JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda
Dunaszerdahely Város Polgármestere
Dunajská Streda, 23.07.2020
Dunaszerdahely, 2020.07.23.

Pozvánka - Meghívó
Podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti
na ustanovenie § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
mimo plánu zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa

28. júla 2020 o 14.00 hod.
vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Dunajskej Strede.
Az 1990. évi 369 Tt. sz. a községekről szóló hatályos törvény 13. §-a 4. bekezdése
és Dunaszerdahely Város Alapszabályzatának 8. cikkelye 3-as pontjának a) bekezdése
értelmében ezennel meghívom Önt a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő - testület 15. soron
kívüli ülésére, amelyre

2020. július 28-án 14.00 órai
kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében.

1.

2.
3.

Program:
Schválenie programu rokovania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
mimo plánu zasadnutí.
Dunaszerdahely Város Képviselő – testülete soron kívüli 15. ülése napirendjének
elfogadása.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása.
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 4/2020.
(materiál č. 259/2020/15)
Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2020.évi költségvetésének 4/2020. számú
módosítására.
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4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská
Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere 45 m2, vo vlastníctve
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par. č. 918/4 o výmere 4 m2, vo
vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
; a par.
2
2
č. 2591/15 o výmere 24 m , par. č. 2591/16 o výmere 5 m , par. č. 3024/8 o výmere 47 m2,
par. č. 898/7 o výmere 67 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č.
260/2020/15)
Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a COOP Jednota
Dunaszerdahely Fogyasztási Szövetkezet tulajdonában lévő 2055/10. helyrajzi számú,
171 m2 területű, 2055/11. helyrajzi számú, 45 m2 területű; a Kulcsár Lajos
mérnök,
tulajdonában lévő 918/4. helyrajzi
2
számú, 4 m területű, és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 2591/15. helyrajzi
számú, 24 m2 területű, 2591/16. helyrajzi számú, 5 m2 területű, 3024/8. helyrajzi számú,
47 m2 területű, 898/7. helyrajzi számú, 67 m2 területű parcellák, pénzügyi térítés nélküli
cseréjének jóváhagyására.
5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par. č. 2475/214
o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností nachádzajúcich sa
v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere 2040 m2, par. reg. „C“,
parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/3 o výmere 337 m2, par. reg.
„C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par. reg. „C“, parc. č. 2391/5, o výmere 60 m2.
(materiál č. 261/2020/15)
Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő „C“ nyilvántartásban vezetett
2475/214. helyrajzi számú, 124 m2 területű parcella szolgalmi joggal történő
megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására a Dunaszerdahely
kataszterében elterülő „C“ nyilvántartásban vezetett 2391/1. helyrajzi számú, 2040 m2
területű, a „C“ nyilvántartásban vezetett 2391/2. helyrajzi számú, 117 m2 területű, a „C“
nyilvántartásban vezetett 2391/3. helyrajzi számú, 337 m2 területű, a „C“ nyilvántartásban
vezetett 2391/4. helyrajzi számú, 133 m2 és a „C“ nyilvántartásban vezetett 2391/5.
helyrajzi számú, 60 m2 területű parcellák mindenkori tulajdonosa részére.
6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m2, par. č. 1936/202 o výmere
217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č.
262/2020/15)
Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1936/359 helyrajzi számú,
311 m2 területű, 1936/202 helyrajzi számú, 217 m2 területű, 1936/203 helyrajzi számú,
352 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről
szóló szerződés megkötésének jóváhagyására.
7. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako
nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46, 010 01
Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom. (materiál č. 263/2020/15)
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Határozati javaslat földterület bérleti szerződésnek megkötésére Dunaszerdahely Város,
mint bérlő és VAMSTAV kft., Závodská 46, 010 01 Zsolna, cégnyilvántartási szám: 31
577 865, mint bérbeadó között.
8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Smart plán
mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP, Operačný
program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 7. Informačná spoločnosť,
Investičná priorita 2c). (materiál č. 264/2020/15)
Javaslat az OPII-2020/7/11-DOP megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza
nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe:
Dunaszerdahely intelligens város fejlesztési terve.
9. Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány so sídlom
Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto
Dunajská Streda. (materiál č. 265/2020/15)
Javaslat a Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány megnevezésű alapítvány (székhely
Erzsébet tér 1203/7, 929 01 Dunaszerdahely) létrehozására, amelynek alapítója
Dunaszerdahely Város.
10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 280/2020/14
zo dňa 23. júna 2020. (materiál č. 266/2020/15)
Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-testület 280/2020/14 számú, 2020. június
23-i határozata módosítására.

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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