
1 

 

 

 

 

  

              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

          Dunajská Streda, 13.02.2019 

                  Dunaszerdahely, 2019.02.13. 

 

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 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, ktoré sa koná dňa 

 

 

19. februára 2019 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 3. ülésére, amelyre 

 

 

2019. február 19-én 14,00 órai 

 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

 

 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 3. ülése napirendjének  elfogadása. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3.  Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslanca mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

(materiál č. 41/2019/3) 

 Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete képviselőjének eskütételére. 
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4.  Návrh na zvolenie členov a ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 42/2019/3) 

 Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete szakbizottságai tagjai és további tagjai 

megválasztásanak javaslata. 

5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 2. zasadnutia, 

konaného dňa 11.12.2018. (materiál č. 43/2019/3) 

 A 2018. december 11-ei Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak 

ellenőrzése. 

6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 1/2019. 

(materiál č. 44/2019/3) 

 Határozati javaslat Dunaszerdahely Város  2019. évi költségvetésének 1/2019. számú 

módosítására. 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. (materiál č. 45/2019/3) 

 Beszámoló a városi főellenőr 2018-as évi ellenőrzési tevékenységéről. 

8. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch december 2018 až február 2019. 

(materiál č. 46/2019/3) 

 Beszámoló a 2018 decembere és 2019 februára között befejezett ellenőrzések eredményeiről. 

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. (materiál č. 

47/2019/3) 

 Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének tervezetére 2019 első 

félévére. 

10. Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 247/2016/11 zo 

dňa 19.04.2016. (materiál č. 48/2019/3) 

 Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2016. áprílis 19-én 

elfogadott 247/2016/11. számú határozatának kiegészítésére.  

11. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  

par. č. 3985/32 o výmere 4 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 

1,- Euro a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Dunajská Streda na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 4015/6 

o výmere 51 m
2
. (materiál č. 49/2019/3) 

 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3985/32. helyrajzi számú,              

4 m
2 

területű parcellának Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 

1,- Euró vételi árért, valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 4015/6. helyrajzi 

számú, 51 m
2 

területű parcella Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő 

díjmentes megterhelésének jóváhagyására. 

12. Návrh na odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre 

mestskú časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ v prospech spoločnosti 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, 

IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu 1 Euro, za účelom jeho rekonštrukcie a 

modernizácie na náklady nadobúdateľa. (materiál č. 50/2019/3) 

 Határozati javaslat a „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú časť  Malé 

Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ építmény jelképes 1 euróért történő eladására a 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, 
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cégjegyzékszám: 36 550 949 részére az építménynek a vásárló költségére történő 

felújításának és modernizációjának céljából. 

13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v 

k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/1, par. č. 1915/446,  par. č. 1915/453, par. č. 1915/534, 

par. č. 1915/538, par. č. 1915/713, par. č. 1917/10, par. č. 1917/12, par. č. 1917/14 a par. č. 

1947/66, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 51/2019/3) 

 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/1., 1915/446., 1915/453., 

1915/534., 1915/538, 1915/713., 1917/10., 1917/12., 1917/14., 1917/66. helyrajzi számú  

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 uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v 

 k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 136/54 o výmere 585 m
2
, v prospech spoločnosti 

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

(materiál č. 52/2019/3) 

 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 136/54. helyrajzi számú, 585 m
2 

területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló 

szerződés megkötésének jóváhagyására. 

15. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa 

v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3464/539,  par. č. 3464/541, par. č. 3464/544, par. č. 

3464/549, par. č. 3464/551, par. č. 3464/566, par. č. 3464/567, par. č. 3464/568, par. č. 

3464/572, par. č. 3464/576, par. č. 3464/578, par. č. 3464/580, par. č. 3464/583, par. č. 

3464/586, par. č. 3464/592, par. č. 3464/599,  par. č. 3464/606, par. č. 3464/614, par. č. 

3464/630, par. č. 3464/634, par. č. 3464/638, par. č. 3464/810, par. č. 3464/940, par. č. 3495, 

v prospech spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská  Streda, 

IČO: 34 152 644. (materiál č. 53/2019/3) 

 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3464/539., 3464/541., 

3464/544., 3464/549., 3464/551., 3464/566., 3464/567., 3464/568., 3464/572., 3464/576., 

3464/578., 3464/580., 3464/583., 3464/586., 3464/592., 3464/599., 3464/606., 3464/614.,  

3464/630., 3464/634., 3464/638., 3464/810., 3464/940., 3495. helyrajzi számú parcelláknak 

a SOUTHERM kft., Sport utca 4021/13 A, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 34 152 

644, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének 

jóváhagyására. 

16. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, 

IČO: 36 550 949 na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 240/3 o 

výmere 460 m
2
, par. č. 241/5 o výmere 53 m

2
, par.  č. 242/1 o výmere 594 m

2
, par. č. 242/6 o 

výmere 29 m
2
, par. č. 266/1 o výmere 6 394 m

2
, par. č. 266/2 o výmere 44 m

2
 a k 

spoluvlastníckemu podielu mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00 305 383 v podiele 125/144-ine k pozemku, par. registra „E“, par. č. 1848/8 

o výmere 8 341 m
2
. (materiál č. 54/2019/3) 
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 Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 240/3. helyrajzi számú, 460 m
2 

területű, 241/5. helyrajzi számú, 53 m
2 

területű, 242/1. helyrajzi számú, 594 m
2 

területű, 

242/6. helyrajzi számú, 29 m
2 

területű, 266/1. helyrajzi számú, 6 394 m
2 

területű, 266/2. 

helyrajzi számú, 44 m
2 

területű, parcellák, valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 

a telekkönyvi hivatal „E“ nyilvántartásában vezetett 1848/8. helyrajzi számú, 8 341 m
2 

területű parcellának a Dunaszerdahely Város tulajdonát képező 125/144-ed tulajdoni 

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

4, 949 60 Nitra, cégjegyzékszám: 36 550 949, részére szolgalmi joggal történő díjmentes 

megterhelésének jóváhagyására. 

17. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, 

Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník“, „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská 

Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie chodníka“, a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 3458/22 o výmere 208 m
2
 

a par. č. 3458/24 o výmere 198 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu 

cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH. (materiál č. 55/2019/3) 

 Határozati javaslat a „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská 

cesta – SO 18 Chodník“, „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, 

Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie chodníka“, infrastrukturális építmények, 

valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3458/22. helyrajzi számú, 208 m
2 

területű, 

3458/24. helyrajzi számú, 198 m
2 

területű parcellák, Dunaszerdahely Város tulajdonába 

történő megvásárlására jelképes 3,- Euró  plusz érvényes forgalmi adó, vételi árért. 

18.  Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 22/2018/2 zo dňa 

11.12.2018 a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3399/48, 

č. 3399/49 a č. 3399/50. (materiál č. 56/2019/3) 

 Határozati javaslat  Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2018. december 11-én 

elfogadott 22/2018/2. számú határozatának megszüntetésére, valamint a  Dunaszerdahely 

kataszterében elterülő 3399/48., 3399/49. és 3399/50. számú parcellák Dunaszerdahely 

Város részére szolgalmi joggal történő díjmentes megterhelésének jóváhagyására. 

19. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 57/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő bérlakások használatáról szóló alapelvek 

3. sz. függelékének javaslata. 

20. Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného označovania psov chovaných na území mesta 

Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom). (materiál č. 58/2019/3) 

 Határozati javaslat Dunaszerdahely Város területén tartott ebek egyedi elektronikus 

azonosító jellel (mikrochip) való ingyenes ellátásáról szóló szabályzat elfogadására. 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 59/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015. évi 15. sz. az 

ebtartás feltételeiről szóló rendelete. 
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22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením 

na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 60/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) a gépjárművek 

közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról szóló általános 

érvényű rendeletére. 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 61/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) általános érvényű 

rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 3. sz. 

függelékét. 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 62/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz., (2019. február 19.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016. évi 22. sz. 

Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról szóló rendelete. 

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 63/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi .... sz. (2019. február 19.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2013. évi 8 sz. a 

Dunaszerdahely Város vagyonával való gazdálkodás alapelveiről szóló általános érvényű 

rendelete. 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa19. 

februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 64/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi .... sz. (2019. február 19.) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018.évi 18. sz. (2018. 

december 11.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahelyi székhelyű 

művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra 

és fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2019-es évre vonatkozóan. 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 65/2019/3) 
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 Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ... sz. (2019. február 19.) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018.évi 17. sz. (2018. 

december 11.) általános érvényű rendelete a város hatáskörében működő iskolákban és 

iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének 

meghatározásáról. 

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

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 66/2019/3) 

 Javaslat Dunaszerdahely Városának 2015/1 számú általános érvényű rendelete értelmében a 

Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyeknek - vállalkozóknak városi 

költségvetésből nyújtandó pénzügyi támogatásról.  

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

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č. 67/2019/3) 

 Javaslat a Dunaszerdahely városi kitüntetések odaítélésére egyének és kollektívák részére 

Dunaszerdahely Város fejlesztésében elért kiemelkedő hozzájárulásukért. 

30. Rôzne. 

 Egyéb. 

31. Interpelácie. 

 Interpelláció. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


