JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta Dunajská Streda
Dunaszerdahely Város Polgármestere
Dunajská Streda, 17.09.2019
Dunaszerdahely, 2019.09.17.

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

24. septembra 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 7. ülésére, amelyre

2019. september 24-én 14,00 órai
kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében.

1.
2.
3.

Program:
Schválenie programu rokovania 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 7. ülése napirendjének elfogadása.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása.
Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 6. zasadnutia,
konaného dňa 25. júna 2019. (materiál č. 133/2019/7)
A 2019. június 25-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése.
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4.

Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2019.
(materiál č. 134/2019/7)
Információ a költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről és kiadási oldal merítéséről
2019 első félévében.
5. Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská
Streda za rok 2018. (materiál č. 135/2019/7)
Javaslat Dunaszerdahely város 2018. évi összevont (konszolidált) könyvelési zárásának és az
éves beszámolójának elfogadására.
6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.4/2019. (materiál
č. 136/2019/7)
Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2019.évi költségvetésének a 4/2019. számú
módosítására.
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. (materiál č.
137/2019/7)
Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2019
második félévére.
8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2019. (materiál č.
138/2019/7)
Beszámoló a 2019. augusztusában és szeptemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.
9. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/648,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2 vo
vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o., do vlastníctva mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 139/2019/7)
Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő, az OMV Szlovákia kft.
tulajdonában lévő a telekkönyv „C“ nyilvántartásában vezetett 3462/648. helyrajzi számú,
225 m2 területű parcellának, Dunaszerdahely Város tulajonába történő megvásárlására.
10. Návrh na bezodplatný prevod pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
3462/647, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 85 m2 vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, do vlastníctva mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 140/2019/7)
Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elhelyezkedő, a Szlovák Köztársaság
tulajdonában a Szlovák Földalap kezelésében lévő a telekkönyv „C“ nyilvántartásában
vezetett 3462/647. helyrajzi számú, 85 m2 területű parcellának, Dunaszerdahely Város
tulajonába történő díjmentes átruházására.
11. Návrh na odkúpenie stavebného objektu „Vodovod a kanalizácia v rámci stavby FAMILY
RESIDENCE LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY RESIDENCE“ v prospech mesta
Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 141/2019/7)
Határozati javaslat a „Vodovod a kanalizácia v rámci stavby FAMILY RESIDENCE
LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY RESIDENCE“ infrastrukturális építmény
Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.
12. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta Dunajská
Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1940/37 a par. č.
1940/38. (materiál č. 142/2019/7)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1940/37. és 1940/38. számú
parcellák Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő díjmentes megterhelésének jóváhagyására.
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
par. č. 1880/179 o výmere 3 600 m2, v prospech Reformovanej kresťanskej cirkevi na
Slovensku – Cirkevnému zboru Dunajská Streda. (materiál č. 143/2019/7)
Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/179. helyrajzi számú,
3 600 m2 területű parcellának a Szlovákiai Refomátus Keresztény Egyház – Dunaszerdahelyi
Egyházközség részére történő eladására.
Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových
priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených
na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou verejného
ponukového konania. (materiál č. 144/2019/7)
Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645-ös
számú tulajdoni lapon vezetett, az Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167. házszámú
tömbgarázsban találahtó, a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás célú
helyiségeknek (garázsoknak), ajánlattételi eljárás formájában történő bérbeadásának
jóváhagyására.
Návrh na založenie akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 145/2019/7)
Határozati javaslat részvénytársaság létrehozására, amely részvényeinek kizárólagos
tulajdonosa Dunaszerdahely Város.
Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478. (materiál č. 146/2019/7)
Javaslat a GASTRO DS, kft., székhely Erzsébet tér 1203, Dunaszerdahely 929 01,
azonosítószám: 50 808 478 második ügyvezetőjének jóváhagyására.
Informácia o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti
všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v meste Dunajská Streda,
vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a prijatých opatreniach na
odstránenie zistených nedostatkov. (materiál č. 147/2019/7)
A Szlovák Köztársaság Számvevőszéke által végzett ellenőrzés eredményéről és az észlelt
hiányosságok eltávolítására irányuló elfogadott intézkedésekről szóló tájékoztatás, amelynek
tárgya a közigazgatási szubjektumok támogatási rendszerének ellenőrzése az általános- és
közhasznú szolgáltatások és célok területén Dunaszerdahely Város tekintetében.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24.
septembra 2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 148/2019/7)
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. september 24.) általános érvényű
rendeletére, amely hatályon kívül helyezi Dunaszerdahely Város 2010. évi 9. sz., a
Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek átruházásáról
szóló általános érvényű rendeletét.
3

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24.
septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v
zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 149/2019/7)
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. szeptember 24.) általános érvényű
rendeletére, amely kiegészíti és módosítja Dunaszerdahely Város 2019/2 sz. (2019. február
19.) a gépjárművek közlekedési korlátozással ellátott zónában való ideiglenes parkolásáról
szóló általános érvényű rendeletét.
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24.
septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 150/2019/7)
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019/… sz. (2019. szeptember 24.) a személytaxival végzett
személyszállítási szolgáltatás részleteiről szóló általános érvényű rendeletére.
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24.
septembra 2019 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 151/2019/7)
Javaslat Dunaszerdahely város 2019/.... sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű
rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről.
22. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 11/2019 územného
plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 152/2019/7)
Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások
11/2019“ – tervezet jóváhagyására.
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 24.
septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 2019 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. 153/2019/7)
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...... sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű
rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 5. sz. (2019.
február 25.) és Dunaszerdahely Város 2019. évi 11. sz. (2019. június 25.) rendeletével
módosított 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.
24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24.
septembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím
jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda –
Dunaszerdahely. (materiál č. 154/2019/7)
Dunaszerdahely Város 2019/….. (2019. szeptember 24.) általános érvényű rendelete a Szabó
Gyula Alapiskola Iskolai Étkezdéjének megszüntetéséről.
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25. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Gyulu Szabóa s
vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 Dunajská
Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 155/2019/7)
Határozati javaslat a Szabó Gyula Alapiskola Alapítólevele 1. sz. függelékének
jóváhagyására.
26. Návrh na vymenovanie riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti, Komenského č. 359/33, 929
01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda. (materiál č.
156/2019/7)
Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja, Komensky u. 359/33, 929 01 Dunaszerdahely
– Dunaszerdahely Város költségvetési szervezete igazgatójának a kinevezésére.
27. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 01 Dunajská
Streda – príspevkovej organizácie mesta Dunajská Streda. (materiál č. 157/2019/7)
Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Bartóka Béla sétány 791/6, 929 01
Dunaszerdahely – Dunaszerdahely Város járulékos szervezete igazgatójának a kinevezésére.
28. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Ul.gen.Svobodu 1948/10, 929 01
Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 158/2019/7)
Javaslat a Nyugdíjas Panzió, Svoboda gen.u. 1948/10, 929 01 Dunaszerdahely –
Dunaszerdahely Város költségvetési szervezete igazgatójának a kinevezésére.
29. Petícia na úpravu prevádzkového času čerpacej stanice OMV Dunajská Streda, Gaštanový
rad. (materiál č. 159/2019/7)
Petíció a Gesztenye soron található OMV töltőállomás nyitvatartási idejének megváltoztatása
érdekében.
30. Informácia primátora mesta Dunajská Streda o podaní podnetu na začatie správneho konania
voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., sídlom Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 242 128. (materiál č. 160/2019/7)
Dunaszerdahely Város polgármesterének a Dron Industrie, kft., székhely Ollétejed 147, 929
01 Dunaszerdahely, azonosító-szám: 36 242 128, társasággal szembeni közigazgatási eljárás
megindítására irányuló kezdeményezés megtételéről szóló információja.
31. Rôzne.
Egyéb.
32. Interpelácie.
Interpelláció.

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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