
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 6/7/2015              Dunajská Streda, 23.06.2015 

 

Zápisnica 
z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 23. júna  2015 

vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva v počte  21 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu 

- vedúci odborov Mestského úradu 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

1. Ágota Antal  ospravedlnená  (pracovná zaneprázdnenosť) 

2. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. ospravedlnená  (pracovná zaneprázdnenosť) 

3. Mgr. Gabriella Jerábik ospravedlnená  (pracovná zaneprázdnenosť) 

 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zahájil a viedol JUDr. Zoltán 

Hájos, primátor mesta. Primátor mesta konštatoval, že pozvánka na 6. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná mestským poslancom elektronickou poštou v 

lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dunajská 

Streda (ďalej len „Rokovací poriadok“).  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1.  Návrh programu 6. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh programu 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Primátor mesta, predniesol pozmeňovací návrh o doplnení nového programového 

bodu za programový bod č. 2 pod č. 3 pod názvom : Správa o úspechoch futbalového mužstva 

U19 v Dunajskej Strede , ostatné body sa prečíslujú. 

   

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora:  

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní: 21 

za:  21 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 



 

Zástupca primátora, MUDr. Zoltán Horváth predniesol pozmeňovací návrh o doplnení 

nového programového bodu za programový bod č. 4 pod č. 5 Odsúhlasenie finančného 

účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2014, a ostatné body sa prečíslujú. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, MUDr. Zoltána Horvátha:  

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní: 21 

za:  21 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s prijatými  pozmeňovacími  návrhmi:  

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 

č. 100/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 23.06.2015: 

1. Schválenie programu rokovania 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Správa o úspechoch futbalového mužstva U19 v Dunajskej Strede 

4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z  5. 

zasadnutia, konaného dňa 28.4.2015 

5. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2014 

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

Dunajská Streda za rok 20104 

7. Zmena rozpočtu – č. 2/2015 

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

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda  

9. Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

10. Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 35/548/2013 

zo dňa 01.10.2013. 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva mesta Dunajská Streda  



12. Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi  Zariadenia pre 

seniorov na rok 2015 

13. Návrh na schválenie dokumentu „General dopravy mesta Dunajská Stredaˮ 

14. Návrh na zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom 

úrade Dunajská Streda  

15. Návrh na vystúpenie Mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného úradu.  

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 

23. júna 2015 o určení názvu štvrte na území mesta Dunajská Streda 

17. Návrh na  schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská 

Streda 

18. Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme softvéru a Licenčnej 

zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie „City Monitor“ pre nahlasovanie 

podnetov občanov mesta Dunajská Streda. 

19. Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci 

výzvy OP KaHR–22VS–1501 pod názvom „Výmena svietidiel verejného 

osvetlenia v meste Dunajská Streda“. 

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

názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území 

Dunajská Streda a Malé Blahovo“. 

21. Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie 

na Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 s 

názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ 

Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede“.  

22. Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 a súp. č. 

4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 

23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo 

dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda 

24. Návrh prenájmu parkovacích miest v  zóne s  dopravným obmedzením na území 

mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda za účelom ich prevádzky formou obchodnej verejnej súťaže. 

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 

23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

na území mesta Dunajská Streda. 

26. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .... /2015  zo dňa 23. júna 

2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo 

dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda zo dňa 4. december 2012 č. 28/2012 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

28. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke parcely č. 3462/108, o výmere 173 m2 

nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

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

s vypožičiavateľmi  MUDr. Jánosom Kovácsom, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 



929 01 Dunajská Streda a MUDr. Melindou Kovácsovou, bytom Gaštanový rad č. 

4177/27, 929 01 Dunajská Streda, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2018. 

29. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Základnej školy Gyulu 

Szabóa s VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 019,  

ktoré sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, pre ODUS, s.r.o., IČO: 36 275 280, 

so sídlom  Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, za účelom prevádzkovania 

zubnej ambulancie na dobu určitú od 01.08.2015 do 31.07.2018. 

30. Návrh na odpredaj bytu č. 3 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225 

vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor. 

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

Streda,  par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013. 

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

Streda,  par. č. 3548/31 o výmere 54 m2, v prospech Ing. Ladislava Öllösa, bytom 

……….., 930 02 Orechová Potôň. 

33. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci predaja majetku 

mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, 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, vedenej na LV 

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

o výmere 41 m2 a par. č. 1879/14 o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda. 

34. Petícia fyzických a právnických osôb mesta Dunajská Streda  za zrušenie 

rozhodnutia o dodatočnom povoľovaní stavby „Predajňa rýb s prípravou“ 

35. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 

o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Dunajská Streda.    

36. Návrh na zmenu zloženia  Mestskej rady Dunajská Streda  

37. Návrh na zmenu zloženia  Komisie Mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta a 

dopravu  

38. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na II. polrok 2015 

39. Rôzne.  

40. Interpelácie.  

 

 

k bodu č. 2.  Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky 

___________________________________________________________________________  

 

Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ing. arch. Zoltána Molnára a Ladislava Bachmana.; za zapisovateľku určil JUDr. Moniku 

Kardos, organizačnú referentku. 
 

Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľky: 
 

 



 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní: 21 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   2 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

101/2015/6 

  

  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ing. arch. Zoltána Molnára a Ladislava Bachmana, PhD. za overovateľov 

zápisnice a JUDr. Moniky Kardos za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Správa o úspechoch futbalového mužstva U19 v Dunajskej Strede 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta odovzdal slovo trénerovi Futbalového mužstva U19 v Dunajskej 

Strede pánovi Krisztiánovi Némethovi, ktorý predniesol Správu o úspechoch futbalového 

mužstva U19 v Dunajskej Strede. Primátor mesta vyjadril vďaku a uznanie trénerovi 

futbalového mužstva U19 v mene všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda za dlhoročnú prácu a za dosiahnuté úspechy. 

 

 

k bodu č. 4  Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z  5. 

zasadnutia, konaného dňa 28.4.2015 

___________________________________________________________________________  

 

Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda z  5. zasadnutia, konaného dňa 28.4.2015 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 

102/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

berie na vedomie  

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 5. 

zasadnutia, konaného dňa 28. apríla  2015. 

 

 

k bodu č. 5  Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2014 

___________________________________________________________________________  

 

Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská 

Streda za rok 2014 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    1 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

103/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s ú h l a s í 

s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2014  

  

B/  s c h v a ľ u j e 

záverečný účet mesta Dunajská Streda za rok 2014 s prebytkom hospodárenia vo 

výške 491.224,15 Eur bez výhrad. 

C/ s c h v a ľ u j e   

prevod prebytku hospodárenia vo výške 491.224,15 Eur na rezervný účet mesta 

Dunajská Streda 

 

 

k bodu č. 6 Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy 

Mesta Dunajská Streda za rok 2014 

___________________________________________________________________________  

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky 

a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2014 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 



 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

104/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e   

Konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu mesta Dunajská Streda za rok 

2014. 

 

 

k bodu č. 7 Zmena rozpočtu – č. 2/2015 

___________________________________________________________________________  

 

Primátor mesta predniesol Zmenu rozpočtu  č.2/2015 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Poslankyňa, Tünde Brunczviková opustila rokovaciu miestnosť MsZ o 14,30 hod., pred 

hlasovaním o programovom bode č. 7 Zmena rozpočtu  č. 2/2015.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8.: 

prítomní: 20 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

105/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e   
zmeny rozpočtu č. 2/2015 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 8 Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda  

___________________________________________________________________________ 
 

 



 

Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda 

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

predloženého písomného materiálu. 

 

Poslanec, Ing.arch. Marian Ravasz predniesol pozmeňovací návrh o neudelení ceny 

mesta Dunajská Streda PRO URBE Ing. Petrovi Pázmányovi, spochybnil ním dosiahnuté 

výsledky v spoločenskom živote. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ing.arch. Mariana Ravasza:  
 

Hlasovanie č. 9.: 

prítomní: 20 

za:    3 

proti:  14 

zdržal  sa:   3 

nehlasoval:   0 

Návrh nebol prijatý 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 10.: 

prítomní: 20 

za:  15 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   5 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

106/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

s c h v a ľ u j e  

udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda: 

a) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE  

1. Ing. Péter Pázmány 

- za významné výsledky v spoločenskom živote 

2. Stredisko stolného tenisu Euromilk 

- za významné výsledky v oblasti športu  

3. György Lipcsey 

   - za významné výsledky v oblasti kultúry 

b) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS 

 Tamás Petényi – za významné výsledky v oblasti športu 

 

 

 

 

 

 



 

k bodu č. 9 Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11.: 

prítomní: 20 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 
 

Uznesenie číslo 

107/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v bode  C 

nasledovne: 

Finančné prostriedky poskytnuté na účel zorganizovania podujatí 

1.Organizácia Vianočného trhu počas adventného obdobia v roku 2015 – pridelená 

dotácia 4.000 €,  

2. Športovec roka 2015 – pridelená dotácia 2.000 €, 

3. VI. Dunajskostredská hudba na nádvorí – pridelená dotácia 2.000 € 

presunú do Merkúr, n.f. 

Ostatné dotácie ostanú nezmenené. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

35/548/2013 zo dňa 01.10.2013 

__________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol  Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 35/548/2013 zo dňa 01.10.2013 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12.: 

prítomní: 20 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 



 

Uznesenie číslo 

108/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

  A/  s c h v a ľ u j e  

I. Nasledovnú zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

35/548/2013  zo dňa 01.10.2013: 

  Odsek časti A/ uznesenia sa  dopĺňa  bodom 3., ktorý znie:  

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní návrhu schvaľuje: 

3. Uzavretie zmluvy o  zriadení vecných bremien  na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  

k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3977/3, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 502 m2 a par. 

č. 3984/7, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 812 

m2, vedených na LV č. 3251, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

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

IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia inžinierskej stavby k stavbe „Rodinné domy – 

Letištná ulica s  technickou infraštruktúrou“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným 

povolením č. 9622/3640/2013/033-KNA-003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

26.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2013 a  ktorej užívanie bolo 

povolené Kolaudačným rozhodnutím vydaným mestom Dunajská Streda dňa 17.10.2014, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014. Geometrickým plánom číslo 220/2014 zo 

dňa 29.10.2014, vyhotoviteľa GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 

36 539 325 bol vyznačený rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia 

podzemného elektrického infraštrukturálneho vedenia na vyššie uvedených parcelách. 

Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien tvorí prílohu tohto návrhu.“ 

II. Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 35/548/2013 

zo dňa  01.10.2013 ostávajú nezmenené. 

B/ Splnomocňuje 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

k bodu č. 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda  
__________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania 

poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 



 

 

Hlasovanie č. 13.: 

prítomní: 20 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

109/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 12. Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi  Zariadenia 

pre seniorov na rok 2015 

__________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2015 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Poslanec MUDr. Puha Juraj, predseda Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu 

starostlivosť predniesol návrh na prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre Seniorov v Dunajskej Strede, v rozsahu ako je to uvedené 

v dôvodovej správe predloženého písomného materiálu. 

 

Primátor dal hlasovať o návrhu podľa odporúčania Komisie MsZ pre zdravotníctvo 

a sociálnu starostlivosť. 
 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14.: 

prítomní: 20 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

110/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

s c h v a ľ u j e 



 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

na rok 2015 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na schválenie dokumentu „General dopravy mesta Dunajská 

Stredaˮ 

___________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie dokumentu „General dopravy mesta 

Dunajská Stredaˮ v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15.: 

prítomní: 20 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

111/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s ch v a ľ u j e  

Dokument „Generel dopravy mesta Dunajská Streda ˮ v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na 

Matričnom úrade Dunajská Streda  
__________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia 

manželstva na Matričnom úrade Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. sa dostavil do rokovacej miestnosti MsZ 

o 15,00 hod. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16.: 

prítomní: 21 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   2 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 



Uznesenie číslo 

112/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou od 1. júla 2015 zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na 

Matričnom úrade Dunajská Streda zo dňa 26. apríla 2011 v znení neskorších zmien 

nasledovne: 

1. Článok 3 ods. 1 znie: 

„1. Sobášne dni  a hodiny matričného úradu  sa určujú nasledovne: 

štvrtok  od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

sobota  od  09.00 hod. do 20.00 hod.“ 

 

 

k bodu č. 15. Návrh na vystúpenie Mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného 

úradu 

__________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol Návrh na vystúpenie Mesta Dunajská Streda zo Spoločného 

stavebného úradu v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Zástupca primátora, A. László Szabó, predniesol pozmeňovací návrh o doplnení 

predmetu návrhu  nasledovne:  

A/ text pôvodného návrhu uznesenia navrhol schváliť 

B/ poveriť primátora mesta na rokovania so starostami členských obcí o nových 

podmienkach spolupráce vychádzajúc zo záujmov mesta Dunajská Streda  

C/ v prípade dohody s členskými obcami do 30.09.2015 poveriť primátora mesta 

stiahnuť návrh na vystúpenie mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného 

úradu 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, A László Szabóa:  

 

Hlasovanie č. 17.: 

prítomní: 21 

za:  15 

proti:    0 

zdržal  sa:   6 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18.: 

prítomní: 21 

za:  15 

proti:    2 

zdržal  sa:   4 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

 



Uznesenie číslo 

113/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/  s c h v a ľ u j e  

vystúpenie mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného úradu Dunajská Streda 

s účinnosťou od 1.1.2016. 

 

B/  p o v e r u j e 

primátora mesta na rokovania so starostami členských obcí o nových podmienkach 

spolupráce vychádzajúc zo záujmov mesta Dunajská Streda 

 

C/  p o v e r u j e 

primátora mesta stiahnuť návrh na vystúpenie mesta Dunajská Streda zo Spoločného 

stavebného úradu, ak dôjde k dohode s členskými obcami do 30.09.2015  

 

 

k bodu č. 16 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2015 

zo dňa 23. júna 2015 o určení názvu štvrte na území mesta Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 11/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení názvu štvrte na území mesta Dunajská Streda  
v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Poslanec Karaffa Attila, predseda Komisie MsZ pre kultúru a medzinároné vzťahy 

predniesol návrh komisie, ktorá navrhla názov štvrte „Čukáraboň“, v jazyku maďarskom 

„Csukárabony“. 

 

Primátor dal hlasovať o Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení názvu štvrte na území mesta Dunajská Streda 

v zmysle návrhu komisie.  
 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19.: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

114/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 



s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 11/2015 zo dňa 23. júna 

2015 o určení názvu štvrte na území mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta 

Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec 

roka mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Zástupca primátora, A. László Szabó predniesol pozmeňovací návrh na vyškrtnutie 

slovného spojenia „a umiestnenie“ v Článku 2, ods. 2, písm. a) a písm. b) za slovom účasť.  

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, A. László Szabóa:  

 

Hlasovanie č. 20.: 

prítomní: 21 

za:  21 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Poslanec, Roland Hakszer, predseda Komisie MsZ pre šport a telesnú kultúru 

predniesol pozmeňovací návrh na doplnenie poslednej vety Článku 1 o osobu zástupcu 

primátora zodpovedného za šport, kultúru a školstvo, ktorý by bol poverený prípravou 

a realizáciou ocenenia v spolupráci Odborom školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Mestského úradu Dunajská Streda a Komisiou MsZ pre šport a telesnú kultúru. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca , Rolanda Hakszera:  

 

Hlasovanie č. 21.: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu so schválenými pozmeňovacími návrhmi: 

 

 Hlasovanie č. 22.: 

prítomní: 21 

za:  21 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

 



Uznesenie číslo 

115/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e   

Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda v predloženom 

znení so schválenými pozmeňovacími návrhmi. 

 

 

k bodu č. 18. Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme softvéru a 

Licenčnej zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie „City 

Monitor“ pre nahlasovanie podnetov občanov mesta Dunajská Streda 
___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme 

softvéru a Licenčnej zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie „City Monitor“ pre 

nahlasovanie podnetov občanov mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Poslanec, Mgr.art.dr.jur. Ákos Horony predniesol pozmeňovací návrh, aby mesto 

uzatvorilo zmluvu len v prípade ak poskytovateľ zabezpečí dvojjazyčnú aplikáciu, t.j. aj 

používanie  v  jazyku  maďarskom. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Mgr.art.,dr.jur. Ákosa  Horonya :  

 

Hlasovanie č. 23.: 

prítomní: 21 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Poslanec, Mgr. Alexander Dakó predniesol pozmeňovací návrh, v prípade ak sa do 6 

mesiacov operátorovi nepodarí vytvoriť jazykovú mutáciu (maď. jazyk), tak mesto 

s poskytovateľom aplikácie zruší zmluvu. 

Z dôvodu toho, že pozmeňovací návrh poslanca, Mgr.art.dr.jur. Ákosa Horonya bol schválený 

o pozmeňovacom návrhu poslanca, Mgr. Alexandera Dakóa sa nehlasovalo.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu so schváleným pozmeňovacím návrhom :  

 

Hlasovanie č. 24.: 

prítomní: 21 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   2 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

116/2015/6 



 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

uzatvorenie Zmluvy o prenájme softvéru a Licenčnej zmluvy za účelom používania 

Mobilnej aplikácie „City Monitor“ pre nahlasovanie podnetov občanov mesta 

Dunajská Streda. 

  

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 19 Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v 

rámci výzvy OP KaHR–22VS–1501 pod názvom „Výmena svietidiel 

verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda“ 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok) v rámci výzvy OP KaHR–22VS–1501 pod názvom „Výmena svietidiel verejného 

osvetlenia v meste Dunajská Streda“ v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 25.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   3 

Návrh bol prijatý 

 

 

Uznesenie číslo 

117/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

 predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OPKaHR na realizáciu projektu 

„Výmena svietidiel verejného osvetlenia v mesta Dunajská Stredaˮ, ktorý je 

realizovaný mestom Dunajská streda,  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 



k bodu č. 20 Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho 

fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v 

katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo“ 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z 

Environmentálneho fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v 

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

materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 26.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

118/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu s názvom 

„Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území 

Dunajská Streda a Malé Blahovoˮ, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie 

z Enviromentálneho 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 na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 21 Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie 

dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ na 

rok 2015 s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou 

(33x18 m) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede“ 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej 

žiadosti o poskytnutie dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ 

na rok 2015 s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli 

ZŠ Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede“ v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 



Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 27.: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

119/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

 predloženie žiadosti o poskytnutej dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu 

„Podpora rozvoja športu ˮ na rok 2015 s názvom „Výstavba multifunkčného 

ihriska s umelou trávou ( 33x18 m ) v areáli ZŠ Gyulu Szabóa v Dunajskej 

Stredeˮ,  
 

B/  s c h v a ľ u j e  

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého Úradu vlády SR 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

C/  s p l n o m o c ň u j e  

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 15,46 hod v trvaní 10 minút. 

 

Hlasovanie o návrhu primátora o prestávke:  

 

Hlasovanie č. 28.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   3 

Návrh bol prijatý 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s ch v a ľ u j e  

procedurálny návrh o prestávke v trvaní 10 minút. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16:10 hodine. 

 



k bodu č. 22 Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 

a súp. č. 4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na 

parc. č. 1620/8 a súp. č. 4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 29.: 

prítomní: 21 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

120/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  u d e ľ u j e   s ú h l a s 

na zbúranie stavieb, a  to polyfunkčnej budovy so súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 

a polyfunkčnej budovy so súp. č. 4747 na parc. č. 1620/9, nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 

3251 Katastrálnym odborom Okresného úradu  Dunajská Streda, v súvislosti 

realizáciou rekonštrukcie futbalového štadióna v Dunajskej Strede. Spoluúčasť mesta 

na tomto projekte bola prerokovaná na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda konanom dňa 10. februára 2015. Spôsob spolufinancovania projektu 

vo výške 40 %, t.j. sumou 1 600 000,- Eur, bol schválený v rámci rozpočtu mesta 

Dunajská Streda na rok 2015 v rozpočtovom programe 9, v kapitole 9.2.3. 

 

B/  s c h v a ľ u j e  

zaúčtovanie zníženia hodnoty zbúraných nehnuteľností v účtovníctve mesta Dunajská 

Streda a v evidencii nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda vo výške 23 893,77  

Eur. 

 

C/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č.23 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2015 

zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 



 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 12/2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne 

s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

Poslanec, Ing.arch. Zoltán Molnár predniesol pozmeňovací návrh o vybudovaní 

cyklistickej dráhy po Hlavnej ulici (po celej dĺžke) . 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ing.arch. Zoltána Molnára:  

 

Hlasovanie č. 30.: 

prítomní: 21 

za:  15 

proti:    1 

zdržal  sa:   5 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. predniesol pozmeňovací návrh, aby 

parkovanie na Hlavnej ulici (v celej dĺžke) naďalej ostalo platené. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, MVDr. Gabriela Csicsaiho, PhD.:  

 

Hlasovanie č. 31.: 

prítomní: 21 

za:    3 

proti:    8 

zdržal  sa:  10 

nehlasoval:   0 

Návrh nebol prijatý 

 

Poslanec, Ing. Pavol Sebök predniesol pozmeňovací návrh aby parkovisko pri 

nákupnom stredisku LIDL na pozemkoch parc.registra - „C” č. 44/116 (LV č. 5441), a č. 

44/228 (LV č. 5845) v k.ú. Dunajská Streda - ostalo bezplatné.  

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca,Ing.Pavola Seböka :  

 

Hlasovanie č. 32.: 

prítomní: 21 

za:    5 

proti:    3 

zdržal  sa:  11 

nehlasoval:   2 

Návrh nebol prijatý 

 

Zástupca primátora, A. László Szabó predniesol pozmeňovací návrh aby všeobecne 

záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 1. októbra 2015.  

 

 



 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, A. Lászlóa Szabóa:  

 

Hlasovanie č. 33.: 

prítomní: 21 

za:  17 

proti:    0 

zdržal  sa:   3 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Poslanec, Ing.arch. Marian Ravasz predniesol pozmeňovací návrh o bezplatnom 

parkovaní v trvaní 20 minút na Hlavnej ulici (po celej dĺžke) .  

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca , ing. arch. Mariana Ravasza:  

 

Hlasovanie č. 34.: 

prítomní: 21 

za:    7 

proti:    5 

zdržal  sa:   9 

nehlasoval:   0 

Návrh nebol prijatý 

  

Zástupca primátora, A. László Szabó predniesol pozmeňovací návrh, aby parkovanie 

na Ádorskej ulici od Alžbetínskeho námestia po križovatku s Táborovou ulicou bolo platené . 

 

Hlasovanie č. 35.: 

prítomní: 21 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu so schválenými pozmeňovacími návrhmi :  

 

Hlasovanie č. 36.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    1 

zdržal  sa:   2 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

121/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 

 



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

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda 12/2015 zo dňa 23. júna 

2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. 

apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda v predloženom znení so schválenými 

pozmeňovacími návrhmi. 

 

B/ ž i a d a   p r i m á t o r a   m e s t a 

na vykonanie všetkých potrebných úkonov za účelom uzavretia dodatku k Nájomnej 

zmluve č. 2/2014/SÚC TTSK uzavretej medzi Správou a údržbou ciest Trnavského 

samosprávneho kraja a Mestom Dunajská Streda dňa 30.06.2014 v zmysle prijatého 

všeobecne záväzného nariadenia uvedeného v bode 1 tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č.24 Návrh prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na 

území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda za účelom ich prevádzky formou obchodnej 

verejnej súťaže 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda za účelom ich prevádzky formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

Poslanec, Ing. Pavol Sebök predniesol pozmeňovacie návrhy súťažných podmienok 

obchodnej verejnej  súťaže v nasledovnom poradí: 

Ad.1.,  -  aby záujemcom mohol by byť aj fyzická osoba – podnikateľ, miestom 

podnikania na území Slovenskej republiky ktorá má oprávnenie na prevádzkovanie 

parkoviska. (bod 1. predloženého písomného návrhu) 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poslanca , Ing. Pavola Seböka 1.:  

 

 Hlasovanie č. 37.: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Ad.2 - predĺženie lehoty na doručenie cenových ponúk do 31.08.2015 (bod 2. 

predloženého písomného návrhu)  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poslanca , Ing. Pavola Seböka 2.:  

 

 Hlasovanie č. 38.: 



prítomní: 21 

za:    5 

proti:    8 

zdržal  sa:   8 

nehlasoval:   0 

Návrh nebol prijatý 

 

Ad. 3 - doplnenie bodu 3 o požiadavky v nasledovnom poradí: 

- potvrdenie Sociálnej poisťovne, že podnikaťel nemá evidované nedoplatky poistného 

na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia (potvrdenie vydáva Sociálna poisťovňa) 

- potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je podnikateľ vedený v evidencii 

platiteľov zdravotného poistenia, že nemá evidované nedoplatky poistného , ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia 

- potvrdenie príslušného daňového úradu, že podnikateľ nemá evidované daňové 

nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia  

- potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na podnikateľa vyhlásený konkurz, 

nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 

nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poslanca , Ing. Pavola Seböka 3.:  

 

 Hlasovanie č. 39.: 

prítomní: 21 

za:  21 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Ad. 4 – zmenu doby nájmu, podľa ktorého by sa doba nájmu určila od 01.01.2016 do 

31.12.2022. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poslanca , Ing. Pavola Seböka 4.:  

 

 Hlasovanie č. 40.: 

prítomní: 21 

za:    5 

proti:    5 

zdržal  sa:  11 

nehlasoval:    0 

Návrh nebol prijatý 

 

Ad. 5 – zmenu doby výmeny parkovacích automatov, t.j. do 30.06.2016. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poslanca , Ing. Pavola Seböka 5.:  

 

 

 

 

 



 Hlasovanie č. 41.: 

prítomní: 21 

za:    6 

proti:    6 

zdržal  sa:    9 

nehlasoval:    0 

Návrh nebol prijatý 

 

Ad.6 – doplnenie slovného spojenia v bode 4 „vyššia ako 120 000,- Eur“ na „vyššia 

alebo rovná ako 120 000,- Eur“  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poslanca , Ing. Pavola Seböka 6.:  

 

 Hlasovanie č. 42.: 

prítomní: 21 

za:  21 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Zástupca primátora, A. László Szabó predniesol pozmeňovací návrh o potrebe 

preukázania skúsenosti spojenej prevádzkovaním parkovacích miest po dobu 5  rokov.  

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, A. Lászlóa Szabóa:  

 

Hlasovanie č. 43.: 

prítomní: 21 

za:  13 

proti:    1 

zdržal  sa:   7 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Zástupca primátora, MUDr. Zoltán Horváth predniesol pozmeňovací návrh 

o poskytnutí finančnej zabezpeky formou bankovej záruky vo výške 150.000,- Eur do 

31.12.2015 zo strany záujemcu. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, MUDr. Zoltána Horvátha: 

 

Hlasovanie č. 44.: 

prítomní: 21 

za:  16 

proti:    0 

zdržal  sa:   5 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy predniesol pozmeňovací návrh na doplnenie bodu 4 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže, že záujemca sa zaväzuje na území mesta 

Dunajská Streda zabezpečiť odťahovú službu vozidiel na vlastné náklady sám, alebo 

prostredníctvom tretej osoby. 



 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, JUDr. Szabolcsa Hodosyho:  

 

Hlasovanie č. 45.: 

prítomní: 21 

za:  17 

proti:    1 

zdržal  sa:   3 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Poslanec, Mgr. Alexander Dakó predniesol pozmeňovací návrh o preukázanie 

referencie. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Mgr. Alexandera Dakóa:  

 

Hlasovanie č. 46.: 

prítomní: 21 

za:  13 

proti:    0 

zdržal  sa:   8 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu so schválenými pozmeňovacími návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 47.: 

prítomní: 21 

za:  16 

proti:    0 

zdržal  sa:   3 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

122/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1.1 zámer prenájmu parkovacích miest v zóne s  dopravným obmedzením na území 

mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 3 tohto návrhu a parkovacích 

automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 4 tohto 

návrhu za účelom ich prevádzky, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, 

s nasledovnými základnými podmienkami prenájmu: 

- doba nájmu sa určuje od 01.10.2015 do 31.12.2022. 

- ročné nájomné (odplata za prevádzku) sa určuje minimálne vo výške 120 000,-€ 

(slovom: jednostodvadsaťtisíc eur). Výška ročného nájomného bude schválená 

Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda na základe zápisnice odbornej komisie 

o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže. Nájomca je povinný zaplatiť 



prenajímateľovi nájomné v štvrťročných splátkach. Štvrťročné nájomné je splatné 

k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka. 

- záujemca sa zmluvne zaväzuje, že v záujme zvýšenia komfortu obsluhy a zníženia 

nákladov na údržbu parkovacích automatov, na vlastné náklady vymení parkovacie 

automaty uvedené v prílohe č. 4 tohto návrhu za nové v termíne najneskôr do 

31.12.2015, bez možnosti refundácie nákladov za nákup nových parkovacích 

automatov od prenajímateľa a bez možnosti vzájomného započítavania uvedených 

nákladov voči výške splatného nájomného. V prípade porušenia tohto záväzku 

nájomcu, prenajímateľ odstúpi od nájomnej zmluvy. Vyššie uvedeným spôsobom 

obstarané nové parkovacie automaty nájomca sa zaviaže odpredať mestu Dunajská 

Streda za symbolickú cenu  1,- Euro (slovom: jedno euro) najneskôr do 31.12.2022. 

- záujemca sa zaväzuje, že výšku úhrady za dočasné parkovanie v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda stanoví v maximálnej cene určenej 

Všeobecným záväzným nariadením mesta Dunajská Streda. 

1.2 vyhlásenie  prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na 

území mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 3 tohto návrhu a parkovacích 

automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 4 tohto 

návrhu formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaž), v rámci ktorých 

hlavné vyhodnocovacie kritéria budú: 

1.2.1 záujemcom navrhnutá výška ročného nájomného. Minimálne ročné nájomné 

(odplata za prevádzku) je vyššia alebo rovná ako 120 000,- Eur (slovom: 

jednostodvadsaťtisíc eur). 

1.2.2 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť zverejnené podmienky súťaže, 

zrušiť súťaž alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. Jednotlivé zmeny zverejní 

spôsobom, akým zverejnil vyhlásenie súťaže. 

1.2.3 dopĺňajú sa podklady potrebné k predloženiu návrhu : 

- potvrdenie Sociálnej poisťovne, že záujemca nemá evidované nedoplatky poistného 

na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie , ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia (potvrdenie vydáva Sociálna poisťovňa) 

- potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je záujemca vedený v evidencii 

platiteľov zdravotného poistenia, že nemá evidované nedoplatky poistného, ktoré sa 

vymáhajú výkonom rozhodnutia 

- potvrdenie príslušného daňového úradu, že záujemca nemá evidované daňové 

nedoplatky , ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia  

- potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na záujemca  vyhlásený konkurz, 

nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 

nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 

1.2.4 dopĺňajú sa súťažné podmienky nasledovne: 

- záujemcom môže byť fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania v Slovenskej 

republike, právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má oprávnenie 

vykonávať činnosti spojené s prevádzkovaním parkovacích miest a  parkovacích 

automatov, vyplývajúce z predmetu činnosti,  preukáže minimálne 5 ročnú prax 

v predmetnej činnosti o ktorej preukáže referencie 

- záujemca sa zaväzuje zriadiť bankovú záruku v prospech vyhlasovateľa súťaže vo 

výške 150 000,- Eur do 31.12.2015 

- záujemca sa zaväzuje na území mesta Dunajská Streda zabezpečeniť odťahovú 

službu vozidiel na vlastné náklady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby. 



 

1.3 lehotu na doručenie cenových ponúk do 31.07.2015 

 

B/   s p l n o m o c ň u j e    p r i m á t o r a 

- na zabezpečenie zverejnenia zámeru prenájmu parkovacích miest v zóne 

s dopravným obmed-zením  na  území mesta  Dunajská  Streda,  uvedených  v prílohe 

č. 3 tohto návrhu a parkovacích  

automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 4 tohto 

návrhu formou obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, 

kde sú zverejnené pod-mienky obchodnej verejnej súťaže. 

- na zabezpečenie zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu 

cenovú ponuku prenájmu parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na 

území mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 3 tohto návrhu a parkovacích 

automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, uvedených v prílohe č. 4 tohto 

návrhu, na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta 

Dunajská Streda. 

- na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č.25 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2015 

zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 13/2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a 

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

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 48.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   2 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

123/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 

 



s a    u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 13/2015 zo dňa 23. júna 

2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č.26 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2015  zo dňa 23. 

júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14 

/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Poslanec, Ing. Pavol Sebök predniesol pozmeňovací návrh o vypustení slova „môže” z 

paragrafu 2 ods. 2 a z paragrafu 3 ods. 4. 

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ing. Pavola Seböka:  

 

Hlasovanie č. 49.: 

prítomní: 21 

za:    5 

proti:    9 

zdržal  sa:   5 

nehlasoval:   2 

Návrh nebol prijatý 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 50.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    1 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

124/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 

2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 



k bodu č.27 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2015 

zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 4. december 2012 č. 28/2012 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda  

_________________________________________________________________________ 
 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 15/2015 zo dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda zo dňa 4. december 2012 č. 28/2012 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 
Hlasovanie č. 51.: 

prítomní: 21 

za:  17 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   4 

Návrh bol prijatý 

 

 

Uznesenie číslo 

125/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o      

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 15/2015 zo dňa 23. júna 

2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

zo dňa 4. december 2012 č. 28/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č.28 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke parcely č. 3462/108, o výmere 

173 m2 nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor  s vypožičiavateľmi MUDr. Jánosom 

Kovácsom, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 01 Dunajská Streda 

a MUDr. Melindou Kovácsovou, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 01 

Dunajská Streda, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2018. 

___________________________________________________________________________ 

 



Primátor mesta predniesol Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke parcely č. 

3462/108, o výmere 173 m2 nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

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

odbor  s vypožičiavateľmi  MUDr. Jánosom Kovácsom, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 

01 Dunajská Streda a MUDr. Melindou Kovácsovou, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 

01 Dunajská Streda, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2018 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 52.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   3 

Návrh bol prijatý 

 

 Uznesenie číslo 

126/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

1. Uzavretie Zmluvy o výpožičke medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom 

a MUDr. Jánosom Kovácsom, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 01 Dunajská 

Streda a MUDr. Melindou Kovácsovou, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 929 01 

Dunajská Streda, ako vypožičiavateľmi na dobu určitú od 01.10.2015 do 

30.09.2018, predmetom ktorej je bezplatné užívanie parcely č. 3462/108, o výmere 

173 m2, nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

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

odbor s  nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 vypožičovatelia sú oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele  

č. 3462/108 sa nachádzajú podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských  zariadení; 

káblové a iné vedenia) a predmet zmluvy prijímajú do bezplatného užívania  bez 

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

mohli  vzniknúť  v  budúcnosti  z dôvodu  prítomnosti  hore uvedených vedení 

verejnoprospešných  infraštrukturálnych  stavieb  (napr. údržba, modernizácia, 

výmena  podzemných vedení, odstránenie  havarijného stavu atď). 

2. Uzavretie vyššie uvedenej Zmluvy o  výpožičke v  nadväznosti na § 8 Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení neskorších zmien, na 

základe ktorého možno prenechať do bezplatného užívania nehnuteľný majetok vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda pre neziskové organizácie, občianske združenia, 

nadácie na charitatívne účely,  na verejnoprospešné účely alebo ak je to v záujme 

ochrany alebo účelnejšieho využitia majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa 



je v súlade s § 9a ods. 9, písm. c ) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí 

v znení neskorších zmien a doplnkov.  

3. 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.  

 

 

k bodu č.29 Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Základnej školy 

Gyulu Szabóa s VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 081 019,  ktoré sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,  pre ODUS, 

s.r.o., IČO: 36 275 280, so sídlom  Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, 

za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie na dobu určitú od 01.08.2015 

do 31.07.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 081 019,  ktoré sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,  pre ODUS, s.r.o., IČO: 

36 275 280, so sídlom  Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, za účelom prevádzkovania 

zubnej ambulancie na dobu určitú od 01.08.2015 do 31.07.2018 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 53.: 

prítomní: 21 

za:  19 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

127/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových  priestorov medzi Základnou školou Gyulu 

Szabóa s VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 019 ako 

prenajímateľom a spoločnosťou ODUS, s.r.o., so sídlom Hlavná 326/23, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 275 280, ako nájomcom na dobu určitú, a to od 

01.08.2015 do 31.07.2018, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o 

celkovej výmere 74,04 m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej školy Gyulu 

Szabóa s VJM  súp  č. 936,  v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4984 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor.   



2. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 74,04 m2 nachádzajúcich sa v 

budove Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM,   súp  č. 936, v  katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4984 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za ročné  nájomné 40 Eur za 1 m2 

podlahovej plochy. Ročné nájomné nájomca bude uhrádzať v mesačných splátkach 

vo výške 246,80 Eur/mesiac, najneskôr do 15. dňa  príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

3. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 74,04 m2 nachádzajúcich sa v 

budove Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM,   súp  č. 936, v  katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4984 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,  výlučne za účelom  prevádzkovania 

stomatologickej ambulance, poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore 

stomatológia.  

4. Uzavretie zmluvy o nájme nebytových  priestorov za nasledovných  zmluvných 

podmienok: 

 uzavretie Zmluvy o nájme nebytových  priestorov je podmienené doručením 

dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Základnou 

školou Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 081 019 a MUDr. Pavlom Horváthom, Blatná na Ostrove č. 41, IČO: 

34067001, ktorý na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 

31.01.2012 v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore 

stomatológia vo vyššie uvedených nebytových priestoroch,  

 režijné náklady spojené s nájmom bude hradiť nájomca na vlastné náklady, 

 miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu bude 

hradiť nájomca na vlastné náklady. 

Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov tvorí prílohu tohto návrhu.  

5. Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného  zreteľa  

v súlade s § 9a  ods. 9,  písm.  c)  zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č.30 Návrh na odpredaj bytu č. 3 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 

2225 vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor 

_________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj bytu č. 3 nachádzajúceho sa v obytnom 

dome súp. č. 2225 vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 
 
 
 



Hlasovanie č. 54.: 

prítomní: 21 

za:  17 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   4 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

128/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Odpredaj nasledovného bytu, nachádzajúceho sa v obytnom dome súpisného čísla 

2225, na ulici Nová Ves v Dunajskej Strede, nachádzajúceho sa na pozemkoch 

parcely registra „C“, parc. č. 1919/109, 1919/110, 1919/111, 1919/112 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, evidované na liste 

vlastníctva číslo 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

a spoluvlastníckeho podielu k pozemku v zmysle bodu 3. uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011 zo dňa 28.06.2011, za kúpnú cenu 

stanovenú v bode 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

8/100/2011 zo dňa 28.06.2011: 

 

Súpisné 
číslo 

Vchod  Podla-
žie 

Číslo 
bytu 

Spoluvlastnícky podiel 
na spoločných častiach 
a spoločných 
zariadeniach domu a 
spoluvlastnícky podiel   
k pozemku 

Údaje o 
nadobúdateľovi (meno, 
priezvisko, dátum 
narodenia, trvalý 
pobyt) 

Prevod 
vlastníctva v 
podiele 

Údaje o nadobúdateľovi 
(meno, priezvisko, 
dátum narodenia, trvalý 
pobyt) 

Prevod 
vlastníctva v 
podiele 

2225 34 1 3 39/6036 

Adrián 
Vaculka,06.02.1968 
929 01 D. Streda, 
Nová Ves 2225/34 

1/2 

Józsefné Jolán 
Vaculka, 12.09.1936, 

929 01 D. Streda, 
Nám. Priateľstva 

2201/37 

1/2 

 

2. Nasledovnú podmienku prevodu nehnuteľností uvedených v bode 1. Tohto 

uznesenia:   

Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v prípade, ak kupujúci splní podmienky uvedené 

v bodoch 5., 6. a 7. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011  

zo dňa 28.06.2011. 

3. Prevod vlastníctva vyššie uvedenej nehnuteľnosti, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a  ods.  8,  písm.  e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu realizácie záväzku mesta 

odpredať byt vyplývajúci zo zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy s budúcimi 

nadobúdateľmi, resp. ich právnymi nástupcami z rokov 1996 - 2012. 



Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

4. Úhradu nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

uvedenej v bode 1 tohto návrhu, hradený kupujúcimi: 

 a) správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

 b) poplatok za spracovanie zmluvy vo výške 70,- € mestu Dunajská Streda 

v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Dunajskej Strede  pri podpísaní kúpnej 

zmluvy.  

 

 

k bodu č.31 Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda,  par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s 

uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013 v 

zmysle predloženého písomného materilu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 55.: 

prítomní: 21 

za:  21 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

129/2015/6 

 

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. 1963/227, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2, vedenej na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech Marcel Vince, 

bytom Švabinského 904/4, 851 01 Bratislava, nar. 28.04.1976, za kúpnu cenu vo 

výške 2 757,26 € (slovom: dvetisíc-sedemstopäťdesiatsedem eur a dvadsaťšesť euro 

centov), t.j. za 18,26 €/m2, s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

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

1963/227 sa nachádzajú podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb a predmet kúpy 



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, priľahlej  plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

B/   s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

k bodu č.32 Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda,  par. č. 3548/31 o výmere 54 m2, v prospech Ing. 

Ladislava Öllösa, bytom Dolná Potôň 560, 930 02 Orechová Potôň 

_________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 3548/31 o výmere 54 m2, v prospech Ing. 

Ladislava Öllösa, bytom Dolná Potôň 560, 930 02 Orechová Potôň v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 56.: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

130/2015/6 

 

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. 3548/31, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, vytvorenej geometrickým 

plánom č. 33 472 602-56/15, vyhotoveným dňa 11.05.2015, vyhotoviteľom Ing. 

Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, 

overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č. 876/15, dňa 

18.05.2015, v prospech Ing. Ladislava Öllösa, bytom Dolná Potôň 560, 930 02 

Orechová Potôň, nar. 31.07.1956, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú 

znaleckým posudkom č. 95/2015, vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 



25.05.2015 vo výške 2 727,- € (slovom: dvetisícsedemsto-dvadsaťsedem eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

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

3548/31 sa nachádzajú podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb a  predmet kúpy 

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 spevnenej plochy nezapísanej do katastra nehnuteľností, 

nachádzajúcej sa v časti na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunaj-ská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3548/31, 

parcela registra C, druh pozemku zastava-né plochy a nádvoria o výmere 54 m2, 

vytvorenej geometrickým plánom č. 33 472 602-56/15, vyhotoveným dňa 11.05.2015, 

vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 33 472 602, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

pod. č. 876/15, dňa 18.05.2015, v prospech Ing. Ladislava Öllösa, bytom Dolná Potôň 

560, 930 02 Orechová Potôň, nar. 31.07.1956, za všeobecnú hodnotu spevnenej 

plochy, stanovenú znaleckým posudkom č. 95/2015, vypracovaným Ing. Františkom 

Dudekom, dňa 25.05.2015 vo výške 420,86- € (slovom: štyristodvadsať eur a 

osemdesiatšesť euro centov). 

3. 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, priľahlej  plochy,  ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/   s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č.33 Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci predaja 

majetku mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, 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, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 o výmere 41 m2 a par. č. 1879/14 

o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda 

_________________________________________________________________________ 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených 

v rámci predaja majetku mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, 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, vedenej na LV 

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

41 m2 a par. č. 1879/14 o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská 



Streda – Katastrálny odbor, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 57.: 

prítomní: 21 

za:  18 

proti:    0 

zdržal  sa:   3 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

130/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1.1 Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže 

zo dňa 29.05.2015 v predloženom rozsahu.  

 

B/  s c h v a ľ u j e  

2.1 Nasledovné poradie účastníkov obchodnej verejnej súťaže na základe zápisnice 

odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 

29.05.2015, v súlade s bodom 10, článku 4 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: 

 

1. Obchodné meno: EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o. 

Zapísaný v:          Obchodnom registri Okresného súdu Nitra                      

Oddiel:                  Sro 

Vložka číslo:         26381/N 

Sídlo:                    Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky 

IČO:                      45 417 105 

 

2. Obchodné meno: Molina s.r.o. 

Zapísaný v:          Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I                      

Oddiel:                  Sro 

Vložka číslo:         89117/B 

Sídlo:                    Klariská 7, 811 03 Bratislava 

IČO:                      47 157 445 

 

2.2 Predaj 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 pozem-kov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 41 m2, par. č. 1879/14, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o  výmere 47 m2,  vedených na 

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

spoločnosti EFEKTÍVNE STAVBY Slovensko s.r.o., Ľanová 9, 940 02 Nové 

Zámky, IČO: 45 417 105, za kúpnu cenu 141.160,- € (slovom: 

jednostoštyridsaťjedentisícstošesťdesiat eur).  

 

C/   s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č.34 Petícia fyzických a právnických osôb mesta Dunajská Streda  za zrušenie 

rozhodnutia o dodatočnom povoľovaní stavby „Predajňa rýb s prípravou“ 

_________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Petícia fyzických a právnických osôb mesta Dunajská 

Streda za zrušenie rozhodnutia o dodatočnom povoľovaní stavby „Predajňa rýb s prípravou“ 

v zmysle predloženhého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 
Hlasovanie č. 58.: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

131/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

petíciu obyvateľov mesta Dunajská Streda za zrušenie rozhodnutia o dodatočnom 

povoľovaní stavby „Predajňa rýb s prípravou“. 

 

 

k bodu č. 35  Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 č. 7/2015 zo dňa 

28.04.2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

 



Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného 

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 č. 7/2015 zo dňa 

28.04.2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh na udelenie slova pani Soni 

Reťkovskej. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu primátora:  

 

Hlasovanie č. 59.: 

prítomní: 21 

za:  10 

proti:    1 

zdržal  sa:   9 

nehlasoval:   1 

Návrh nebol prijatý 

 

Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. predniesol pozmeňovací návrh o predložení 

materiálu – kritérií, na základe ktorých sa rozhodlo o zonicácii na území mesta Dunajská 

Streda na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva.,  

 

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, MVDr. Gabriela Csicsaiho,PhD.: 

 

Hlasovanie č. 60.: 

prítomní: 21 

za:               5 

proti:    0 

zdržal  sa:  16 

nehlasoval:   0 

Návrh nebol prijatý 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 61.: 

prítomní: 21 

za:             13 

proti:    3 

zdržal  sa:   3 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie číslo 

132/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

protest prokurátora (č.sp. Pd 44/15/2201-5 zo dňa 28.05.2015, doručený dňa 

29.05.2015) podaný proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 

7/2015 zo dňa 28.04.2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda.  



 

B/  n e v y h o v u j e  
protestu prokurátora (č.sp. Pd 44/15/2201-5 zo dňa 28.05.2015) podanému proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 o 

pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 36  Návrh na zmenu zloženia  Mestskej rady Dunajská Streda  

___________________________________________________________________________ 

 

Poslanec, Ing. Pavol Sebök predniesol Návrh na zmenu zloženia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu, zároveň z dôvodu, že nedošlo 

k dohode medzi nezávislými poslancami a poslancami strany MOST-HÍD stiahol návrh z 

rokovania. 

 

 Na základe vyššie uvedeného o návrhu sa nehlasovalo.  

 

 

k bodu č. 37  Návrh na zmenu zloženia Komisie Mestského zastupiteľstva pre rozvoj 

mesta a dopravu  
___________________________________________________________________________ 

 

Poslanec, Mgr. Alexander Dakó predniesol Návrh na zmenu zloženia Komisie 

Mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta a dopravu v zmysle predloženého písomného 

materiálu. Následne z dôvodu toho, že nedošlo k dohode medzi nezávislými poslancami a 

poslancami strany MOST-HÍD stiahol návrh z rokovania. 

 

 Na základe vyššie uvedeného o návrhu sa nehlasovalo.  

 

 

k bodu č. 38  Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na II. polrok 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2015 v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu :  

 

Hlasovanie č. 62.: 

prítomní: 21 

za:             19 

proti:    0 

zdržal  sa:   2 

nehlasoval:   0 

Návrh bol prijatý 



 

Uznesenie číslo 

133/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2015 

nasledovne: 

20. augusta  

29. septembra 

24. novembra 

 

 

k bodu č. 39 Rôzne 

_______________________________________________________________________ 

 

Primátor mesta informoval poslancov mestského zastupiteľstva o výsledku výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa v ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda. 

V zmysle § 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľa školy alebo školského 

zariadenia vymenúva zriaditeľ na päťročné funčné obdobie na návh rady školy. Ďalej uviedol, 

že funkčné obdobie riaditeľovi ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda končí dňom 

30.6.2015, preto v súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme a v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto vyhlásilo 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa, a na základe výsledkov výberového konania 

primátor mesta Dunajská Streda s účinnosťou od 1. júla 2015 do funkcie riaditeľa školy 

vymenuje PaedDr. Jána Massziho.  

 

Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, ako predseda Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a 

mandátovej vyzval poslancov, ktorí doteraz nepodali vyhlásenie podľa zákona NR SR č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu verejných činiteľov pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, aby svoju povinnosť splnili v náhradnom termíne do 30. júna 2015. 

 

Poslanec, Ladislav Bachman žiadal v mene obyvateľov obytného bloku č. 198/48 na sídlisku 

Sever II. opravu chodníka pre chodcov pred vchodom obytného bloku. Ďalej žiadal v mene 

obyvateľov sídlisku Serer II., aby Mestká polícia vykonala častejšie kontroly z dôvodu  

výskytu túlavých psov, ktorí ničia udržiavané záhradky pri obytných blokoch. 

 

Poslanec, Attila Karaffa v mene rodičov predniesol požiadavku o vymalovanie priechodu pre 

chodcov pred štadiónom DAC na Športovej ulici a o umiestneneie dopravnej značky 

„Chodci“. Ďalej žiadal o umiestnení nádoby na komunálny odpad na ulici Dunajskej (za 

budovou LIDL), a zároveň žiadal častejšie kontroly zo strany Mestkej polície aj pri MŠ 

Komenského, kde vandali zničili vynovené dopravné ihrisko.  

 



Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz žiadal o zrušenie jedného parkovacieho miesta pred 

budovou Obchodného a informačnéo strediska ihneď vedľa vodorovnej dopravnej značky 

priechodu pre chodcov z bezpečnostných dôvodov. Ďalej predniesol požiadavku v mene 

obyvateľov sídlisku Sever I.  (Ružový háj ) o vyznačení parkovacích miest a o odstránení 

betónovej steny. 

 

Poslanec, Roland Hakszer žiadal v mene obyvateľov sídlisku Východ o umiestnení prístrešku 

pri autobusovej zastávke , ktorá sa nachádza na Hlavnej ceste.  

 

Poslanec, Tamás Domonkos žiadal Mestskú políciu o vykonávanie častejších kontrol na 

námestí Vámbéryho z dôvodu podozrenia vjazdu motorových vozidiel mimo povoleného 

času.  

 

Poslanec, Ladislav Gútay predniesol žiadosť v mene seniorov Mestského klubu dôchodcov 

o vybudovanie vpuste na Malodvorníckej ceste z dôvodu, že v čase dažďov nie je chodník 

priechodný. 

 

Poslanec, MUDr. Juraj Puha žiadal o reštaurovanie sochy Pièta (Sedembolestná Panna Mária) 

na ulici Gyulu Szabóa v Malom Blahove.  

 

Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy predniseol žiadosť o vyznačenie zákazu vjazdu autobusu 

TESCA na ulici Svätého Juraja. 

 

Poslanec, Ing. Pavol Sebök predovšetkým sa poďakoval MsÚ o vytvorení e-mailových adries 

pre poslancov, ktoré boli zverejnené aj  na internetovej stránke mesta Dunajská Streda. 

Predniesol žiadosť o  riešenie problému premnožovania holúb na území mesta Dunajská 

Streda. 

 

Poslanec, Mgr. Ivan Nagy poukázal na neúnosnú situáciu ohľadom nehnuteľnosti vedľa 

Daňového úradu, žiada vyzvať majiteľa o kosenie resp. o oplotenie pozemku.  

 

Poslanec, Mgr.art., dr. jur. Ákos Horony predniesol žiadosť o umiestnenieí tabuľe s názvom 

mesta Dunajská Streda v maďarskom jazyku „Dunaszerdahely“ v trojuholníku medzi 

želežničnou a autobusovou stanicou. 

 

Zástupca primátora , MUDr. Zoltán Horváth informoval MsZ o súčasnom stave v Nemocnici 

s polyklinikou v Dunajskej Strede, VÚC Trnava predal svoje akcie akciovej spoločnosti Svet 

zdravia a.s.. Zmluva o odpredaji akcií je toho času skúmaná Protimonopolným úradom. 

Rozhodnutie úradu sa očakáva koncom júla, kedy sa kupujúci ujme svojich práv akcionára.  

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pani Soni Reťkovskej , 

a o návhru primátor mesta dal hlasovať .  

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora :  

 

Hlasovanie č. 63.: 

prítomní: 17 

za:             14 

proti:    0 

zdržal  sa:   1 

nehlasoval:   2 

Návrh bol prijatý 



 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s ch v a ľ u j e  

procedurálny návrh o udelení slova pani Soni Reťkovskej.  

 

Pani, Soňa Reťkovská vyjadrila svoj názor podľa korého VZN č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 

o pravidlách určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Dunasjká Streda, nepriaznivo ovplyvňuje jej podnikateľskú činnosť. 

 

 

k bodu č. 40 Interpelácie 

___________________________________________________________________________ 

 

Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz písomne interpeloval primátora mesta v troch otázkach: 

1. žiada zoznam organizácií a výšku finančnej čiastky, ktorým boli doteraz vyplatené dotácie 

za 2015, 

2.  žiada vysvetlenie ako mohlo dôjsť k zverejneniu spoločnosti Thermalpark DS a.s. 

v denníku „Új Szó“ pod názvom „Termálfürdő Dunajská Streda“, 

3. žiada, aby hlavný kontrolór a prednostka skontrolovali, či návrh na ocenenie PRO URBE 

v prípade Ing. Petra Pázmánya bol podaný v súlade s platným VZN č.23/2013. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 23. júna 2015 o 18,38 hodine. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 29.06.2015 

 

 

 

 

………………………………   ……………………………… 

          Ing. Júlia Bubniaková            JUDr. Zoltán Hájos 

                     prednosta úradu     primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia: 1/ Ing.arch. Zoltán Molnár    ……………………………… 

 

 

 

2/ Ladislav Bachman    ……………………………… 



 

 

 

Zapisovateľka: JUDr. Monika Kardos    ……………………………… 

organizačná  referentka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


