JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda
Dunaszerdahely Város Polgármestere
Dunajská Streda, 20.06.2018
Dunaszerdahely, 2018.06.20.

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 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, ktoré sa koná dňa
26. júna 2018 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 28. ülésére, amelyre

2018. június 26-án 14,00 órai

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében.

1.
2.
3.

4.

Program:
Schválenie programu rokovania 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 28. ülése napirendjének elfogadása.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása.
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 26. zasadnutia,
konaného dňa 17. apríla 2018.
A 2018. április 17-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.
Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská
Streda za rok 2017.
Javaslat Dunaszerdahely város 2017. évi összevont (konszolidált) könyvelési zárásának és az
éves beszámolójának elfogadására.
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5.

Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 3/2018.
Határozati javaslat Dunaszerdahely város 2018. évi költségvetésének 3/2018. számú
módosítására.
6. Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Javaslat a városi főellenőr 2018 első félévi ellenőrzési tervének a kiegészítésére.
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení
verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská
Streda.
Javaslat a más befektető által kiépített közvilágítást szolgáló berendezések és helyi közutak
Dunaszerdahely Város tulajdonába való átvételének alapelvei 2. sz. függelékének a
jóváhagyására.
8. Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k.
ú. Dunajská Streda, par. č. 1880/227 o výmere 542 m2, par. č. 1880/228 o výmere 97 m2,
par. č. 1880/301 o výmere 41 m2 a infraštrukturálnej stavby – spevnenej plochy
nachádzajúcej sa na parcelách č. 1880/227, č. 1880/301, v prospech spoločnosti GBS
TRADE, s.r.o., Smetanov háj 282, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 227 226.
Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely
kataszterében elterülő 1880/227. helyrajzi számú, 542 m2 területű, 1880/228. helyrajzi
számú, 97 m2 területű, 1880/301. helyrajzi számú, 41 m2 területű parcellák és az 1880/227.,
1880/301. helyrajzi számú parcellákon kiépített infrastrukturális építmény – betonfelület
eladására a GBS TRADE, s.r.o., Smetana liget 282, 929 01 Dunaszerdahely,
cégjegyzékszám: 36 227 226, részére.
9. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj.
SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28
obj. SO 09 Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1915/1 o výmere 3 811 m2, par. č. 1915/587 o výmere 194 m2, par.
č. 1917/14 o výmere 256 m2, par. č. 1917/34 o výmere 2 724 m2, par. č. 1915/446 o výmere
1 810 m2, par. č. 1915/447 o výmere 1 769 m2, par. č. 1915/451 o výmere 191 m2 a par. č.
1915/713 o výmere 36 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,Euro.
Határozati javaslat a „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO 01
Komunikácie – Vetva A, B, C, D“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28 obj. SO
09 Verejné osvetlenie“, infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/1. helyrajzi számú, 3 811 m2 területű, 1915/587. helyrajzi számú, 194 m2
területű, 1917/14. helyrajzi számú, 256 m2 területű, 1917/34. helyrajzi számú, 2 724 m2
területű, 1915/446. helyrajzi számú, 1 810 m2 területű, 1915/447. helyrajzi számú, 1 769 m2
területű, 1915/451. helyrajzi számú, 191 m2 területű, 1915/713. helyrajzi számú, 36 m2
területű parcellák, Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,Euró vételi árért.
10. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par.
č. 3118/42 o výmere 182 m2, v prospech Ing. Štefana Mészárosa, bytom ......................
Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3118/42. helyrajzi számú, 182
m2 területű parcellának Ing. Mészáros István, ..............................., részére történő eladására.
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11. Návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v k. ú.
Dunajská Streda, par. č. 3597/14 o výmere 254 m2, v prospech vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v obytnom dome súp. č. 1527, vybudovaného na
Októbrovej ulici v Dunajskej Strede.
Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, Dunaszerdahely
kataszterében elterülő 3597/14. helyrajzi számú, 254 m2 területű parcela eladására az
Október utcában található 1527. összeírási számú tömblakásban található lakások és nem
lakás jellegű helyiségek tulajdonosai részére.
12. Informácia o doručení žiadosti o udelenie súhlasu s premiestnením hlavných vchodov č. 8.,
9. a 10., obytného domu súp. č. 53, nachádzajúceho sa na Nám. Ármina Vámberyho v
Dunajskej Strede.
Információ Dunaszerdahelyen a Vámbery Ármin téren található 53. házszámú lakótömb 8.,
9. és 10. számú bejáratainak áthelyezésével kapcsolatos beleegyezési kérelmet tartalamzó
kérvény benyújtásáról.
13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v
k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2, par. č. 1176 o výmere 680 m2, par.
č. 1211/27 o výmere 8 406 m2 a par. č. 1212 o výmere 1 936 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 843/1. helyrajzi számú, 23 778
m2 területű, 1176. helyrajzi számú, 680 m2 területű, 1211/27 helyrajzi számú, 8 406 m2
területű és az 1212. helyrajzi számú, 1 936 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.
14. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2017 územného
plánu mesta Dunajská Streda“.
Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások
2017“ – tervezet jóváhagyására.
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 26. júna
2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.
Javaslat Dunaszerdahely város 2018/.... sz. (2018. június 26.) általános érvényű rendeletére
Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről.
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo dňa 26. júna
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov.
Javaslat Dunaszerdahely városának 2018. évi ….. (2018. június 26.) számú általános
érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely városának 2014. évi 10.
számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város által fenntartott alapiskolák
iskolai körzeteiről
17. Návrh na dobrovoľné vystúpenie mesta Dunajská Streda zo záujmového združenia
právnických osôb Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, so sídlom Starohájska 10,
917 01 Trnava, IČO: 37840371.
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18.

19.

20.
21.

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város önkéntes kilépésének jóváhagyásáról a Klaster
cestovného ruchu – západné Slovensko, (székhely Starohájska 10, 917 01 Trnava),
azonosítószám 37840371, jogi személyek érdekvédelmi szövetségéből.
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre funkčné
obdobie 2018 – 2022.
Javaslat Dunaszerdahely Város polgármesteri tisztsége terjedelmének a 2018-2022-es
megbízatási időszakra való meghatározása.
Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na
II. polrok 2018.
Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2018. évi II. féléves üléseinek
időpontjáról.
Rôzne.
Egyéb.
Interpelácie.
Interpelláció.

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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