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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

        Dunajská Streda, 18.01.2023 

                 Dunaszerdahely, 2023.01.18. 

 

Pozvánka  -  Meghívó 
 

Podľa § 10 odseku 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 uskutoční dňa 

 

24. januára 2023 o 14.00 hod. 

 

vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. 

 

 Dunaszerdahely Város Alapszabályzatának 10. §-a 3-as pontjának a) bekezdése és az 

1990. évi 369 Tt. sz. a községekről szóló hatályos törvény 13. §-a 4. bekezdése értelmében 

ezennel összehívom a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő - testület 3. ülését, amelyre 

 

2023. január 24-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. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 2. zasadnutia, 

konaného dňa 13. decembra 2022. (materiál č. 47/2023/3) 

A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 2. ülésén (2022. december 13.) hozott határozatok 

teljesítésének ellenőrzése. 

4. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2023. (materiál č.  48/2023/3) 

Dunaszerdahely Város költségvetési javaslata a 2023-as évre. 

5. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci december 2022. (materiál 

č. 49/2023/3) 
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Beszámoló a 2022. decemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről. 

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

par. č. 3035/17 o výmere 1 m2, v prospech Jána Sandala a manželky Juliany Sandalovej, 

obaja bytom ........................................................... (materiál č. 50/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3035/17. helyrajzi számú, 

1 m2 területű parcellának, Sandal János és neje Sandal Julianna, ……………………….. 

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

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

par. č. 3758 o výmere 420 m2 a par. č. 3757/4 o výmere 200 m2, v prospech Andrey 

Fehérovej, bytom ............................................................................................... (materiál 

č. 51/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3758. helyrajzi számú, 

420 m2 területű és a 3757/4. helyrajzi számú, 200 m2 területű parcelláknak, Fehér Andrea, 

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

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

par. č. 1985/46 o výmere 30 m2; v prospech Jozefa Mikulášika, bytom ........................... 

......................................... (materiál č. 52/2023/3) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1985/46. helyrajzi számú, 

30 m2 területű parcellának, Mikulášik Jozef, ……………………………………………… 

……………., részére történő eladására. 

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

par. č. 1620/91 o výmere 4 m2 a par. č. 1752/16 o výmere 6 m2; v prospech spoločnosti 

EU - FOOD, s.r.o., Lidér Tejed 27, 929 01 Povoda, IČO: 45 650 179. (materiál 

č. 53/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1620/91. helyrajzi számú, 

4 m2 területű és az 1752/16. helyrajzi számú, 6 m2 területű parcelláknak, az EU - FOOD, 

Kft., Lidér Tejed 27, 929 01 Pódafa, cégjegyzékszám: 45 650 179, részére történő 

eladására. 

10. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská 

Streda, parcely registra „C“, par. č. 2818/23 o výmere 71 m2, parcely registra „C“, par. 

č. 2818/24 o výmere 193 m2, vo vlastníctve Mgr. Roberta Lelkesa a manželky Mgr. 

Gabriely Lelkesovej, obaja bytom ............................................................................... 

a parcely registra „C“, par. č. 2858/2 o výmere 187 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 54/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Mgr. Lelkes Róbert és neje 

Mgr. Lelkes Gabriela, ………………………………………………, tulajdonában lévő a 

„C“ telekkönyvi nyilvántartásban vezetett 2818/23. helyrajzi számú, 71 m2 területű, 

valamint a „C“ telekkönyvi nyilvántartásban vezetett 2818/24. helyrajzi számú, 193 m2 

területű parcellák; és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő a „C“ telekkönyvi 

nyilvántartásban vezetett 2858/2. helyrajzi számú, 187 m2 területű parcella, pénzügyi 

térítés nélküli cseréjének elfogadására. 

11. Návrh na schválenie zámeru výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára, IČO: 

00036561 ako požičiavateľom a občianskym združením NFG, so sídlom Rybný trh 
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330/6, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42159687 ako vypožičiavateľom. (materiál 

č. 55/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Város tulajdonában lévő nem lakás jellegű 

helyiségek díjmentes kölcsönzés jóváhagyására a Csaplár Benedek Városi Művelődési 

Központ, cégnyilvántartási szám: 00036561, és az NFG Polgári Társulat, Halpiac tér 

330/6, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 42159687 mint a díjmentes 

kölcsönzés kedvezményezettje között. 

12. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, 

Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086576 ako prenajímateľom a 

Tímeou Miklósovou, IČO: 37160192 so sídlom 930 25 Vrakúň 380 ako nájomcom. 

(materiál č. 56/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű 

helyiségek bérleti szerződésnek meghosszabítására Vámbéry Ármin Alapiskola, 

Hviezdoslav u. 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086576 mint 

bérbeadó, és Miklós Tímea, 930 25 Várkony 380, cégnyilvántartási szám: 37160192, 

mint bérlő között. 

13. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019 ako prenajímateľom a Gabrielou Kasanovou, 

IČO: 37160214 so sídlom 930 16 Vydrany 85 ako nájomcom. (materiál č. 57/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű 

helyiségek bérleti szerződésnek meghosszabítására a Szabó Gyula Alapiskola, Iskola u. 

936/1, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36081019 mint bérbeadó, és 

Kasanová Gabriela, 930 16 Hodos 85, cégnyilvántartási szám: 37160214, mint bérlő 

között. 

14. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36081086 ako prenajímateľom a Annamáriou Feketeovou, IČO: 52142264 

so sídlom 930 21 Dunajský Klátov 54 ako nájomcom. (materiál č. 58/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű 

helyiségek bérleti szerződésnek meghosszabítására az Alapiskola, Smetana liget č. 286/9, 

929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36081086 mint bérbeadó, és Fekete 

Annamária, 930 21 Dunatőkés 54, cégnyilvántartási szám: 52142264, mint bérlő között. 

15. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán 

Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 036086789 ako 

prenajímateľom a Eva Ivicze, IČO: 43435041 so sídlom 930 14 Dolný Bar 151 ako 

nájomcom. (materiál č. 59/2023/3) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű 

helyiségek bérleti szerződésnek meghosszabítására a Kodály Zoltán Alapiskola, 

Komensky utca č. 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 036086789 

mint bérbeadó, és Eva Ivicze, 930 14 Albár 151, cégnyilvántartási szám: 43435041, mint 

bérlő között. 
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16. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

18/2023 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 60/2023/3) 

Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és 

módosítások 18/2023“  – dokumentáció beszerzésének elkezdésére. 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2023 zo dňa 24. 

januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 61/2023/3) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2023. évi ...sz.. (2023. január 24.) általános érvényű 

rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 7. sz. 

függelékét. 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 24. 

januára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa 

školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien. (materiál č. 62/2023/3) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2023. évi … számú (2023. január 24.) általános érvényű 

rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2022/3. sz. (2022. 

január 11.), Dunaszerdahely Város alapítói hatáskörébe tartozó óvodában elhelyezett 

gyermekre, művészeti alapiskola diákjára és oktatási intézményben elhelyezett gyermekre 

vetített működési és bérezési célú pénzeszközök magasságát meghatározó általános 

érvényű rendelete és későbbi módosításai. 

19. Návrh Etického kódexu organizácií zriadených mestom Dunajská Streda. (materiál 

č. 63/2023/3) 

Dunaszerdahely Város szervezetei alkalmazottaira vonatkozó etikai kódex javaslata. 

20. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na 

financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v 

roku 2023“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál č. 64/2023/3) 

Javaslat Dunaszerdahely Város pályázati felhívására és annak kötelező mellékleteire a 

Város 2020. évi 15. sz. általános érvényű rendelete és annak módosítása értelmében a 

Város költségvetéséből odaítélhető támogatások elnyerésére a „Közhasznú 

szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2023” program 

keretében. 

21. Informácia o výsledku kontroly Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom 

počas pandémie v meste Dunajská Strede, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO 

00305383, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a prijatých 

opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. (materiál č. 65/2023/3) 

Tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Számvevőszéke által Dunaszerdahely Városában (Fő 

utca 50/16, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám:00305383) végzett ellenőrzés 

eredményéről és az észlelt hiányosságok eltávolítására irányuló elfogadott 

intézkedésekről, amely ellenőrzés tárgya a községek azon bevétele, amely a pandémia 

ideje alatt a lakosság részére megfelelő szolgáltatások nyújtására irányult. 
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22. Návrh na schválenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných 

spoločností a záujmového združenia s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 66/2023/3) 

Határozati javaslat olyan gazdasági társaságok és érdekvédelmi szövetség irányító és 

ellenőrző szervei összetételéről, amelyekben a város vagyoni részesedéssel rendelkezik. 

23. Rôzne. 

Egyéb. 

24. Interpelácie. 

Interpelláció. 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

 


