
1 

 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 14/7/2016          Dunajská Streda, 27.9.2016 

 

 

Zápisnica 
 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 27. septembra 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 19 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Metského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede 

 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

1. Ágota Antal ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

2. MVDr. Gabriel Csicsai  ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

3. Tamás Domonkos ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

4. Roland Hakszer ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

5. Mgr. Ivan Nagy ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

6. Ing. arch. Marian Ravasz ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 14. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos zahájil a viedol 14. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 14. 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. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestkého zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 
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nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 294/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 27.9.2016: 

1. Schválenie programu rokovania 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 12. zasadnutia 

konaného dňa 28.6.2016. 

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

polrok 2016.  

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

Dunajská Streda za rok 2015. 

6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2016. 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

8. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2/2015 

územného plánu mesta Dunajská Streda”. 

9. Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi mestom Dunajská 

Streda, spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 

43 956 700 a budúcim akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707. 

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

nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. 

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

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

odbor,  formou verejného ponukového konania. 

11. Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 1 izbového bytu č. 

44, nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 289, na parc. č. 1880/117, parc. č. 

1880/118, a parc. č. 1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3886 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej súťaže. 

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

Streda, par. č. 2858/7 o výmere 233 m
2
, v prospech Bc. Éva Kovács, bytom 

Partizánska 656/6, 929 01 Dunajská Streda. 

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

Streda, par. č. 1305/4 o výmere 21 m
2
, v prospech Petry Búsovej, bytom Ádorská 

741/18, 929 01 Dunajská Streda. 

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

Streda, par. č. 2588/45 o výmere 34 m
2
, par. č. 2588/47 o výmere 54 m

2 
a par. č. 
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2588/48 o výmere 123 m
2
, v prospech spoločnosti F-DEAL s.r.o., Mliečany 147, 929 

01 Dunajská Streda, IČO:35 959 398. 

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

Streda, par. č. 1936/399 o výmere 114 m
2
, v prospech Ing. Miloša Klementa, bytom 

Ľanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda. 

16. Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 

poschodového obytného domu  súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, 

par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 

3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 

o výmere 41 m
2 

a par. č. 1879/14 o výmere 47 m
2
, vedených na LV č. 6095 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej 

súťaže. 

17. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 671, par. registra „C“ o výmere 3 481 

m
2
,
 
vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v 

prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35 910 739. 

18. Návrh na schválenie materiálu „Vylúčenie nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou 

nad 12t a zmena dopravných tranzitných okruhov v meste Dunajská Streda“ 

19. Návrh na schválenie výmazu Mestského národného výboru v Dunajskej Strede 

z Obchodného registra Okresného súdu Trnava. 

20. Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do občianskeho združenia MŠK 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 50399098. 

21. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

22. Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do záujmového združenia 

právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371. 

23. Návrh na schválenie Pravidiel, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania 

kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na 

území mesta Dunajská Streda. 

24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 

zo dňa 27. júna 2016. 

25. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

26. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2016, 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. 
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27. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2016, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo 

dňa 24.novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. 

28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 27. 

septembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva  na  území mesta Dunajská Streda. 

29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2016 o určení 

názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

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

názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia  Dunajskej Stredy“. 

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

„Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“  v rámci 

PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG  V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 

MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601. 

32. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

243/2016/11 zo dňa 19.04.2016. 

33. Rôzne.  

34. Interpelácie. 

 

 

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. 2: 

prítomní  : 17 

za : 15 

proti : 0 

zdržal  sa   : 2 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 295/2016/14 

 

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. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 12. 

zasadnutia konaného dňa 28.6.2016. 

 

 

 Primátor mesta predniesol správu o Kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda z 12. zasadnutia konaného dňa 28.6.2016 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní  : 17 

za : 16 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 296/2016/14 

 

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 z 12. 

zasadnutia, konaného dňa 28. júna 2016. 

 

 Poslanec, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14,10 hod.  

 

 

k bodu č. 4. Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za 

prvý polrok 2016.  

 

 

 Primátor mesta predniesol Informáciu o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti 

rozpočtu za prvý polrok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého 

pri skúmaní stavu a vývoja dlhu mesta konštatoval, že celková suma dlhu mesta neprekročí 50% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní  : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 2 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 297/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

predloženú informáciu o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za 

prvý polrok 2016. 

 

 

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

Dunajská Streda za rok 2015. 

 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky 

a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2015 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta konštatoval, že konsolidovaná účtovná závierka 

mesta Dunajská Streda k 31.12.2015 je v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, preto 

ju odporúča poslancom Mestského zastupiteľstva na schválenie.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní  : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 298/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e   

konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu Mesta Dunajská Streda za rok 2015 v 

predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2016. 

 

 

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

ukončených v mesiacoch august a september 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní  : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 299/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2016/1 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2016/2 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2016/3 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2016/ 

 

 

k bodu č. 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

 

 

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

hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní  : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 300/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 . 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 

2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda”. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky č. 2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda” v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní  : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 301/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien 

a doplnkov č. 2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda. 
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B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky č. 2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda“ 

v predloženom rozsahu. 

 

C/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 352/2005 zo dňa 

4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 62/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 95/2007 zo dňa 9.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 

198/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 534/2010 zo dňa 

29.9.2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 29/473/2013 zo dňa 24.04.2013 a 

všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015. 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi mestom Dunajská 

Streda, spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 

43 956 700 a budúcim akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske 

nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi 

mestom Dunajská Streda, spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, 

IČO: 43 956 700 a budúcim akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske 

nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní  : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 302/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

zámer spoločnosti E.H.C.S. a.s. odpredať 1 ks kmeňovej akcie na meno, ISIN: 

LP0001508555 v menovitej hodnote 1.000 EUR emitenta akcie DAC ARÉNA, a.s., so 
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sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 budúcemu 

investorovi futbalového štadióna  

 

B/ s c h v a ľ u j e  

neuplatnenie a vzdanie sa predkupného práva mesta Dunajská Streda na 1 ks kmeňovej 

akcie na meno, ISIN: LP0001508555 v menovitej hodnote 1.000 EUR emitenta akcie 

DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

47 854 707. 

 

C/ s c h v a ľ u j e  

uzavretie Akcionárskej dohody medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou E.H.C.S. 

a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 a budúcim akcionárom 

spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 47 854 707, v predloženom rozsahu. 

 

D/ 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 prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 

2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

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

verejného ponukového konania. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných 

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

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

formou verejného ponukového konania v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní  : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 303/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nasledovných nebytových 

priestorov- garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží  súp.  č.  2167,  

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645, 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,  formou verejného ponukového 

konania: 

 

Vchod: Podlažie: Číslo nebytového  

Priestoru 

(garážového  

boxu): 

Spoluvlastnícky  

podiel: 

Podiel 

priestorov na 

spoločných 

častiach a 

spoločných 

zariadeniach 

domu: 

2167 1.p. 2-101 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-121 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-131 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-132 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-205 1/1 1/146 

2167 2.p 2-220 1/1 1/146 

2167 2.p 2-227 1/1 1/146 

2167 2.9 2-228 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-232 1/1 1/146 

2167 3.p 2-302 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-307 1/1 1/146 

2167 3.p 2-308 1/1 1/146 

2167 3.p 2-314 1/1 1/146 

2167 3.p 2-317 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-322 1/1 1/146 

2167 3.p 2-326 1/1 1/146 

2167 3.p 2-327 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-331 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-332 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-403 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-404 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-405 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-407 1/1 1/146 
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2167 4.p. 2-408 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-409 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-410 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-411 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-412 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-413 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-414 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-415 1/1 1/146 

 

nasledovné podmienky prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností  formou verejného 

ponukového konania: 

- celková cena nájmu sa určuje vo výške 30,- eur/1 garážový box/mesiac, ktorá sa skladá 

z nájomného vo výške 18,80 eur/1garážový box/mesiac a z poplatku za výkon správy 

uhrádzaného správcovi vo výške 11,20 eur/1 garážový box/mesiac. Celková cena zahŕňa v 

sebe mesačné nájomné, osvetlenie spoločných priestorov, poplatok za výkon správy, 

paušálnu úhradu nákladov za elektrickú energiu a úhradu preddavkov do fondu 

prevádzky, údržby a opráv. 

- ak počas doby trvania nájmu nájomcom na základe ročného vyúčtovania nákladov 

spojených s užívaním nebytového priestoru za príslušný kalendárny rok správcovská 

spoločnosť vykazuje akýkoľvek nedoplatok, nájomca sa zaväzuje uhradiť vyúčtovaný 

nedoplatok v plnej výške. 

nasledovné hlavné vyhodnocovacie kritéria verejného ponukového konania: 

- záujemca nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda, 

- dátum podania žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností, 

- v prípade, že záujemcom žiadaná nehnuteľnosť už bude pridelená inému záujemcovi 

v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, záujemcovi sa ponúkne na prenájom iný 

garážový box z  ešte nepridelených garážových boxov. V prípade, že záujemca 

neakceptuje ponuku prenájmu takto určeného garážového boxu, jeho žiadosť bude 

vylúčená z  vyhodnotenia predmetného ponukového konania, 

- uvedené podmienky ponukového konania platia na žiadosti o prenájom vyššie 

uvedených nehnuteľností doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede v období od 

01.11.2016 do 31.10.2017. 

 

2. prenájom vyššie uvedených nehnuteľností  formou  verejného ponukového konania, 

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

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

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

písm. c) 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 mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva. 
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k bodu č. 11. Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 1 izbového 

bytu č. 44, nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 289, na parc. č. 1880/117, parc. č. 

1880/118, a parc. č. 1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda,  vedeného na LV č. 3886 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

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

1 izbového bytu č. 44, nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 289, na parc. č. 1880/117, 

parc. č. 1880/118, a parc. č. 1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda,  vedeného na LV č. 3886 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa, PaedDr. Kinga Horváth, PhD. sa dostavila do rokovacej miestnosti o 14,40 

hod.  

 

 Zástupca primátora László Szabó predniesol doplňujúci návrh, v zmysle ktorého za členov 

komisie na otvorenie obálok navrhuje poslankyňu Tünde Brunczvikovú a Györgya Bugára a za 

náhradného člena komisie navrhuje sám seba. 

 

 

 Poslankyňa Mgr. Gabriella Jerábik predniesla doplňujúci návrh, v zmysle ktorého za 

ďalších členov komisie na otvorenie obálok navrhuje pána poslanca Mgr. Alexandra Dakóa a za 

náhradného člena pána poslanca Františka Vangela.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 304/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

I.  s c h v a ľ u j e  

      

1.1. Odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, 1 izbového bytu č. 44 nachádzajúceho sa 

v obytnom dome súp. č. 289, na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede, nachádzajúceho 

sa na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 1880/117, parc. č. 1880/118, a parc. č. 

1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na 
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LV č. 3886 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho 

podielu k pozemku v 260/43326 – inách, formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s   

§ 9a zákona NR  SR č. 138/1991 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 minimálnej kúpnej ceny je stanovená vo výške 7000,- € 

slovom: sedem tisíc eur v súlade s  Článkom 8, bod 3.   Všeobecne záväzného nariadenia 

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, 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. 

Schválenie vyššie navrhnutej minimálnej kúpnej ceny v súlade s Článkom 8, bod 3. 

Všeobecne záväzného nariadenia 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, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

1.3.  Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedenej nehnuteľnosti  

formou  obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými základnými súťažnými 

podmienkami predaja: 

 záujemca vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že predmet obchodnej 

verejnej súťaže  v čase vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je užívaný neoprávnenými 

užívateľmi, 

 záujemca vyhlasuje, že akceptuje vyššie uvedenú skutočnosť užívania predmetu 

obchodnej verejnej súťaže s neoprávnenými užívateľmi, a ho prijíma   bez výhrad a bez 

možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu vypratania predmetu obchodnej verejnej súťaže, 

 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, 
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1.4. lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu predmetného bytu   

20.10.2016 do 12:00 hod.   

 

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 1 izbového bytu č. 44  nachádzajúceho sa 

v obytnom dome súp. č. 289, na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede, nachádzajúceho 

sa na pozemkoch parcely registra „C“,  parc. č. 1880/117, parc. č. 1880/118, a parc. č. 

1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na 

LV č. 3886 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho 

podielu k pozemku v 260/43326 – inách vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi  

mestom Dunajská Streda  ako predávajúcim a víťaznom obchodnej verejnej súťaže ako 

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

návrhu uznesenia. 

II. 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 1 izbového bytu č. 44  nachádzajúceho sa 

v obytnom dome súp. č. 289, na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede, nachádzajúceho 

sa na pozemkoch parcely registra „C“,  parc. č. 1880/117, parc. č. 1880/118, a parc. č. 

1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na 

LV č. 3886 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho 

podielu k pozemku v 260/43326 – inách vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi  

mestom Dunajská Streda  ako predávajúcim a víťaznom obchodnej verejnej súťaže ako 

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

návrhu uznesenia. 
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 na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich  k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

k bodu č. 12. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2858/7 o výmere 233 m
2
, v prospech Bc. Éva Kovács, bytom 

Partizánska 656/6, 929 01 Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2858/7 o výmere 233 m
2
, v prospech Bc. Éva Kovács, bytom 

Partizánska 656/6, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 305/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2858/7, parcela registra C, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 233 m
2
, vytvoreného geometrickým plánom č. 61/2015, 

vyhotoveným dňa 29.05.2015, vyhotoviteľom GeoTime s.r.o., Hollého 749, 90 501 

Senica, IČO: 45 697 337, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor pod. č. 1640/15, dňa 31.08.2015, v podiele 1/1-ine k celku, v prospech Bc. Éva 

Kovács, bytom Partizánska 656/6, 929 01 Dunajská Streda, nar. 26.11.1967, za všeobecnú 

hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 70/2016, vypracovaným Ing. 

Jolanou Némethovou, dňa 03.08.2016 vo výške 8 100,- € (slovom: osemtisícsto eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2858/7 

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 predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez 
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možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) zákona SNR č 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, 

priľahlej  plochy,  ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s 

nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

k bodu č. 13. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1305/4 o výmere 21 m
2
, v prospech Petry Búsovej, bytom Ádorská 

741/18, 929 01 Dunajská Streda. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1305/4 o výmere 21 m
2
, v prospech Petry Búsovej, bytom Ádorská 

741/18, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 306/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1305/4,  parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m
2
, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda, v prospech Petry Búsovej, nar. 09.05.1975, bytom Ádorská 741/18, 929 

01 Dunajská Streda do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú 

hodnotu pozemku stanovenú znaleckým posudkom č. 079/2016, vypracovaným Ing. 



18 

 

Annou Juhosovou, dňa 28.06.2016 vo výške 630,-€ (slovom: šesťstotridsať eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1305/4 

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 predmetné parcely 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. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) zákona SNR č 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

k bodu č. 14. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2588/45 o výmere 34 m
2
, par. č. 2588/47 o výmere 54 m

2 
a par. č. 

2588/48 o výmere 123 m
2
, v prospech spoločnosti F-DEAL s.r.o., Mliečany 147, 929 01 

Dunajská Streda, IČO:35 959 398. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2588/45 o výmere 34 m
2
, par. č. 2588/47 o výmere 54 m

2 
a par. č. 

2588/48 o výmere 123 m
2
, v prospech spoločnosti F-DEAL s.r.o., Mliečany 147, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO:35 959 398 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec MUDr. Juraj Puha uviedol, aby výťažok z predaja predmetnej nehnuteľnosti by 

mal byť preinvostaný na rekonštrukciu prepojovacej chodby Základnej školy Zoltána Kodálya. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 307/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, par. č. 2588/45 o výmere 34 m
2
, par. registra „C“, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, par. č. 2588/47 o výmere 54 m
2 

 a par. registra „C“, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 2588/48 o výmere 123 m
2
, vedených na LV 

č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti 

F-DEAL s.r.o., Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 959 398 do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemkov, stanovenú 

znaleckým posudkom č. 113/2016, vypracovaným Ing. Annou Juhosovou, dňa 25.08.2016 

vo výške 6 600,-€ (slovom: šesťtisícšesťsto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 2588/45, 

č. 2588/47 a č. 2588/48 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infra-

štrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia 

plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely 

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. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) zákona SNR 

č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej  plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

k bodu č. 15. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1936/399 o výmere 114 m
2
, v prospech Ing. Miloša Klementa, 

bytom Ľanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda. 

 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1936/399 o výmere 114 m
2
, v prospech Ing. Miloša Klementa, 

bytom Ľanárska 4529/5, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 308/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 

1030/2016, vyhotoveným dňa 23.05.2016, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová 

ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overeným Okresným úradom  

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 30.05.2016pod č. 1146/2016,  par. č. 1936/399, 

parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m
2
, 

v prospech Ing. Miloša Klementa, nar. 08.01.1969, bytom Ľanárska 4529/5, 929 01 

Dunajská Streda do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku,  za všeobecnú 

hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom  č. 77/2016, vypracovaným Jolanou 

Némethovou, dňa 21.08.2016 vo výške  3 990,-€ (slovom: tritisícdeväťstodeväťdesiat eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1936/399 

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 predmetné parcely 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. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej  plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  
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k bodu č. 16. Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda, 

stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, 

par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 o výmere 41 m
2 

a par. č. 1879/14 o výmere 47 m
2
, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh a na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská 

Streda, stavby 3 poschodového obytného domu  súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 

1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 o výmere 41 m
2 

a par. č. 1879/14 

o výmere 47 m
2
, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 309/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Informáciu, že v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

160/2015/8 zo dňa 29.09.2015 bolo zapísané do katastra nehnuteľností právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemkov pod 

stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, na ťarchu pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par.  č. 

1879/12, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 181 

m
2
, par. č. 1879/13, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o 

 výmere 181 m
2
, par. č. 1879/257, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria  o  výmere 141 m
2
, par. č. 1879/258, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria  o  výmere 133 m
2
, vedených na LV č. 7555 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda ako vlastníka 
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stavby 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11,  

par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v súlade s § 4 Zákona NR SR č. 

66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod 

stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, pod č. Z-4928/16-č.z. 2554/16.   

 

B/ s c h v a ľ u j e  

1. Zámer predaja majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 poschodového obytného domu 

súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,  par. . 

1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258 v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  pozemkov, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, 

par. č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 

41 m
2
, par. č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  

o výmere 47 m
2
, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a zákona SNR 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. 

 

2. Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedených nehnuteľností  formou  

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

Záujemcom navrhnutá výška kúpnej ceny (minimálna cena je stanovená znaleckým  

posudkom vo výške 151 000,- € slovom: stopäťdesiatjedentisíc 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 nehnuteľností uvedených v bode 2.1. tohto návrhu 

uznesenia. Odpis notárskej zápisnice o vklade vyššie uvedenej čiastky navrhnutej kúpnej 

ceny predkladá záujemca spolu so svojím návrhom kúpnej ceny. 

 

3. Oznámenie o predaji a podmienkach predaja  vyššie  uvedených nehnuteľností  formou 

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými základnými súťažnými podmienkami predaja: 

záujemca vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že pozemky parcely registra 

„C“, parc. číslo 1879/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m
2
, 

parc. číslo 1879/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m
2
, parc. 

číslo 1879/257, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m
2
 a parc. číslo 

1879/258, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m
2
, nachádzajúce sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 
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vedené na LV č. 7555 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ku ktorým 

je pod č. Z-4928/16-č.z. 2554/16 zapísané do katastra nehnuteľností právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemkov pod stavbou, vrátane 

práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby v prospech mesta Dunajská Streda, nie sú vo 

vlastníctve vyhlasovateľa a nie sú predmetom obchodnej verejnej súťaže.  

Záujemca vyhlasuje, že nehnuteľnosti tvoriace predmet obchodnej verejnej súťaže prijíma 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu vyporiadania majetkovo – právneho stavu (vrátane 

odkúpenia, zriadenia vecného bremena, nájomného vzťahu atď.) k vyššie uvedeným 

pozemkom, ktoré sú zastavané stavbou 3 poschodového obytného domu súp. č. 2134, 

vedenou na LV 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a nie sú vo 

vlastníctve vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže. 

Záujemca vyhlasuje, že je mu dobre známy stavebno-technický stav nehnuteľností 

tvoriace predmet obchodnej verejnej súťaže a tie v stave, v akom sa nachádzajú preberá 

bez poskytnutia záruky zo strany vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.  

Záujemca vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že v predmete obchodnej 

verejnej súťaže sa nachádza nadmerné množstvo odpadu, ktoré odstráni na vlastné 

náklady bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov spojených s odstránením 

vyššie uvedeného odpadu, pričom pri nakladaní s odpadmi sa zaväzuje dodržiavať platné 

právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. 

 

4. Lehotu na doručenie cenových ponúk do 28.10.2016 o 12:00 hod.   

 

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

1. na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja vyššie uvedených nehnuteľností formou 

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

zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

 

2. na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o predaji a podmienkach predaja vyššie  

uvedených  nehnuteľností  formou  obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda. 

 

3. na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  
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k bodu č. 17. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 671, par. registra „C“ o výmere 3 481 m
2
,
 

vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v 

prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 

910 739. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 671, par. registra „C“ o výmere 3 

481 m
2
,
 
vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v 

prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 

739 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 310/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 671, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 481 

m
2
, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 

35 910 739. Geometrickým plánom číslo 35021934-171/2016 zo dňa 25.06.2016, 

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

Streda, IČO: 35 021 934, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor pod. č. 1423/2016, dňa 07.07.2016, bol vyznačený rozsah vecného bremena na 

priznanie práva uloženia podzemného plynárenského infraštrukturálneho vedenia na 

vyššie uvedenej parcele. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej 

osoby tvorí prílohu tohto  návrhu.  
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2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola 

stanovená  znaleckým posudkom č. 114/2016, vypracovaným Ing. Annou Juhosovou, dňa 

24.08.2016 vo výške 49,- € (slovom: štyridsaťdeväť eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

k bodu č. 18. Návrh na schválenie materiálu „Vylúčenie nákladnej dopravy s celkovou 

hmotnosťou nad 12t a zmena dopravných tranzitných okruhov v meste Dunajská Streda“ 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie materiálu „Vylúčenie nákladnej dopravy 

s celkovou hmotnosťou nad 12t a zmena dopravných tranzitných okruhov v meste Dunajská 

Streda“ v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 311/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

vylúčenie nákladnej dopravy s celkovou hmotnosťou nad 12 t a zmena dopravných 

tranzitných okruhov v meste Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

k bodu č. 19. Návrh na schválenie výmazu Mestského národného výboru v Dunajskej 

Strede z Obchodného registra Okresného súdu Trnava. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie výmazu Mestského národného výboru 

v Dunajskej Strede z Obchodného registra Okresného súdu Trnava v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 312/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ k o n š t a t u j e, 

že Drobná prevádzkáreň pri MsNV Dunajská Streda resp. činnosti, ktoré zabezpečovala, 

boli zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda č. 6/XV z 28.6.1991 

a XIX z 16. novembra 1992. 

 

B/ s ú h l a s í  

s výmazom Mestského národného výboru v Dunajskej Strede, sídlo Dunajská Streda, 

IČO: 00 305 383 z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pšn, Vložka 

číslo 10088/T. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na zabezpečenie úkonyov potrebných k výmazu Mestského národného 

výboru v Dunajskej Strede, sídlo Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 z Obchodného 

registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pšn, Vložka číslo 10088/T. 

 

k bodu č. 20. Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do občianskeho združenia 

MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 50399098. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda 

do občianskeho združenia MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 50399098 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 
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nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 313/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

vstup mesta Dunajská Streda do občianskeho združenia MŠK Dunajská Streda, so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50399098. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na zabezpečenie úkonov súvisiaceich so vstupom mesta Dunajská Streda 

do občianskeho združenia MŠK Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Centrum sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Centrum sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 314/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zrušenie Centrum sociálnej starostlivosti bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda dňom 31.12.2016 
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B/ z r i a ď u j e  

rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda  

Názov:   Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda 

Sídlo:     Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

Predmet činnosti:  Centrum sociálnej starostlivosti sa zriaďuje na plnenie úloh mesta 

Dunajská Streda na úseku sociálnej starostlivosti:   

1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa - terénna   

2. poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) – ambulantná 

3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – ambulantná  

4. poskytovanie sociálnej služby v jedálni – ambulantná a terénna 

5. poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári - ambulantná 

Deň vzniku: 1. januára 2017 

Štatutárny orgán: riaditeľ  

Vecné a finančné vymedzenie majetku ktorý je rozpočtovej organizácii zverený do 

správy: 

Nehnuteľný majetok v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda: 

dom s.č. 359/33  na pozemku parc. reg. „C“ č. 101/2 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 101/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  

857 m
2
, vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 101/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  

2309 m
2
, vedený na LV č. 3251 

dom s.č. 825   na pozemku parc. reg. „C“ č. 2521/22 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 2521/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  

577 m
2
 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 2521/1, druh pozemku: ostatné plochy, výmera  1187 m
2
 

vedený na LV č. 3251 

podľa účtovnej evidencie : 

hmotný a nehmotný investičný majetok (bez nehnuteľností) v hodnote 1 530,29  eur 

nehnuteľný hmotný investičný majetok (budova) v hodnote 166 707,85  eur 

pozemky v hodnote 24 551,40  eur 

drobný hmotný a nehmotný majetok v hodnote  513,93 eur 

Doba, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriaďuje: 

Rozpočtová organizácia Centrum sociálnej starostlivosti sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

Zriaďovaciu listinu Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 
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D/ s c h v a ľ u j e 

vymenovanie za prvého riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Bc. 

Johannu Bíró, bytom Nám. SNP 198/50, 929 01 Dunajská Streda  

 

E/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 22. Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do záujmového združenia 

právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 

917 01 Trnava, IČO: 37840371. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda 

do záujmového združenia právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so 

sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37840371 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 315/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

vstup mesta Dunajská Streda do záujmového združenia právnických osôb Klaster 

cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 

37840371. 

 

B/ s ú h l a s í  

so stanovami združenia s tým, že mesto Dunajská Streda bude plniť povinnosti 

vyplývajúce z členstva v KCR, vrátane zaplatenia členského príspevku vo výške 1.000 

EUR na rok 2016. 
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C/ s p l n o m o c ň u j e   primátora mesta 

1. na zabezpečenie úkonov súvisiacich so vstupom mesta Dunajská Streda do 

záujmového združenia právnických osôb Klaster cestovného ruchu západné Slovensko, so 

sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava; 

2. na predloženie na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva návrh zmeny 

rozpočtu mesta, v ktorom bude premietnutý členský príspevok podľa bodu B/ tohto 

uznesenia.  

 

k bodu č. 23. Návrh na schválenie Pravidiel, ktorými sa ustanovujú podmienky 

usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov 

na území mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Pravidiel, ktorými sa ustanovujú 

podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom 

výrobkov na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec Ladislav Bachman predniesol pozmeňovací návrh, aby tieto pravidlá sa 

vzťahovali aj na podujatia, ktoré sa usporadúvajú na gokartovej dráhe na Malodvorníckej ceste. 

 

 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

 

 Primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, aby v samotných pravidlách v čl. I bod 5. 

písm. c) hodnota hluku na vzdialenosť 200 metrov od javiska/pódia zo smeru reproduktorov 

neprevyšovala hodnotu 80 dB. 

 

 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacími návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 316/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

pravidlá, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených 

s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda s 

pozmeňovacími návrhmi. 

 

  

 

 Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 15,37 hod. v trvaní 20 minút. 

 

 Hlasovanie o procedorálnom návrhu primátora mesta o prestávke:  

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        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 16,05 hod. 
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k bodu č. 24. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Primátor mesta ďalej poukázal na to, že právnou subjektivitou prichádza väčšia 

samostnanosť jednotlivých materských škôl, ale aj väčšia zodpovednosť v oblasti hodpodárenia a 

využívania finančných prostriedkov. Informoval ďalej prítomných, že mestské zastupiteľstvo sa 

bude na terajšom zasadnutí zaoberať výlučne s právnou subjektivitou materských škôl, pričom 

nejde o ich centralizáciu, ako to bolo v tlači prezentované. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik vyjadrila svoje obavy o strate korporatívnej identity 

materských škôl a jednoznačne zastáva názor, podľa ktorého by mali dostať všetky materské 

školy na území mesta samostatnú právnu subjektivitu a zriaďovateľ by mal dať šancu všetkým 

materským školám. 

 

 Primátor mesta udelil slovo pánovi Ing. Zoltánovi Mikóczymu, predkladateľovi petícií 

občanov. 

 

 Pán Ing. Mikóczy ako zástupca rodičov odovzdal petíciu v priebehu dňa do rúk primátora 

mesta, ktorú podporilo vyše 1200 rodičov svojimi podpismi.  Zároveň zdôraznil, že petícia 

odzrkadľuje strach rodičov, aby to, čo bolo vybudované sa nezničilo. Hlavný problém vidí v tom, 

že rodičia neboli dostatočne informovaní, nevedia čo sa deje, celý proces nebol dostatočne 

odkomunikovaný s rodičmi. Na záver žiadal poslancov mestského zastupiteľstva, aby by každá 

materská škola dostala právnu subjektivitu. 

 

    Primátor mesta poukázal na to, že výuka v materských školách ostáva v nezmenej podobe, 

zmena nastáva v oblasti hospodárenia, personalistiky a materiálneho zabezpečenia. Metóda vo 

výchove sa nezmení. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik sa naďalej  pridržiava svojho názoru, aby poslanci dali 

šancu všetkým materským školám, aby mesto sledovalo po určitý čas aj negatíva aj pozitíva a až 

následne prijal vhodné opatrenia. 

 

 Zástupca primátora, László Szabó k prererokovanému bodu programu vyjadril svoj názor, 

menovite, že v tejto problematike sú dve klúčové slová, a to obava a neinformovanosť. Obava je 

z neinformovanosti a práve z tohto dôvodu vznikla aj samotná petícia. Ďalej uviedol, že 

rešpektuje všetky podpisy na tejto petícii a zastáva názor, že keby rodičia boli viacej 

informovaní, nebola by potreba sformulovať takúto petíciu. Ďalej poznamenal: nevidí, čo je zlé 

v tejto možnosti, nakoľko materské školy budú naďalej fungovať ako doteraz, s tým rozdielom, 

že budú mať väčšiu samostatnosť a presne tým, že získajú právnu subjektivitu, budú mať viac 

možností.  

 

 Následne primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pánovi Zsoltovi 

Bekemu (zástupcovi rodičov), a o procedurálnom návrhu primátor mesta dal hlasovať. 
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 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Zsoltovi Bekemu. 

 

 Pán Zsolt Beke, ako zástupca rodičov z materskej školy na ulici Komenského vyjadril svoj 

názor, že rodičia ktorí podpísali petíciu, si boli vedomí, že sa tu jedná o právnu subjektivitu 

a hlasovali hlavne za to, aby všetky materské školy dostali právnou subjektivitou a nie len štyri, 

ako je to v návrhu. Vyjadril naďalej aj obavy o stratu identity tej ktorej materskej školy.  

 

 Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik predniesla pozmeňovací návrh, aby uznesenie bolo 

rozdelené na dve časti a to: 

1. návrh: materským školám boli začlenené školské jedálne 

2. návrh, všetky materské školy na území mesta Dunajská Streda dostali právnu 

subjektivitu. 

 

 

 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu č. 1 poslankyne, Mgr. Gabrielly Jerábikovej. 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

 

 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu č. 2 poslankyne, Mgr. Gabrielly Jerábikovej. 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní  : 19 

za : 5 

proti : 8 

zdržal  sa   : 6 

nehlasoval : 0 

        Návrh nebol prijatý. 
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 Primátor mesta predniesol návrh v súlade s predloženým písomným návrhom, ktorým sa 

mení bod B/ Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. 

júna 2016 nasledovne: 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda B/ súhlasí s návrhom na vyradenie nasledovných 

materských škôl bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda zo 

Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického 

vyučovania Slovenskej republiky dňom 31.12.2016: 

 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

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

939/47, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy:  

Školská jedáleň, Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

3. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Nám. priateľstva 2173/27, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Nám.priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Rybný trh 14, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

5. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Komenského ulica 357/2, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 
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Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

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

Elek Óvoda, Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň, Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

7. Názov školy: Materská škola, Jesenského ulica 910/10, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň  Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

8. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

9. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

a súhlasiť s návrhom na zaradenie nasledovných 4 materských škôl ako rozpočtových organizácií 

s právnou subjektivitou, s elokovanými pracoviskami, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického vyučovania Slovenskej republiky dňom 1.1.2017: 

 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Rybný trh 14, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 131 
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Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Nám.priateľstva 2173/27, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 124 

Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

2. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 118 

Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

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

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 61 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

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

939/47, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Vyučovací jazyk: maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 72 



37 

 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola Eleka Benedeka, s vyučovacím jazykom 

maďarským – Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske nám.323/3 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 63 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou:  

Školská jedáleň Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Komenského ulica 357/2, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 90 

Predpokladaný počet všetkých tried: 4 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracoviská školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská 

Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

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

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 69 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity,  ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracoviská školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola, Jesenského ulica. 910/10, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 
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Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 93 

Predpokladaný počet všetkých tried: 5 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora mesta: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní  : 19 

za : 15 

proti : 2 

zdržal  sa   : 2 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 
 

Uznesenie 

č. 317/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. 

júna 2016  v časti bod B/: 

„B/ s ú h l a s í 

s návrhom na vyradenie nasledovných materských škôl bez právnej subjektivity 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda zo Siete škôl a školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky 

dňom 31.12.2016: 

 

1.  Názov školy: Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica č. 1999/9, Dunajská   Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

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

ulica č. 939/47, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda 
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Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň, Októbrová ulica č. 939/47. Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

 

3. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie priateľstva č. 2173/27, Dunajská 

Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva č. 2173/27 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Námestie priateľstva č. 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

4.  Názov školy: Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Rybný trh č. 14 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Rybný trh č. 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 č. 357/2 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

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

Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske námestie č. 323/3, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie č. 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 č. 910/10, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň  Jesenského ulica č.910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 
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8.  Názov školy: Materská škola – Óvoda, Ružový háj č. 1359/19, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj č.1359/19 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Ružový háj č. 1359/19 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

9.  Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie SNP č. 187/11, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP č.187/11 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Námestie SNP č.187/11, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

 

a súhlasí s návrhom na zaradenie nasledovných 4 materských škôl ako rozpočtových 

organizácií s právnou subjektivitou, s elokovanými pracoviskami, v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda do Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky dňom 

1.1.2017: 

 

1.  Názov školy: Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Rybný trh č.14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 131 

Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Rybný trh č. 14 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Námestie priateľstva č. 

2173/27, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 124 

Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 
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2. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie SNP č. 187/11, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP č.187/11 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 118 

Predpokladaný počet všetkých tried: 6 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Námestie SNP č. 187/11 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Ružový háj č. 1359/19, 

Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj č.1359/19 Dunajská  Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 61 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Ružový háj č.1359/19 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

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

Októbrová ulica č. 939/47, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 72 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím 

jazykom maďarským  – Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske námestie č. 323/3, 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie č.323/3 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 63 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 
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Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou:  

Školská jedáleň Alžbetínske námestie č. 323/3 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

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  

Predpokladaný počet všetkých detí: 90 

Predpokladaný počet všetkých tried: 4 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: 

Školská jedáleň Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracoviská školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica 

č.1999/9, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Széchenyiho ulica č.1999/9 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 69 

Predpokladaný počet všetkých tried: 3 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017 

 

Elokované pracoviská školy bez právnej subjektivity: 

Názov: Elokované pracovisko Materská škola, Jesenského ulica č. 910/10, 

Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 93 

Predpokladaný počet všetkých tried: 5 

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: 

Školská jedáleň  Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda 

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017“ 

 

 Primátor mesta oboznámil prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda s obsahom „Petície za zriadenie právnej subjektivity predškolských zariadení mesta 

Dunajská Streda a za zachovanie prípravy jedál priamo v týchto zariadeniach“ a navrhol, aby 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda zobralo na vedomie petíciu občanov. 
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 Hlasovanie o návrhu primátora mesta: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 318/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

petíciu na zriadenie právnej subjektivity predškolských zariadení mesta Dunajská Streda a 

za zachovanie prípravy jedál priamo v týchto zariadeniach doručeného dňa 27.9.2016. 

 

 

 Primátor mesta predniesol návrh v súlade s predloženým písomným návrhom, ktorým sa 

menia body C/, D/, E/ Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo 

dňa 27. júna 2016  nasledovne: 

 

 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

C/ schvaľuje  

1. založenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda, podľa 

§ 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov s obchodným názvom : Gastro DS, s. r. o.  

sídlo: Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 

základné imanie spoločnosti: 5.000,- € (slovom päťtisíc eur)  

predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je:  

- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne  

- prevádzkovanie výdajne stravy  

2. peňažný vklad mesta Dunajská Streda v hodnote 5.000,- € do základného imania obchodnej 

spoločnosti Gastro DS, s. r. o.  

 

D/ ukladá  

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  

 

E/ splnomocňuje  

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  
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Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora mesta: 

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní  : 19 

za : 17 

proti : 1 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 319/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. 

júna 2016 v častiach C/, D/ a E/: 

 

„C/ s c h v a ľ u j e  
1. založenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda, 

podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s obchodným názvom : Gastro DS, s. r. o.  

sídlo: Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 

základné imanie spoločnosti: 5.000,- € (slovom päťtisíc eur)  

predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je:  

- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne  

- prevádzkovanie výdajne stravy  

2. peňažný vklad mesta Dunajská Streda v hodnote 5.000,- € do základného imania 

obchodnej spoločnosti Gastro DS, s. r. o.  

 

D/ u k l a d á 

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. 

 

E/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.“ 

 

 Primátor predniesol návrh týkajúci sa zrušenia bodu F/ Uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016 podľa predloženého písomného návrhu. 
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 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora mesta: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní  : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal  sa   : 2 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 320/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zrušenie bodu F/ Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo 

dňa 27. júna 2016. 

 

k bodu č. 25. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rád škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena rád škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 34: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 321/2016/14 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

odvolanie zástupcu zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda podľa predloženého návrhu. 
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B/ s c h v a ľ u j e 

delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda podľa predloženého návrhu. 

 

k bodu č. 26. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2016, 

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. 

 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. …../2016, 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 zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní  : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 2 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 322/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2016, 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 podľa predloženého návrhu. 

 

 

k bodu č. 27. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 21/2015 

zo dňa 24.novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. …../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

21/2015 zo dňa 24.novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
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školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní  : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 2 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 323/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 10/2016, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 

24.novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

k bodu č. 28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo 

dňa 27. septembra  2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného 

priestranstva  na  území mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. ..../2016 zo dňa 27. septembra  2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva  na  území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 37: 

prítomní  : 19 

za : 16 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 
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nehlasoval : 2 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 324/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 11/2016, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 24. 

novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda podľa 

predložemého návrhu. 

 

k bodu č. 29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2016 o 

určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. ......./2016 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Attila Karaffa predviedol pozmeňovací návrh, aby navrhovaná Tulipánová ulica 

bola premenovaná na „Kapuhegy ulicu“ a v jazyku maďarskom „Kapuhegy utca“. 

 

 Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Attila Karaffu: 

 

Hlasovanie č. 38: 

prítomní  : 19 

za : 16 

proti : 0 

zdržal  sa   : 2 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 

  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom: 

 

Hlasovanie č. 39: 

prítomní  : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 1 

        Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 325/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o   

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 12/2016 o určení názvu ulíc 

na území mesta Dunajská Streda podľa predloženého návrhu spolu s pozmeňovacím 

návrhom.  

 

k bodu č. 30. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho 

fondu s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia  Dunajskej Stredy“. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia  Dunajskej Stredy“ v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 40: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 326/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom 

„Zlepšenie kvality ovzdušia Dunajskej Stredy“. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. 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. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia zastupiteľstva. 
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k bodu č. 31. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt 

s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“  v rámci 

PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG  V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 

MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok 

na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“  v rámci 

PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG  V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 

– Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 41: 

prítomní  : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 327/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj 

cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE 

INTERREG V.–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda 

a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601 

 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého príspevku z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do 

výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 

 

3. uzavretie zmluvy o výpožičke nehnuteľností medzi spoločnosťou THERMALPARK 

DS, a.s. Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920 ako 

požičiavateľom,  a Mestom Dunajská Streda ako vypožičiavateľom za účelom realizácie 

projektu „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská Streda“ a za 

nasledovných podmienok: 

predmet zmluvy: nehnuteľnosti vedené na LV č. 2502 Okresným úradom Dunajská 

Streda, katastrálnym odborom, v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda ako: 
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pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2820/28,  druh pozemku: ostatné plochy 

pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2821/3,  druh pozemku: vodné plochy,  

pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2820/1, druh pozemku: ostatné plochy,  

pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2820/69,  druh pozemku: vodné plochy,  

doba bezplatného užívania: od 1.10.2016 do 31.12.2029 

účel užívania: zriadenie a prevádzkovanie kúpaliska. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia zastupiteľstva. 
 

 

k bodu č. 32. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

243/2016/11 zo dňa 19.04.2016. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 243/2016/11 zo dňa 19.04.2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 42: 

prítomní  : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 328/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 243/2016/11 zo dňa 

19.04.2016 v celom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 32. Rôzne 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó v mene obyvateľov mesta sa poďakoval za 

novovybudovaný chodník pri ZŠ Jilemnického. 
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 Poslanec Bachmann Ladislav predniesol požiadavku obyvateľov sídliska Sever II o zmene 

Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov, v zmysle ktorého by bolo 

potrebné obmedziť chov plemien bojového typu v obytných blokoch. 

 

 Poslanec MUDr. Juraj Puha predniesol sťažnosť v mene obyvateľov ulice Čigérskej, ktorá 

smeruje voči ignorancii dopravného značenia „zákaz vjazdu motorových vozidiel nad 3,5 t“ 

a žiada Mestskú políciu a častejšiu kontrolu na uvedenom úseku. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy poďakoval sa za uskutočnenie investície pri obchodnom 

dome „Merkúr“, za podopretie parkoviska a elimináciu nebezpečenstva pre parkovacie motorové 

vozidlá a chodcov. 

 

 Poslanec Attila Karaffa žiada o prispôsobenie prístupovej cesty námestia Ármina 

Vámberyho a pre vozičkárov a pre matky s detskými kočíkmi.  

Ďalej upriamil pozornosť na skutočnosť, že napriek existencie nocľahárne pre bezdomovcov 

niektorí sa držiavajú pri budove hromadnej garáže a pri obchodnom dome LIDL, kde 

v spoločnosti bezdomovca sa objavuje aj maloletý chlapec. Ďalej predniesol aj požiadavku na 

zabezpečenie osvetlenia prechodu pre chodcov pri Žitnoostrovskom múzeu. 

 

 Poslanec Ing. arch. Zoltán Molnár predniesol požiadavku potreby opravy ciest aj v Malom 

Blahove, s dôrazom na ulicu Čigérsku. 

 

 Poslankyňa Mgr. Gabriella Jerábik informovala poslancov a prítomných o usporiadaní 

tradičného kultúrneho podujatia občianskeho združenia „Miechy“ založenej na pomoc telesne 

postihnutým“. 

Predniesla aj požiadavku na výrub stromu na Ádorskej ulici pri Špeciálnej základnej škole. Ďalej 

tlmočila sťažnosť obyvateľov ulice Nemešsegskej na výtržníkov, ktorí vyčíňajú v nočných 

hodinách po 24.00 hodine, rozhadzujú smeti v smetných klietkách a rušia nočný pokoj aj v iných 

častiach mesta. Predniesla  požiadavku aj pani poslankyne Ágoty Antalovej, aby odborná komisia 

MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy mala právo na určenie programov na podujatiach 

organizovaných samosprávou a tu spomenula aj Žitnoostrovský jarmok. 

 

 Poslanec Ladislav Gútay predniesol požiadavku na umiestnenie držiakov pre bicyklov 

pozdĺž cyklotrasy na území mesta Dunajská Streda. 

 

 Poslanec György Bugár informoval poslancov a prítomných o úspešnom priebehu 

rozdeľovania potravinových balíčkov ako aj o plánovanej zbierke organizovanej Katolíckou 

Charitou v obchodnom dome TESCO. 

 

 Zástupca primátora MUDr. Zoltán Horváth požiadal poslancov mestského zastupiteľstva – 

všetkých členov odborných komisií Mestského zastupiteľstva, aby sa zúčastňovali na 

rokovaniach týchto komisií resp. aby sa zapojili do ich práce. 
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 Poslanec František Vangel v nadväznosti na požiadavku zástupcu primátora z dôvodu 

organizačných žiadal členov odborných komisií, aby o účasti resp. neúčasti zasielali vždy a včas  

informáciu.  

 

 

k bodu č. 33. Interpelácie 

 

V rámci bobu interpelácie sa nikto neprihlásil z poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 27.9.2016 o 17,38 hod. 

 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 3.10.2016 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

     Ing. Júlia Bubniaková            JUDr. Zoltán Hájos 

         prednosta úradu                primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia:  1/ Ladislav Gútay    ……………………………… 

 

 

 

  2/ Mgr. Alaxander Dakó  ……………………………… 

 

 

 

 

Zapisovateľ:    Mgr. Štefan Podhorný     

referent právny    ……………………………… 


