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 SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 17/7/2017         Dunajská Streda, 16.2.2017 

 

 

Zápisnica 
 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 14. februára 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 23 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

1. Ing. arch. Zoltán Molnár ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

2. František Vangel ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 17. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos zahájil a viedol 17. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda.  

 Po zahájení zasadnutia primátor mesta oznámil všetkým prítomným a poslancom 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda smutnú udalosť o úmrtí pána Tibora Méhesa, 

zakladateľa a predsedu hádzanárskeho klubu SK Talent Dunajská Streda. Prítomní si uctili jeho 

pamiatku minútou ticha. 

 Následne primátor mesta navrhol pokračovanie v zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda bola zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou v lehote stanovenej 

podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dunajská Streda (ďalej len 

„Rokovací poriadok“), a to 4 dni pred konaním zasadnutia Mestského zastupiteľstva a že 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14,05 hod.  

 

 Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz predniesol pozmeňujúci návrh o doplnení nového 

programového bodu pod programovým bodom č. 21, ktorého obsahom by bolo hodnotenie 

výsledkov Transparency International Slovensko, na základe ktorého sa Dunajskostredský 

hlásnik zaradil z 83 hodnotených časopisov na 81. miesto. 
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 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca, Ing. arch. Mariana Ravasza: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 21 

za : 8 

proti : 6 

zdržal  sa   : 7 

nehlasoval : 0 

        Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní  : 21 

za : 13 

proti : 1 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 6 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 382/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 14.2.2017: 

1. Schválenie programu rokovania 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 16. zasadnutia 

konaného dňa 6.12.2016. 

4. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2016, január 2017 

a február 2017. 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

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

7.  Návrh na odkúpenie stavebných dielov „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, 

H“, „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – 

SO 02 Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 Elektroinštalácia – Verejné 

osvetlenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  

par. č. 1886/2 o výmere 2 623 m
2
, par. č. 1886/322 o výmere 1 194 m

2
, par. č. 

1886/356 o výmere 265 m2, par. č. 1886/372 o výmere 70 m
2
,  par. č. 1886/373 
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o výmere 207 m
2
,  par.  č. 1886/374 o výmere 127 m

2
,  par.  č. 1886/375 o výmere 43 

m
2
, par.  č. 1886/376 o výmere 89 m

2
, par. č. 1886/377 o výmere 2 m

2
, par. č. 

1886/381 o výmere 72 m
2
, par. č. 1886/383 o výmere 39 m

2
, par. č. 1886/384 

o výmere 139 m
2
, par.  č. 1886/385 o výmere 334 m

2
,  par.  č. 1886/386 o výmere 218 

m
2
, par. č. 1886/387 o výmere 140 m

2
, par. č. 1886/388 o výmere 206 m

2
, par. č. 

1886/389 o výmere 211 m
2
, par. č. 1886/390 o výmere 30 m

2
, v prospech mesta 

Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

8.  Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – časť: 

SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská Streda. 

9. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej obchodnej 

verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m
2
 a par. č. 489/5 o výmere 61 m

2
.  

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

24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, vybudovanej 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. 

11.  Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, nachádzajúceho sa v budove 

hromadných garáží súp.  č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, vedeného 

na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v podiele 

1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, bytom  Nám. SNP 191/24, 

929 01 Dunajská Streda. 

12.  Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“.  

13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom 

„Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej 

Strede“. 

14.  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s 

názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území 

Dunajská Streda a Malé Blahovo“. 

15. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským zväzom 

hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

50 399 098.     

16. Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských jedální v Dunajskej Strede 

a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej obchodnej 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 
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17.  Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

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

14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017. 

19.  Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2017 zo dňa 

14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

20.  Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.   

21.  Rôzne.  

22.  Interpelácie.  

 

Po prerokovaní programového bodu č. 1 sa poslankyňa, Tünde Brunczviková  dostavila do 

rokovacej miestnosti o 14,10 hod.  

 

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva Mgr. 

Alexandra Dakóa a Ladislava Gútayho, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, referenta 

právneho. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:  

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní  : 22 

za : 20 

proti : 1 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 383/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Štefana Podhorného za zapisovateľa. 
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k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 16. 

zasadnutia konaného dňa 6.12.2016. 

  

 Primátor mesta predniesol správu o Kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda z 16. zasadnutia konaného dňa 6.12.2016 v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz poznamenal, že každý programový bod, ktorý je 

predkladaný na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda, musí byť najprv 

prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda a o tomto rokovaní sa vyhotoví 

zápisnica (následne na to aj uznesenia), ktorá musí byť podpísaná okrem primátora mesta, aj zo 

strany členov Mestskej rady Dunajská Streda, určených za overovateľov tejto zápisnice. 

Vzhľadom na to, že túto zápisnicu zatiaľ nevidel a nepodpísal, nevidí význam dnešného 

rokovania, nakoľko podľa jeho slov, nie je dodržaný mestským zastupiteľstvom schválený 

rokovací poriadok. 

 

 Primátor mesta reagoval na poznámku pána poslanca nasledovne: je rozdiel medzi 

uzneseniami mestskej rady a mestského zastupiteľstva v tom, že uznesenia mestskej rady 

primátor nepodpisuje, kým uznesenia mestského zastupiteľstva podpisuje. Z hľadiska dnešného 

rokovania mestského zastupiteľstva nie je smerodajné, či je, alebo nie je podpísaná zápisnica 

mestskej rady. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní  : 22 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 3 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 384/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 16. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v VII. volebnom období, konaného dňa 6.12.2016. 

 

k bodu č. 4. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2016, január 

2017 a február 2017. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol Správu o výsledkoch kontrol 

ukončených v mesiacoch december 2016, január 2017 a február 2017 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 
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 Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz prejavil svoju nespokojnosť a to z hľadiska používania 

maďarského jazyka ako jazyka menšiny v úradnom styku. Je to hanba mesta a mestského úradu, 

že ani po piatich rokoch nie je schopný mestský úrad komunikovať dvojjazyčne a nie je dodržaná 

zákonom stanovená minimálna úroveň. Následne na to citoval zo slávnostného prejavu primátora 

mesta pri príležitosti osláv Sv. Štefana a to 20. augusta 2016. 

 

 Primátor mesta reagoval na slová pána poslanca, sčasti aj súhlasil, avšak zdôraznil, že 

zavedenie dvojjazyčného úradného styku na mestskom úrade je dosť problematické, 

komplikované a nielen časovo, ale aj finančne náročné. Zodpovednou osobou pre túto oblasť je 

prednosta mestského úradu Ing. Júlia Bubniaková, ktorá vedie svoju prácu zodpovedne a robí 

všetko preto, aby sa splnilo to, čo sa očakáva z hľadiska dvojjazyčnosti. Ďalej uviedol, že 

v komunikácii s občanmi maďarskej národnosti bol dosiahnutý určitý pokrok, avšak so súčasným 

stavom nemôžeme byť spokojný. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó súhlasil, že sú problémy na tomto úseku a treba urobiť 

všetko preto, aby občan, ktorý svoje podanie urobí v maďarskom jazyku, dostal odpoveď takisto 

v maďarskom jazyku. 

 

 Poslanec, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony vyslovil potešenie, že riešenie problematiky 

dvojjazyčnosti je také dôležité pre poslancov, pričom poznamenal, že to bude veľmi tvrdá práca, 

kým sa dosiahne tá úroveň ovládania úradného „odborného“ maďarského jazyka zo strany 

zamestnancov mestského úradu, ktorá sa očakáva.  Riešenie vidí okrem iného  aj v tom, aby bol 

vypracovaný a schválený komplexný úradný slovník v jazyku maďarskom, ktorý by mohli 

zamestnanci aplikovať pri každodennej práci. Ako doteraz, aj v budúcnosti urobí  všetko preto, 

aby dvojjazyčná úradná komunikácia sa dosiahla čo najskôr. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní  : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 385/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2016/7 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2016/8 
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3. Správu o výsledku kontroly č. 2016/9 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2016/10 

5. Správu o výsledku kontroly č. 2016/11/1 

6. Správu o výsledku kontroly č. 2016/11/2 

7. Správu o výsledku kontroly č. 2016/11/3 

8. Správu o výsledku kontroly č. 2016/11/4 

9. Správu o výsledku kontroly č. 2016/11/5 

10. Správu o výsledku kontroly č. 2016/11/6 

11. Správu o výsledku kontroly č. 2016/12 

12. Správu o výsledku kontroly č. 2016/13 

13. Správu o výsledku kontroly č. 2016/14 

14. Správu o výsledku kontroly č. 2016/15 

15. Správu o výsledku kontroly č. 2016/16 

 

 

k bodu č. 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní  : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 386/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 7: 

prítomní  : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 387/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

 

k bodu č. 7. Návrh na odkúpenie stavebných dielov „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, H“, 

„Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 

Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 Elektroinštalácia – Verejné 

osvetlenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 

1886/2 o výmere 2 623 m
2
, par. č. 1886/322 o výmere 1 194 m

2
, par. č. 1886/356 o výmere 

265 m2, par. č. 1886/372 o výmere 70 m
2
,  par. č. 1886/373 o výmere 207 m

2
,  par.  č. 

1886/374 o výmere 127 m
2
,  par.  č. 1886/375 o výmere 43 m

2
, par.  č. 1886/376 o výmere 89 

m
2
, par. č. 1886/377 o výmere 2 m

2
, par. č. 1886/381 o výmere 72 m

2
, par. č. 1886/383 

o výmere 39 m
2
, par. č. 1886/384 o výmere 139 m

2
, par.  č. 1886/385 o výmere 334 m

2
,  par.  

č. 1886/386 o výmere 218 m
2
, par. č. 1886/387 o výmere 140 m

2
, par. č. 1886/388 o výmere 

206 m
2
, par. č. 1886/389 o výmere 211 m

2
, par. č. 1886/390 o výmere 30 m

2
, v prospech 

mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných dielov „Individuálna bytová 

výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, 

G, H“, „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 

Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej 

ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 Elektroinštalácia – Verejné osvetlenie“ a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 1886/2 o výmere 2 623 m
2
, 

par. č. 1886/322 o výmere 1 194 m
2
, par. č. 1886/356 o výmere 265 m2, par. č. 1886/372 

o výmere 70 m
2
,  par. č. 1886/373 o výmere 207 m

2
,  par.  č. 1886/374 o výmere 127 m

2
,  par.  č. 

1886/375 o výmere 43 m
2
, par.  č. 1886/376 o výmere 89 m

2
, par. č. 1886/377 o výmere 2 m

2
, 

par. č. 1886/381 o výmere 72 m
2
, par. č. 1886/383 o výmere 39 m

2
, par. č. 1886/384 o výmere 

139 m
2
, par.  č. 1886/385 o výmere 334 m

2
,  par.  č. 1886/386 o výmere 218 m

2
, par. č. 1886/387 

o výmere 140 m
2
, par. č. 1886/388 o výmere 206 m

2
, par. č. 1886/389 o výmere 211 m

2
, par. č. 
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1886/390 o výmere 30 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní  : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 388/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odkúpenie stavebného diela „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej 

ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, H“, ktorého užívanie 

mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 4111/10246/2015/33-BGy-004 zo dňa 22.02.2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2016 a stavebného diela „Individuálna bytová 

výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – II. 

etapa – A, B, C, D“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 627/DS/6736/2016/033-

BGy-004 zo dňa 12.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2016, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda na par. č. 1885/2, č. 1886/2, č. 1886/291, č. 1886/292, č. 1886/293, č 

1886/322, č. 1886/368, č. 1886/369,  č. 1886/370, č. 1886/371, č. 1886/372, č. 1886/373, 

č. 1886/374, č. 1886/375, č. 1886/376, č. 1886/377, č. 1886/381, č. 1886/382, č. 

1886/383, č. 1886/384, č. 1886/385, č. 1886/386, č. 1886/387, č. 1886/388, č. 1886/389, 

č. 1886/390, v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda, 

predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatkami odborne spôsobilej   

osoby a zhotoviteľa– originál,  

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela –  

originál, 
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 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda.   

   

2. Odkúpenie stavebného diela „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej 

ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 Elektroinštalácia – Verejné osvetlenie“, ktorého 

užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 466/DS/6220/2016/033-BGy-004 zo dňa 

12.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2016, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na 

par. č. 1885/2, č. 1886/2, č. 1886/291, č. 1886/292, č. 1886/293, č 1886/322, č. 1886/331, 

č. 1886/356, č. 1886/368, č. 1886/369, č. 1886/370, č. 1886/371, č. 1886/372, č. 

1886/373, č. 1886/374, č. 1886/375, č. 1886/376, č. 1886/377, č. 1886/381, č. 1886/382, 

č. 1886/383, č. 1886/384, č. 1886/385, č. 1886/386, č. 1886/387, č. 1886/388, č. 

1886/389, č. 1886/390, v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda, 

predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatkami odborne spôsobilej   

osoby a zhotoviteľa– originál,  

 revízne správy stavebného diela – originál, 

 výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných  

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela –  

originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda 

(okrem bežnej  výmeny opotrebovaných  osvetľovacích telies – žiaroviek). 

  

3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 6473 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1886/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2 623 m
2
, par. č. 1886/322, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 194 m
2
, par. č. 1886/356, parcela registra C, druh 

pozemku ovocné sady o výmere 265 m
2
, par. č. 1886/372, parcela registra C, druh 
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pozemku ostatné plochy o výmere 70 m
2
, par. č. 1886/373, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 207 m
2
, par. č. 1886/374, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m
2
, par. č. 1886/375, parcela registra 

C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 43 m
2
, par. č. 1886/376, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m
2
, par. č. 1886/377, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2 m
2
, par. č. 1886/381, parcela registra 

C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m
2
, par. č. 1886/383, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 39 m
2
, par. č. 1886/384, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m
2
, par. č. 1886/385, 

parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 334 m
2
, par. č. 1886/386, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m
2
, par. č. 

1886/387, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  140 

m
2
, par. č. 1886/388, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 206 m

2
, 

par. č. 1886/389, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  

211 m
2
 a  par. č. 1886/390, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 30 

m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda.   

 

4. Odkúpenie nehnuteľností uvedených v bodoch 1., 2. a 3. tohto uznesenia v prospech 

mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.   

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 8. Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – 

časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací 

plán pre 8 RD – časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní  : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 389/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/   s c h v a ľ u j e  

1. Bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – časť: SO 07 

Verejné osvetlenie“, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé Blahovo, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 46/3, č. 46/27, č. 46/28, č. 46/29, č. 

46/30, č. 46/31,  č. 46/32 a č. 46/33, vedených na LV č. 4038 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, v  prospech mesta Dunajská Streda, ktorého užívanie mesto 

Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil odovzdávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 5098/10616/2013/033-BGy-004 zo dňa 02.03.2015, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2015; pri splnení nasledovných podmienok: 

 

1.1. Odovzdávajúci ako stavebník pred uzavretím zmluvy o bezodplatnom prevode 

s mestom Dunajská Streda, predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatkami odborne spôsobilej   

     osoby a zhotoviteľa– originál,  

 revízne správy stavebného diela – originál, 

 výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných  

     komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela –  

     originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda 

(okrem bežnej  výmeny opotrebovaných  osvetľovacích telies – žiaroviek). 

    

1.2. Odovzdávajúci ako stavebník pred uzavretím zmluvy o bezodplatnom prevode 

s mestom Dunajská Streda, zabezpečí zápis vecného bremena spočívajúceho v práve 

vstupu, prechodu a  prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, mesta Dunajská 

Streda, Hlavná 50/156, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 cez pozemky 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda č. 46/3, č. 46/27, č. 46/28, č. 46/29, č. 46/30, č. 46/31,  č. 46/32, a č. 

46/33, vedené na LV č. 4038 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a 
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cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda č. 46/26, vedený na LV č. 4037 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
   

 

B/   s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

Po prerokovaní programového bodu č. 8 sa poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai dostavil do 

rokovacej miestnosti o 14,50 hod.  

 

 

k bodu č. 9. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m
2
 a par. č. 489/5 o výmere 61 m

2
. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci 

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m
2
 a par. č. 489/5 o výmere 61 m

2 
v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy poznamenal, že v pôvodnej žiadosti kupujúceho bola 

uvedená cena 24 Eur/m
2
 a  vďaka obchodnej verejne súťaže sa predajná cena zvýšila 71,45 

Eur/m
2
, čo pokladá za absolútny úspech z hľadiska hospodárenia s majetkom mesta. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní  : 23 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 2 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 390/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 

26.01.2017 v predloženom znení.  
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B/ s c h v a ľ u j e  

spoločnosť AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 276 359 

za víťaza obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade s Uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 350/2016/16 zo dňa 06.12.2016 a  uzavretie kúpnej 

zmluvy o odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemkov vytvorených 

geometrickým plánom č. 35021934-278/2016, vyhotoveným dňa 26.10.2016, 

vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 35 021 934, par. č. 489/4, parcela registra C, druh pozemku záhrady 

o výmere 264 m
2 

a par. č. 489/5,  parcela registra C,  druh pozemku záhrady o výmere 61 

m
2 

so spoločnosťou  AXIS-DENT, s.r.o.,  Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 276 359, za kúpnu cenu vo výške 23.222,-Eur (slovom: dvadsaťtritisíc-

dvestodvadsaťdva eur).  
 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 10. Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového 

bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, vybudovanej 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. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 

3 izbového bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, vybudovanej 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 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní  : 23 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 391/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1.1 Odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho 

sa v polyfunkčnej budove súp. č. 1210, na ulici Kukučínova, vybudovanej 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, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, nachádzajúcim sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeným na LV č. 3579 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, 

a parc. č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku, formou obchodnej verejnej súťaže, v 

súlade s   § 9a zákona NR  SR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien 

a  doplnkov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010 

o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

1.2  Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedenej nehnuteľnosti formou  

obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej hlavné vyhodnocovacie kritérium bude: 

 záujemcom navrhnutá výška kúpnej ceny. Výška minimálnej kúpnej ceny je stanovená 

znaleckým  posudkom vo výške 26 700,- € (slovom: dvadsaťšesťtisíc sedemsto eur), ktorú 

záujemca musí vložiť do notárskej úschovy ako zabezpečenie krytia plnenia záväzku 

uhradiť záujemcom navrhnutú kúpnu cenu v prípade, že záujemca sa stáva výhercom 

obchodnej verejnej súťaže, predmetom ktorej je odpredaj nehnuteľnosti uvedenej v bode 

1.1. tohto návrhu uznesenia. Overenú fotokópiu notárskej zápisnice o vklade vyššie 

uvedenej čiastky navrhnutej kúpnej ceny predkladá záujemca spolu so svojim návrhom 

kúpnej ceny. 

 

1.3  Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedenej nehnuteľnosti  formou 

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými základnými súťažnými podmienkami predaja: 

 záujemca vyhlasuje, že je mu dobre známy stavebno-technický stav nehnuteľnosti 

tvoriacej predmet obchodnej verejnej súťaže a ten v stave, v akom sa nachádza preberá 

bez poskytnutia záruky zo strany vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže, 

 

1.4 Lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu predmetného bytu   

20.03.2017 do 12:00 hod.   
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1.5. Komisiu na otvorenie obálok, na určenie víťaza obchodnej verejnej súťaže a na 

uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu v nasledovnom zložení: 

 člen komisie: Tünde Brunczviková 

 člen komisie: György Bugár 

 člen komisie: Mgr. Alexander Dakó 

 náhradný člen komisie: František Vangel 

 náhradný člen komisie: László Szabó 

 

1.6. Uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa 

v polyfunkčnej budove súp. č. 1210, na ulici  Kukučínova, vybudovanej sa 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, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, nachádzajúcim sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeným na LV č. 3579 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, 

a parc.  č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

medzi  mestom Dunajská Streda  ako predávajúcim a víťazom obchodnej verejnej súťaže 

ako kupujúcim, určeným komisiou na otvorenie obálok schválenou v zmysle bodu 1.5 

tohto návrhu uznesenia. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta 

 na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti formou  

obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta,  kde sú zverejnené 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

 na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o predaji a podmienkach predaja vyššie  

uvedenej nehnuteľností  formou  obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda,    

 uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa 

v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, na ulici  Kukučínova, vybudovanej 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, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, nachádzajúcim sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeným na LV č. 3579 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, 

a parc.  č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

medzi  mestom Dunajská Streda  ako predávajúcim a víťazom obchodnej verejnej súťaže 
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ako kupujúcim, určeným komisiou na otvorenie obálok schválenou v zmysle bodu 1.5 

tohto návrhu uznesenia. 

 na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 11. Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, nachádzajúceho sa 

v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, bytom  Nám. SNP 191/24, 929 

01 Dunajská Streda. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, 

nachádzajúceho sa v budove hromadných garáží súp.  č. 2167, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, bytom  Nám. SNP 191/24, 929 01 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní  : 23 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 392/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj nebytového priestoru – garáže č. 302, nachádzajúceho sa v budove 

hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, 

bytom Nám. SNP 191/24, 929 01 Dunajská Streda, nar. 27.03.1945, za všeobecnú 

hodnotu nebytového priestoru, stanovenú znaleckým posudkom č. 118/2016, 
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vypracovaným Ing.  Jolanou Némethovou, dňa 10.12.2016 vo výške  2 680,-€ (slovom: 

dvetisícšesťstoosemdesiat eur).  

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti 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, z dôvodu neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade 

s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 21/308/2012 zo dňa 

15.05.2012, ktoré následne z dôvodu neúspešnosti bolo zrušené  Uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 28/446/2013 zo dňa 26.02.2013.  

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 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 12. Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2016 

územného plánu mesta Dunajská Streda“.  

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke 

trvania procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní  : 23 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 393/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 
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s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie zo 

Štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v zmysle zákona 226/2011 Z.z. 

2. Záväzok mesta Dunajská Streda, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie. 

3. Spolufinancovanie projektu obstarania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v min. výške 20 % celkových 

výdavkov na jeho obstaranie. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt 

s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej 

Strede“. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov 

v Dunajskej Strede“ v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní  : 23 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 394/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných 

dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ na základe výzvy 

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu špecifického cieľa „1.2.2 - 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“, kód výzvy IROP-P01-

SC122-2016-15 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančného 

príspevku 
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3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z Integrovaného 

regionálneho operačného programu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci, 

maximálne do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na vykonanie úkonov potrebných na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ 

tohto uznesenia. 

 

k bodu č. 14. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho 

fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území 

Dunajská Streda a Malé Blahovo“. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom 

v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo“ v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní  : 23 

za : 23 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 395/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

• predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom 

„Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská 

Streda a Malé Blahovo“,  

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

•  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. 
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B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským zväzom 

hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

50 399 098. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri 

realizácii projektu regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským 

zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 399 098 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth žiadal o podporu zo strany poslancov a zároveň vyslovil 

poďakovanie za doterajšiu pomoc a podporu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní  : 23 

za : 23 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 396/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho centra hádzanej medzi 

mestom Dunajská Streda, Slovenským  zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 

831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 399 098 v predloženom rozsahu. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na uzavretie Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho 

centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským zväzom hádzanej, so sídlom 



22 

 

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava a MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske 

nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských jedální v Dunajskej 

Strede a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej obchodnej 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských jedální 

v Dunajskej Strede a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej obchodnej 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o. v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 Primátor mesta poznamenal, že Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda svojím uznesením 

č. 334 zo dňa 18. októbra 2016 založilo odbornú komisiu, ktorej úlohou bolo zistenie stavu 

školských jedální a sformovanie takého návrhu, ktorý dáva základ aj na dnešné rozhodovanie. 

Členmi tejto komisie sú MUDr. Zoltán Horváth, Attila Karaffa, Ladislav Bachman, Ing. Pavol 

Sebők, PaedDr. Kinga Horváth, PhD. a zo strany rodičov Miške Tomáš. Komisia bola aj na 

návšteve v  meste Hradec Kráľové, kde sa mohli presvedčiť o bezproblémovom zabezpečení 

stravovania školských jedální a výdajní 10 ročnou praxou. Spoločnosť Gama Holding 

vypracovala štúdium, v ktorom dala návrh na obnovu 14 školských jedální, z ktorých by boli 

obnovené 3 centrálne školské jedálne a ostatné kuchyne by fungovali naďalej len ako výdajne. 

Ďalej poznamenal, že 24. januára 2017 bolo organizované občianske fórum, kde mohli dávať 

svoje otázky nielen rodičia, ale aj zamestnanci jednotlivých materských a základných skôl, avšak 

zo strany verejnosti bolo prítomných iba 13 ľudí (3 zamestnanci a 10 rodičov) a to napriek tomu, 

že v minulom roku bolo predložených viac ako 1200 podpisov formou petície. Zo strany rodičov 

bola sformulovaná požiadavka  na zabezpečenie oponentského posudku. K tomuto odbornému 

posudku bol na mestský úrad doručený včera, t.j. 13.02.2017 oponentský odborný posudok, 

ktorého obsahom mohlo vedenie mesta oboznámiť a ihneď bol elektronicky doručený aj 

poslancom mestského zastupiteľstva. Na záver primátor vyjadril presvedčenie, že týmto 

spôsobom by mohlo mesto dosiahnuť nielen modernizáciu školských kuchýň a takto dosiahnuť 

zníženie režijných nákladov, ale aj zabezpečiť deťom odkázaným na dietu riadnu stravu 

v školských jedálňach.  

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že je potrebná modernizácia a racionalizácia 

školských jedální a základom celého procesu by mohlo byť schválenie pasportizácie. 

 

 Následne primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Gáborovi 

Horváthovi (zástupcovi rodičov) a o procedurálnom návrhu primátor mesta dal hlasovať. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora: 
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Hlasovanie č. 17: 

prítomní  : 23 

za : 22 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Gáborovi Horváthovi. 

 

 Zástupca rodičov, pán Gábor Horváth žiadal primátora mesta, aby odôvodnil, prečo 

rozhodol tak, že rodičia nemôžu vysloviť svoje názory formou dotazníka., ktorý navrhol rodičom 

poslanec Ladislav Bachman. 

 

 Primátor mesta reagoval na slová pána Horvátha nasledovne: Poznamenal, že zo strany 

riaditeľov škôl bol informovaný tak, že niekto v mene primátora a/alebo mestského úradu žiadal 

učiteľov, aby dotazníky boli rozdelené medzi žiakmi v základných školách. Primátor mesta ani 

mestský úrad taký príkaz nevydal. Ešte raz poznamenal, že 24. januára bolo organizované 

občianske fórum, na ktorom každý rodič mal možnosť vyjadriť svoje názory a svoje obavy a dať 

príslušným odborníkom svoje otázky. Vzhľadom na to, že sa obyvatelia, rodičia nezúčastnili, 

zrejme sa rozhodli tak, že možnosť rozhodnutia ponechajú na tie osoby, ktoré ich legitímne 

zastupujú na mestskom zastupiteľstve. 

 

 Poslanec Ladislav Bachman, ktorý sa zúčastnil občianskeho fóra uviedol, že 

pravdepodobne na základe jeho odporúčania si rodičia zvolili tento postup na zistenie názorov 

rodičov na modernizáciu školských jedální. Podľa jeho slov on im odporučil, aby rodičia 

prediskutovali túto problematiku na zasadnutiach školskej rady a výsledok tlmočili primátorovi 

mesta.  

 

 Poslanec László Szabó potvrdil slová pána poslanca Ladislava Bachmana. Ďalej predniesol 

doplňujúci návrh, aby jeden z konateľov spoločnosti Gastro DS, s.r.o. bol zvolený MUDr. Zoltán 

Horváth, za podpredsedu dozornej rady navrhol poslankyňu Tünde Brunczvik a za člena dozornej 

rady Tamása Miškeho. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik uviedla, že nie je presvedčená o tom, že táto veľká 

rýchlosť je potrebná. Vyslovila názor, že by bolo vhodnejšie a lepšie, keby mesto vyskúšalo 

najprv školské jedálne a keď sú skúsenosti naozaj pozitívne a vyhovujúce, až potom by mesto 

pokračovalo aj s jedálňami materských škôl. Podľa jej názoru rodičia ešte potrebujú čas na to, 

aby sa presvedčili o tom, či to bude naozaj racionálny krok zo strany mesta. Ďalej položila 

otázku, nakoľko ani v návrhu, ani v iných dokumentoch nenašla odpoveď, či do rozpočtu na celý 

tento proces sú alebo nie sú zahrnuté okrem iných aj výdavky na rozvoz jedál.  

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že ak niekto pozorne prečítal oponentský 

posudok, ktorý obsahuje konštatovanie, že  keď projektová príprava neprebehne v roku 2016, tak 

poradie, čo pasportizácia navrhuje, nebude možné dodržať. Práve z tohto dôvodu nepovažuje 
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pasportizáciu za unáhlený krok, ale naopak, sme v omeškaní. Čo sa týka rozpočtu, oponentský 

posudok takisto obsahuje, že prognostika podľa pasportizácie ohľadom obnovenia školských 

jedální je podcenená približne o 15%. 

 

 Poslanec Ing. arch. Marian Ravasz predniesol návrh podľa ktorého za konateľa spoločnosti 

Gastro DS, s.r.o. navrhol poslanca Ing. Pavla Sebőka a za predsedu dozornej rady Františka 

Vangela. 

 

 Poslanec Ing. Pavol Sebők vyslovil názor, že obidva materiály: pasportizácia ako aj 

oponentský posudok jednoznačne odporúčajú  tzv. Centralizáciu školských jedální. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcimi návrhmi poslancov: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní  : 23 

za : 19 

proti : 1 

zdržal  sa   : 3 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 397/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

dokument „Pasportizácia školských jedální v Dunajskej Strede“, vypracovanú 

spoločnosťou GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

výsledok vykonanej pasportizácie školských jedální v Dunajskej Strede podľa dokumentu 

„Pasportizácia školských jedální v Dunajskej Strede“ s tým, že školské vývarovne-

kuchyne budú prevádzkované na dvoch základných školách a jednej materskej škole 

 

C/ s c h v a ľ u j e  

zástupcov mesta Dunajská Streda v spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

a) za prvých konateľov 

MUDr. Zoltán Horváth, 929 01 Dunajská Streda, Októbrová 1512/52 

Ing. Pavol Sebők, 929 01 Dunajská Streda, Záhradnícka 302/12, 

b) za prvých členov dozornej rady: 

František Vangel, 929 01 Dunajská Streda, Ádorská ulica 741/18, 

Tünde Brunczviková, 929 01 Dunajská Streda, Malotejedská 5410/84A, 

Miške Tomáš, 929 01 Dunajská Streda, Nemešsegská 133/6, 
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 Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 15,45 hod. v trvaní 20 minút. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke:  

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní  : 23 

za : 20 

proti : 1 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 2 

        Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e   

procedurálny návrh o prestávke v trvaní 20 minút. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16,08 hod. 

 

Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodossy opustil rokovaciu miestnosť o 16,07 hod. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Poslanec, Attila Karaffa žiadal poslancov, aby podporili návrh a podporili záujem detí. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní  : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 398/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í  

so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, 

ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej materskej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím 

jazykom maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2017  

 

B/ s c h v a ľ u j e  

zámer zriadenia Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda dňom 

1.9.2017 ako rozpočtovej organizácie so samostatnou právnou subjektivitou s predmetom 

činnosti: poskytovanie odbornej, technickej, metodickej a materiálnej pomoci školám a 

školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky a poskytovanie investorských 

a dodávateľských služieb školám a školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti, ktoré o to 

požiadajú.  

 

C/ u k l a d á  Mestskému úradu Dunajská Streda  

1. vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána 

Hollého 10, Trnava, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

2. predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o zaradenie 

strediska služieb škole do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zmysle  

bodu B/ tohto uznesenia. 

 

D/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na zabezpečenie potrebných úkonov súvisiace so zabezpečením plnenia 

tohto uznesenia. 

 

k bodu č. 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2017 

zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského 

zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. ........./2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní  : 22 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 2 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 399/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 1/2017 zo dňa 14. februára 

2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Dunajská Streda na rok 2017 

 

 

k bodu č. 19. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2017 

zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. …../2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní  : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 400/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 2/2017 zo dňa 14. februára 

2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

k bodu č. 20. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda 

jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní  : 22 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa   : 2 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 401/2017/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda: 

I. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda 

Za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života 

JÁNOS ZSIDÓ 

 

II. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE  

Za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry 

Prof. ILONA NÉMETH, DLA 
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Za mimoriadne zásluhy v oblasti športu  

Ing. JOLÁN NÉMETH 

 

Za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života  

MUDr. VERONIKA BACULÁKOVÁ 

 

III. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS 

Za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy 

ANNAMÁRIA SZABÓ 

 

 

k bodu č. 21. Rôzne 

 

 Poslankyňa Antal Ágota mala poznámku, aby prítomní si úctili pamiatku všetkých 

zosnulých mesta Dunajská Streda minútou ticha  a to  na začiatku každého zasadnutia MsZ. 

  

 Primátor mesta reagoval a navrhol, aby sa touto otázkou zaoberala Komisia MsZ pre 

kultúru a medzinárodné vzťahy. 

 

 Poslanec Attila Karaffa žiadal vedenie mesta, aby sa zaoberali otázkou bezbariérovosti na  

Námestí Ármina Vámbéryho, aby celé námestie bolo dostupne aj pre telesne postihnutých. Ďalej 

žiadal, aby chodník pre chodcov pri Žltom kaštieli bol premiestnený pred hlavný vchod. 

 

Primátor mesta odpovedal, že riešením týchto otázok sa bude zaoberať Odbor technický 

a investičný Mestského úradu 

 

Poslankyňa Tünde Brunczviková informovala poslancov a prítomných, že pohreb nebohého 

Tibor Méhesa sa uskutoční vo štvrtok o 13:00 na cintoríne v Čečínskej Potôni. Ďalej pani 

poslankyňa žiadala, aby mesto už konečne riešilo verejného osvetlenie medzi sídliskami Sever 1 

a Sever 2 (sídlisko Boriny) , kde sú garáže. 

 

Primátor mesta reagoval na poznámku a odpovedal, že v minulom roku bol vyčlenený 

finančný balík, ktorý však bol použitý na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia na 

Zelenej ulici. V tomto roku sa určite nájdu financie aj na riešenie tohto problému. 

 

Poslanec György Kanovits obdržal vo svojom volebnom obvode 2 sťažnosti od obyvateľov 

na nový chodník v Panónskom háji, ktorý je nebezpečne poklesnutý a dodal, že aj kotolňa je 

podľa obyvateľov príliš hlučná a dymí. 

 

Primátor mesta reagoval na podnet poslanca, že sa mesto písomne bude požadovať 

vyjadrenie os Souththerm, s.r.o. na možné dôvody hlučnosti a prípadného dymu. 
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Poslanec Ing. Pavol Sebők tlmočil prosbu členov školskej rady (Materská škola na 

Jesenského ulici), že v blízkosti materskej školy je kanalizačný poklop prepadnutý a z tohto 

dôvodu hrozí nebezpečie pre okoloidúcich. 

 

Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik upozornila vedenie mesta, že pred Mestským 

kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára visia zo stĺpov drôty a žiadala aby to bolo napravené. 

Ďalej poznamenala a zároveň žiadala, aby hodiny na Námestí Ármina Vámbéryho a na Korze 

Bélu Bartóka boli sfunkčnené, aby ukazovali správny čas. 

 

Poslanec Mgr. Alexaner Dakó žiadal, aby na sídlisku Nová Ves medzi obytnými blokmi č. 

2218, 2220 a 2222 bola zavedená jednosmerná premávka. 

 

 

k bodu č. 22. Interpelácie 

 

 Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz interpeloval primátora mesta, aby podal vysvetlenie 

ohľadom výsledkov hodnotenia Transparency International Slovensko, na základe ktorého sa 

Dunajskostredský hlásnik zaradil z 83 hodnotených časopisov na 81. miesto. Rovnako ako 

samotné hodnotenie, aj on vyčíta redaktorom, že priveľa priestoru v ňom poskytujú názorom 

politického vedenia, a menej dialógu. 

 

 Primátor mesta poznamenal, že iná osoba je šéfredaktorom a iná osoba je riaditeľom, 

pričom poznamenal aj to, že Dunajskostredský hlásnik vydáva Perfects, a.s., v ktorej pracuje 

okrem iných aj zástupca primátora MUDr. Zoltán Horváth ako predseda predstavenstva, poslanec 

Tamás Domonkos ako podpredseda predstavenstva, poslankyňa Mgr. Gabriella Jerábik ako 

členka predstavenstva, poslanec Ladislav Gútay, poslanec Ing. arch. Zoltán Molnár a poslanec  

Ing. arch. Marian Ravasz sú členovia dozornej rady. 

 

 Šéfredaktor, Rajkovics Péter vyslovil svoj názor, že predmetné hodnotenie nepokladá za 

relevantné, avšak sa priznal, že sú určité chyby na riešení ktorých neustále pracujú. Ďalej dodal, 

že v prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo sťažností a to buď zo strany poslancov, alebo 

obyvateľov, je vždy dostupný a nápomocný tak, ako tomu bolo aj doteraz. 

 

 Poslanec, Attila Karaffa interpeloval primátora mesta, aby priestor na venčenie psov 

umiestnený  na  bývalom cintoríne v Mliečanoch, bol premiestnený na iný priestor a žiadal 

vedenie mesta, aby hladal na to vhodné riešenie a priestor. 

 

 Na záver poslanec MUDr. Zoltán Horváth poznamenal, že ako predseda predstavenstva 

v akciovej spoločnosti Perfects, chce urobiť všetko preto, aby Dunajskostredský hlásnik v 

budúcnosti bol lepšie hodnotený. Ďalej vyslovil potešenie, že otázka dvojjazyčnosti je také 

dôležité pre poslancov a žiada poslancov, aby prípadné poznatky resp. kritiku na komunikáciu 

v maďarskom jazyku riešili mimo zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 14.2.2017 o 16:57 hod. 
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Zápisnica bola podpísaná dňa 17.02.2017 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

     Ing. Júlia Bubniaková            JUDr. Zoltán Hájos 

         prednosta úradu                primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia:  1/ Mgr. Alexander Dakó  ……………………………… 

 

 

 

  2/ Ladislav Gútay   ……………………………… 

 

 

 

 

Zapisovateľ:    Mgr. Štefan Podhorný     

referent právny    ……………………………… 


