanovená znaleckým posudkom                       

č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške ....... € 

(slovom: ..............................). 

 

2. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedeného v bode 1.1 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 1, nehnuteľnosti, uvedeného v bode 1.2 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 2 a v bode 1.3 tohto návrhu na strane vymieňajúceho č. 3, za odplatu 

vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedených v bode 1.1 a 1.2, 1.3 

tohto návrhu, t.j. vo výške ............... € (slovom: .........................), s nasledovnými 

zmluvnými podmienkami: 

 

 pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 2 nadobúda do 

podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku, 

 pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 3 nadobúda do 

podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku, 

 odplata vo výške ............ € (slovom: tisíctristoštyridsaťdeväť eur a jeden euro 

centov) sa prevádza na účet vymieňajúceho č. 1, IBAN č. SK17 7500 0000 0003 

0281 2303,  BIC: CEKOSKBX; táto suma predstavuje výšku rozdiel VŠH 

pozemkov parc. č. 1209/70, 1208/1 a parc. č. 1209/68, 1209/46 



 vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bodoch 

1.2 a 1.3 tohto návrhu, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN 

vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku 

na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 

prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb, 

 vymieňajúci č. 2 a č. 3 boli oboznámení so skutočnosťou, že na parcele uvedenej 

v bode 1.1 tohto návrhu, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN 

vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetnú parcelu prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku 

na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 

prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

3. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedeného v bode 1.1 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 1, nehnuteľnosti, uvedeného v bode 1.2 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 2 a v bode 1.3 tohto návrhu na strane vymieňajúceho č. 3, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a  ods. 8, písm.  e)  zákona  SNR  č. 

138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, v záujme 

vysporiadania majetkovo - právneho vzťahu k pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 1209/68 o výmere  60 m2, parc. č. 1208/1 o výmere 10 m2, 

čím vytvára priestor na realizáciu zámeru výstavby chodníka pre chodcov vrátane 

cyklistickej trasy, ako pokračovanie už vybudovaného chodníka pre chodcov. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a       

ods.  8, písm e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších 

predpisov je podmie-nené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

 

B/ o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda splnomocniť 

primátora mesta 

na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č.  4. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho 

fondu s názvom "Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom 

Dunajská Streda a Malé Blahovo" 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Enviromentálneho fondu s názvom "Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom 

v katastrálnom Dunajská Streda a Malé Blahovo" v zmysle preldoženého písomného 

materiálu. 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   :  5 

za         : 5 

proti         : 0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 

č. 278/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom 

„Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská 

Streda a Malé Blahovo“,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z 

Environmentálneho fondu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne 

do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 

 

 

k bodu č.  5. 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 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol 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 v zmysle preldoženého 

písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   :  5 

za         : 5 

proti         : 0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 

 

 



Uznesenie 

č. 279/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

A/ o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda vziať na vedomie   

informácie o súčasnom stave materských škôl a zariadení školského stravovania   

 

B/ o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť  

návrh na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky - vyradenie materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:  

   

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

         Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda                            

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy:  

Školská jedáleň Széchenyiho ulica číslo 1999/9, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

2. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským  – Óvoda 

                     Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň       

Októbrová ulica číslo 939/4, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

3. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

Námestie priateľstva číslo 2173/27, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Námestie priateľstva číslo 2173/27, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                     Rybný trh číslo 14, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo číslo 14, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Rybný trh číslo 14, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

 



5. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                     Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Komenského ulica číslo 357/5, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

6. Názov školy: Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom 

maďarským –   Benedek Elek Óvoda 

                     Alžbetínske námestie číslo 323/, Dunajská Streda – Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Alžbetínske námestie č. 323/3, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

7. Názov školy: Materská škola  

  Jesenského ulica číslo 910/10, Dunajská Streda            

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Jesenského ulica čislo 910/10, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

8. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

          Ružový háj číslo 1359/19, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19, Dunajská     Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Ružový háj čislo 1359/19, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

9. Názov školy: Materská škola - Óvoda 

                     Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda    

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň 

Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky; a návrh na zmenu v Sieti škôl 

a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického 

vyučovania Slovenskej republiky - zaradenie materských škôl s právnou subjektivitou 

s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

 



1. Názov školy: Materská škola – Óvoda   

          Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

1.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda 

                       Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda           

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

2. Názov školy: Materská škola - Óvoda 

                        Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda      

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

2.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda 

          Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

3. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským  – Óvoda 

                       Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda                  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

3.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy s vyučovacím 

        jazykom maďarským  – Óvoda                             

    Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda – Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                        Komenského ulica č. 357/2,, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

 

 

 



4.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda   

          Széchenyiho ulica číslo 1999/9, Dunajská Streda                 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Széchenyiho ulica číslo 1999/9, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

4.2.  Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda   

                       Jesenského ulica číslo 910/10, Dunasjká Streda       

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica číslo 910/10, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky;  

 

C/ o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť 

návrh na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky  - vyradenie zariadení 

školského stravovania - školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda: 

 

1. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole 

Smetanov háj číslo 286/9, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9, Dunajská Streda 

 

2. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri ZŠ Ármina 

Vámberyho  s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbery Ármin Alapiskola 

Hviezdoslavova ulica č. 2094/2,  Dunajská Streda - Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda 

 

3. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole 

Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola 

Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo / adresa / : Komenského ulica číslo 1219/1, Dunajská Streda 

 

4. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole 

Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola 

Školská ulica č. 936/1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1, Dunajská Streda 

 

5. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole 

Jilemnického ulica číslo 204/1, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –  školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1, Dunajská Streda 

 



k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky;  

 

D/ o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť 

návrh na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky  - zaradenie zariadenia 

školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

 

1. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9 Dunajská Streda 

 

2. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda 

 

3. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica číslo 1219/1 Dunajská Streda 

 

4. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda 

 

5. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1 Dunajská Streda 

 

6. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda 

 

7. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo / adresa /  : Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda 

 

8. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda 

 

9. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda 

 

 

 



10. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda 

 

11. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda 

 

12. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda 

 

13. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda 

 

14. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda 

k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky;  

 

E/ o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť 

návrh na založenie neziskovej organizácie za účelom prevádzkovania školského 

stravovania v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda na území mesta Dunajská Streda;  

 

F/ o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda uložiť 

Mestskému úradu Dunajská Streda predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR žiadosti o zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zmysle 

tohto uznesenia a zabezpečiť realizáciu ostatných úloh. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Dunajská Streda na volebné 

obdobie 2015 -2019  

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Dunajská 

Streda na volebné obdobie 2015 -2019 v zmysle preldoženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   :  5 

za         : 5 

proti         : 0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 



 

Uznesenie 

č. 280/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda zvoliť  

prísediacich pre Okresný súd Dunajská Streda na volebné obdobie 2015-2019: 

1. Mária Kosárová, Jókaiho ul. 1428/25, Dunajská Streda  

2. Viola Dobosová, Ružový háj 1357/16, Dunajská Streda  

3. Rozália Csizmadiaová, Nám. SNP 190/19, Dunajská Streda 

4. Margita Pogányová, Nám. Ármina Vámbéryho 53/8, Dunajská Streda 

5. Helena Gódányová, Nám. Ármina Vámbéryho 53/8, Dunajská Streda  

6. Veronika Molnárová, Nová Ves 2220/17, Dunajská Streda  

7. Žófia Gombosová, Kodályová ul. 1546/16, Dunajská Streda  

 

 

k bodu č. 7. 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 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol 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 v zmysle preldoženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   :  5 

za         : 5 

proti         : 0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 

č. 281/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda vziať na vedomie  

petíciu 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 

 

 

 



k bodu č. 8. Návrh na splnomocnenie 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 

__________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na splnomocnenie 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 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní   :  5 

za         : 5 

proti         : 0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval: 0 

         Návrh bol prijatý 

 

 

 

Uznesenie 

č. 282/2016/13 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda splnomocniť 

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 na Ministerstvo životného prostredia SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po prerokovaní všetkých bodov programu 13. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 28.6.2016 o 14,30 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná  dňa  20.7.2016. 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

1/ Ing.Ladislav Garay            ……………………………………… 

 

 

 

2/ Mgr. Alexander Dakó   ……………………………………… 

 

 

Zapisovateľka: 

 

JUDr. Monika Kardos   

organizačná referentka  ……………………………………… 

 


