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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

        Dunajská Streda, 23.03.2022 

                 Dunaszerdahely, 2022.03.22. 

 

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 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

ktoré sa uskutoční dňa 

 

29. marca 2022 o 13.00 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 29. ülésére, 

amelyre 

 

2022. március 29-én 13.00 órai 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda.  

 Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 29. ülése napirendjének elfogadása.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 28. zasadnutia, 

konaného dňa 11. januára 2022. (materiál č. 522/2022/29) 

A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 28. ülésén (2022. január 11.) hozott határozatok 

teljesítésének ellenőrzése. 

4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2021. (materiál 

č. 523/2022/29) 
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A dunaszerdahelyi önkormányzat 2021-es év számvitelének jóváhagyása. 

5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2022 č. 1/2022. 

(materiál č. 524/2022/29) 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2022.évi költségvetésének 1/2021. számú 

módosítására. 

6. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. (materiál č. 525/2022/29) 

Beszámoló a városi főellenőr 2021-es évi ellenőrzési tevékenységéről. 

7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch február a marec 2022. (materiál 

č. 526/2022/29) 

Beszámoló 2022. februárjában és márciusában befejezett ellenőrzések eredményeiről. 

8. Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 527/2022/29) 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre havi jutalmának jóváhagyásáról. 

9. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2021. (materiál č. 

528/2022/29) 

Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2021. évi tevékenységéről. 

10. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku v prospech mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 529/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város részére történő bérleti szerződés megkö-

tésének jóváhagyására. 

11. Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL II LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA G 

81, G131 GEOREAL II - obj. SO 02 Komunikácie“, „GEOREAL LAKÓPARK II – 

OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 – obj. SO 10 – Verejné 

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

č. 1013/169 o výmere  5 699 m2; par. č. 1888/426 o výmere 6 749 m2; za symbolickú 

kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH a pozemku, par. č. 1015/5 o výmere 2 319 m2, za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro; v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 530/2022/29) 

Határozati javaslat a „GEOREAL II LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA G 81, G131 

GEOREAL II  - obj. SO 02 Komunikácie“ és a „GEOREAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ 

ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 – obj. SO 10 – Verejné osvetlenie“ 

infrastrukturális építmények; valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1013/169. 

helyrajzi számú, 5 699 m2 területű;  1888/426. helyrajzi számú, 6 749 m2 területű 

parcellák, megvásárlására jelképes 3,- Euró  plusz érvényes forgalmi adó vételi árért; 

valamint az 1015/5. helyrajzi számú, 2 319 m2 területű parcella, megvásárlására jelképes 

1,- Euró vételi árért; Dunaszerdahely Város tulajdonába. 

12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 553/2022/28 zo 

dňa 11.1.2022. (materiál č. 531/2022/29) 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2022. január 11-i ülésén 

elfogadott 553/2022/28. számú határozatának módosítára. 

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

par. č. 1920/12 o výmere 18 m2, v prospech Štefana Ballu a manželky Zuzany Ballovej, 

obaja bytom ....................................................................................................... (materiál 

č. 532/2022/29) 
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Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1920/12. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Balla István és neje Balla Zsuzsanna, ................................. 

........................................., részére történő eladására. 

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

par. č. 3118/53 o výmere 64 m2, par. č. 3118/54 o výmere 25 m2 a par. č. 3118/56 

o výmere 101 m2, v spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 51 822 202. (materiál č. 533/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3118/53. helyrajzi számú, 

64 m2 területű; 3118/54. helyrajzi számú, 25 m2 területű és a 3118/56. helyrajzi számú, 

101 m2 területű parcelláknak a  BGI Kft., Fő utca 1538/31, 929 01 Dunaszerdahely, 

cégjegyzékszám: 51 822 202, tulajdonába történő eladására. 

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

par. č. 1936/231 o výmere 18 m2, v prospech Zoltána Megálya, ..................................... 

.......................................................... (materiál č. 534/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1936/231. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Megály Zoltán, ............................................................ 

........................., részére történő eladására. 

16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1308 o výmere 25 m2, v prospech Ing. Ľudovíta Molnára, bytom ....................... 

................................................... (materiál č. 535/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1308. helyrajzi számú, 25 m2 

területű parcellának, Ing. Molnár Lajos, ............................................................................. 

részére történő eladására. 

17. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 2298/67 o výmere 18 m2, v prospech Ingridy Pellerovej, ................................... 

.................................................. (materiál č. 536/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2298/67. helyrajzi számú, 

18 m2 területű parcellának, Peller Ingrid, ............................................................. 

.............................. részére történő eladására. 

18. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 507/2021/26 zo 

dňa 16.11.2021. (materiál č. 537/2022/29) 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2021. november 16-i 

ülésén elfogadott 507/2021/26. számú határozatának módosítára. 

19. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 

spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 

4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 538/2022/29) 

Határozati javaslat az Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, cégjegyzékszám: 36 550 949 és Dunaszerdahely Város 

között szolgalmi jog kialakításáról szóló előszerződés megkötésének jóváhagyására. 

20. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Združením obcí 

kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116 011 

a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 539/2022/29) 
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Határozati javaslat a Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Hodos 71, 

930 16 Hodos, azonosító szám: 50 116 011 és Dunaszerdahely Város között szolgalmi 

jog kialakításáról szóló szerződés megkötésének jóváhagyására. 

21. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi 

spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 540/2022/29) 

Határozati javaslat az Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Pozsony, 

cégjegyzékszám: 36 361 518 és Dunaszerdahely Város között szolgalmi jogok 

kialakításáról szóló előszerződés megkötésének jóváhagyására. 

22. Návrh zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2588/75 

o výmere 52 m2; par. č. 2588/70 o výmere 32 m2; vo vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., 

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202 a par. č. 2588/56 o výmere 17 

m2; par. č. 2588/66 o výmere 33 m2; par. č. 2588/71 o výmere 55 m2; par. č. 2588/72 

o výmere 30 m2; par. č. 2588/73 o výmere 35 m2; par. č. 2588/74 o výmere 14 m2; par. 

č. 2590/24 o výmere 53 m2; par. č. 2590/26 o výmere 142 m2; vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda; formou odplatnej zámeny pozemkov. (materiál č. 541/2022/29) 

Határozati javaslat a  Dunaszerdahely kataszterében elterülő  a  BGI Kft., Fő utca 

1538/31, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 51 822 202, tulajdonában lévő 

2588/75. helyrajzi számú, 52 m2 területű; 2588/70. helyrajzi számú, 32 m2 területű; 

parcellák; és a  Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő  2588/56. helyrajzi számú, 

17 m2 területű; 2588/66. helyrajzi számú, 33 m2 területű; 2588/71. helyrajzi számú, 

55 m2 területű; 2588/72. helyrajzi számú, 30 m2 területű; 2588/73. helyrajzi számú, 35 m2 

területű; 2588/74. helyrajzi számú, 14 m2 területű; 2590/24. helyrajzi számú, 53 m2 

területű; 2590/26. helyrajzi számú, 142 m2 területű parcellák; pénzügyi térítés melletti 

cseréjének elfogadására. 

23. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v 

k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1653, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

(materiál č. 542/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a „C“ nyilvántartásban 

vezetett 1653. helyrajzi számú parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 

6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő 

megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására. 

24. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvy 

o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Židovskou náboženskou 

obcou Dunajská Streda. (materiál č. 543/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség és Dunaszerdahely Város között 

szolgalmi jog kialakításáról szóló előszerződés és szolgalmi jog kialakításáról szóló 

szerződés megkötésének jóváhagyására. 

25. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v prospech  Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46313834. 

(materiál č. 544/2022/29) 
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Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő parcellák, a Municipal Real 

Estate Dunaszerdahely kft, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 

46313834, részére történő bérbeadásának jóváhagyására. 

26. Návrh na schválenie zámeru predaja/prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská 

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

2167, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom na LV 

č. 4645 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda a schválenie 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 545/2022/29) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645-ös 

számú tulajdoni lapon vezetett, az Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167. házszámú 

tömbgarázsban található, a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás célú 

helyiségeknek, nyilvános üzleti versenypályázat alapján történő eladási/bérleti szándék 

jóváhagyására és a nyilvános üzleti versenypályázat versenyfeltételeinek a jóváhagyására. 

27. Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda do správy 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00036561. (materiál č. 546/2022/29) 

Javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő ingó városi vagyonnak az átadására a 

Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ (székhely: Bartók Béla sétány 788/1, 929 

01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 00036561) részére. 

28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 29. 

marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 23/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 547/2022/29) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/...sz., (2022. március 29.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2021/23 sz. (2021. 

november 16.) általános érvényű rendelete Dunaszerdahely Város díjainak 

adományozásáról. 

29. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov (materiál 

č. 548/2022/29) 

Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatásról  

Dunaszerdahely Város 2020/15.sz. (2020. szeptember 29.) a város költségvetéséből 

nyújtandó, az általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és 

közhasznú célok támogatására irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendelete 

értelmében. 

30. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom 

za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č. 549/2022/29) 

Javaslat Dunaszerdahely Város díjainak odaítélésére egyének és kollektívák részére 

Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért. 

31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 498/2021/25 zo 

dňa 28.09.2021. (materiál č. 550/2022/29) 
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Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 28-i 

498/2021/25. számú határozatának módosításáról. 

32. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva 

v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87. 

(materiál č. 551/2022/29) 

Javaslat az IROP-PO7-SC73-2021-87 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli 

vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A 

Dunaszerdahelyi Barátság téri park revitalizálása és rekreációs zóna kiépítése. 

33. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie 

kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“ v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-

DOP. (materiál č. 552/2022/29) 

Javaslat az OPII-2021/7/16-DOP megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza 

nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: „A 

Dunaszerdahely Város kiberbiztonsági szintjének emelése”. 

34. Rôzne. 

Egyéb. 

35. Interpelácie. 

Interpelláció. 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

 


