Mestský úrad - Dunajská Streda
-------------------------------------------------------------------------------Číslo : 11/2004-MsZ Dunajská Streda, 06. 05. 2004

Zápisnica
z 11. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,
konaného dňa 5. mája 2004 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- poslanci MsZ v počte 23 osôb
- primátor mesta
- prednostka MSÚ
- hlavný kontrolór
- vedúci oddelení MsÚ
- vedúci referátov MsÚ
- zástupcovia DH a DSTV
- občania mesta
Neprítomný:
- Prof.Dr.Ing. Hulkó Gábor, DrSc.
- Ing. arch. Molnár Zoltán
11. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede zahájil a viedol Ing. P á z m á n
y Péter, primátor mesta.
Počet poslancov pri úvodnej prezentácii: 22.

Prijaté uznesenia:
K bodu č. 1:
179. Návrh programu 11. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní návrhu
A/ s c h v a ľ u j e
program 11. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede nasledovne:
1. Návrh na schválenie programu 11. rokovania MsZ
2. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky a na voľbu členov návrhovej komisie

3. Interpelácia poslancov
4. Návrh alternatívneho riešenia optimalizácie siete predškolských zariadení na území
mesta
5. Návrh na odpredaj časti parcely číslo 1914/1 o výmere cca 311 m2 na rohu ulíc Múzejná
a Malodvornícka za kúpnu cenu 150.- Sk/m2 - 46.650.- Sk ako prídomovú zeleň v
prospech vlastníka
vedlajšieho rodinného domu a pozemku Violy Kanovits
6. Návrh na odpredaj pozemku /pod jestvujúcou garážou/ parc. č. 2298/66 o výmere 18 m2
na Neratovickom námestí za kúpnu cenu 150.- Sk/m2 - 2.700.- Sk pre vlastníkov garáže
na tomto
pozemku Aurela Kosára s manželkou
7. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 3464/727 o výmere 71 m2 na Széchenyiho ul. ako
prídomovú
zeleň v prospech vlastníka rodinného domu Petra Kovácsa s manž. za kúpnu cenu 150.Sk/m2
- 10.650.- Sk
8. Návrh na odpredaj časti parcely číslo 2931/1 o výmere cca 285 m2 na Malotejedskej
ulici v prospech
Tibora Hozáka, dlhší čas dobromyseľného užívateľa tejto záhrady za kúpnu cenu 150.Sk/m2
9. Návrh na odpredaj časti pozemkov parc. č. 198/1, 198/2, 199/1 o celkovej výmere
57.470 m2 - časť
o výmere 30.000 m2 v k.ú. Mliečany - miestna časť Mliečany, na Vrakúňskej ceste za
kúpnu cenu
350.- Sk/m2 - 10.500.000.- Sk v prospech firmy WOLFCRAFT, s.r.o. za účel výstavby
priemyselného
parku
10. Návrh na odpredaj parc.č. 2622/13 o výmere 72 m2 na Krížnej ulici ako prídomovej
zelene za kúpnu
cenu 550.- Sk/m2 v prospech Milana Škodu
11. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 1622 o výmere 213 m2 a časť parc. č. 1620/1 o
výmere
251 m2 a bývalej administratívnej budovy na týchto pozemkoch na Športovej ulici za
kúpnu
cenu - pozemky 550.- Sk/m2, budova 503.370.- Sk podľa znaleckého posudku, spolu
758.570.- Sk
pre Barnabása Antala a Wilhelma Golowitzera
12. Návrh na zníženie kúpnej ceny pozemku parc. č. 2741/1 o výmere 486 m2 na
Gabčíkovskej cesto
zo schválených 550.- Sk /m2 na 300.- Sk/m2 v zmyse žiadosti I.S.T.C Slovakia

13. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1919/131 o výmere 1021 m2 a budovy skladu uhlia
s.č. 3353
stojacej na tomto pozemku na Ohradskej ceste pre VAR-Elektro Vargha Ladislav za
kúpnu cenu
2.935.270.- Sk na základe znaleckého posudku
14. Návrh na odpredaj časti parcely č. 3628/1 o výmere 220 m2 na Átriovej ul. v prospech
žiadateľov
Ing. Alica Křehnáčová a Mgr. Emőke Vargová za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 s
podmienkou ponechania
4 m širokej zelene vo vlatníctve mesta
15. Návrh na odpredaj parc. č. 1880/253 o výmere 68 m2 a 1880/356 o výmere 33 m2 na
Športovej ul.
za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 - 55.500.- Sk - pre Tibora Czuczura, vlastníka budovy na
týchto pozemkoch
16. Návrh na zástavbu pozemku na Komenského ul. a odpredaj časti pozemku parc. č.
2588/1 v k.ú.
Dunajská Streda vo výmere cca 1200 m2 za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 pre firmu MK
Proo s.r.o.
17. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Oplotenie budovy škôlky"
"rekonštrukcia a výstavba
detského ihriska na dvore škôlky na Nám. SNP v Dunajskej Strede" Mestom Dunajská
Streda
18. Návrh na schválenie zmeny Zásad odmeňovania primátora, zástupcov primátora a
hlavného
kontrolóra mesta Dunajská Streda, poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej
rady
a členov komisií mestského zastupiteľstva
19. Návrh zmien v riadení Mestskej polície v Dunajskej Strede
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 4/2004 ,ktorým sa
mení a dopĺňa
VZN Mesta Dunajská Streda zo dňa 9. 9. 1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb
na trhových miestach na území Mesta Dunajská Streda
Výsledok hlasovania: prítomní: 22, za: 15, zdržal sa: 1, nehlasoval: 6
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 2:
180. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky a na voľbu členov návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní návrhu
A/ u r č í overovateľov a zapisovateľov ll. rokovania MsZ nasledovne:
O v e r o v a t e l i a:
1/ B u g á r Juraj
2/ K a n o v i t s Juraj
Z a p i s o v a t e ľ k a:
Viola K a n o v i t s, vedúca odd. vnútornej správy MsÚ
B/ v o l í návrhovú komisiu v tomto zložení:
a/ Mgr. H o z á k o v á Margareta
b/ Mgr. H u s z á r László
c/ Mgr. Z i r i g Ferenc
Výsledok hlasovania za bod B/: prítomní: 22, za: 20, zdržali sa: 2
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 3:
181. Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede
A/ b e r i e na vedomie tieto interpelácie poslancov smerom na orgány mesta:
1/ A n t a l Ágota vo svojej interpelácii sa informovala vo veci ďalšieho užívania
motokárovej dráhy
na Malodvorníckej ceste z dôvodu uplynutia schváleného termínu užívania.
Informovala ďalej poslancov MsZ o konaní festivalu v dňoch 18.-20.6.2004 a žiadala
odsúhlasiť
bezplatný nájom nebytových priestorov MsKS /kino, bábkové divadlo, divadelná sála/ na
dobu podujatia.
Interpeláciu zodpovedal primátor mesta. Poznamenal, že otázka ďalšieho užívania
motokárovej dráhy
na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede bola predmetom jednania mestskej rady a
platnosť pôvodnej
zmluvy bola predĺžená na ďalšie obdobie v zmysle zápisnice mestskej rady.
Súčasne vyhlásil hlasovanie na bezplatný nájom nebytových priestorov MsKS v
zmysle odznelej
interpelácie Antal Ágoty.
2/ MUDr. H u n č í k Péter vo svojej interpelácii poukázal na zvýšenie úloh a povinností
samosprávnych
orgánov so vstupom do Európskej únie hlavne na úseku urbanistiky, kultúrneho a
výchovno-vyučovacieho
života. Doporučil cieľavedome pristúpiť k plneniu týchto úloh a zriadiť odbornú komisiu,
ktorá by bola

poverená so spracovaním dlhodobých plánov , projektov o finančný príspevok zo
štrukturálnych fondov
EÚ. Ide predovšetkým o riešenie úloh, ktoré nie sú dostatočne vykryté zo štátneho
rozpočtu.
Primátor mesta zodpovedal interpeláciu a poznamenal, že napriek tomu, že mesto má
vytvorenú
kanceláriu na túto činnosť, mimo toho úzko spolupracuje i s Euroregiónom, nie je proti
zriadeniu
odbornej komisie. Zabezpečí zvolanie rokovania predsedov odborných komisií MsZ za
rítomnosti
MUDr. Hunčíka Pétera za účelom prejednania predmetu interpelácie.
B/ s ú h l a s í
na základe výsledkov hlasovania s bezplatným nájmom nebytových priestorov MsKS v
dobe od 18. 6.
do 20.6.2004 v zmysle interpelácie Ágoty Antal.
Výsledok hlasovania za bezplatný nájom: prítomní: 22, za: 11, proti: 5, zdržalo sa: 4,
nehlasovalo: 2
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 4:
182. Návrh alternatívneho riešenia optimalizácie siete predškolských zariadení na území
mesta
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie
1. predložený návrh spolu so stanoviskami odborných komisií
2. petíciu rodičov Materskej školy s výchovným jazykom maďarským Neratovické námestie
- Neratovicei
Téri Magyar Nyelvű Óvoda a Materskej školy s výchovným jazykom maďarským
Letištná ul. - Reptér
utca proti reorganizácii materskej školy
Výsledok hlasovania: prítomní: 23, za: 19, proti: 1, zdržal sa: 1, nehlasovali: 2
B/ n e s c h v a ľ u j e
návrh MUDr. Hunčíka Pétera, poslanca MsZ vyňať z programu 11. rokovania MsZ
predmetný návrh
a po spracovaní podrobnej analýzy prejednať na nasledujúcom rokovaní MsZ
Výsledok hlasovania za návrh: prítomní: 23, za: 3, proti: 18, zdržali sa: 2
C/ u d e ľ u j e

slovo rodičom detí z dotknutých materských škôl
Výsledok hlasovania: prítomní: 23, za: 18, zdržali sa: 3, nehlasovali: 2
D/ s ú h l a s í
s ponechaním Materskej školy s výchovným jazykom slovenským v objekte na Jesenského
ulici
v Dunajskej Strede za predpokladu dodržiavania stanovenej kapacity a uprednostňovania
detí s trvalým
bydliskom v Dunajskej Strede
Výsledok hlasovania: prítomní: 23, za: 23
E/ s c h v a ľ u j e zrušenie
1/ Materskej školy s výchovným jazykom maďarským Letištná ulica Dunajská Streda
Reptér Utcai
Magyar Nyelvű Ovóda Dunaszerdahely
Výsledok hlasovania: prítomní: 23, za: 18, zdržali sa: 4, nehlasoval: 1
2/ Materskej školy s výchovným jazykom maďarským Neratovické námestie Dunajská
Streda - Neratovicei
Téri Magyar Nyelvű Ovóda Dunaszerdahely
Výsledok hlasovania: prítomní: 23, za: 19, proti: 4
a to po vyradení zo siete predškolských zariadení.
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 5:
183. Návrh na odpredaj časti parcely číslo 1914/1 o výmere cca 311 m2 na rohu ulíc Múzejná
a Malodvornícka za kúpnu cenu 150.- Sk/m2 - 46.650.- Sk ako prídomovú zeleň v prospech
vlastníka vedlajšieho rodinného domu a pozemku Violy Kanovits
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie predložený návrh
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti parcely číslo 1914/1 o výmere cca 311 m2 na rohu ulíc Múzejná a
Malodvornícka za kúpnu
cenu 150.- Sk/m2 ako prídomovú zeleň v prospech vlastníka vedlajšieho rodinného domu
a pozemku
Violy Kanovits
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 16, nehlasovali: 4

-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 6:
184. Návrh na odpredaj pozemku /pod jestvujúcou garážou/ parc. č. 2298/66 o výmere 18 m2
na Neratovickom námestí za kúpnu cenu 150.- Sk/m2 - 2.700.- Sk pre vlastníkov garáže na
tomto pozemku Aurela Kosára s manželkou
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie predložený návrh
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku /pod jestvujúcou garážou/ parc. č. 2298/66 o výmere 18 m2 na
Neratovickom námestí
za kúpnu cenu 150.- Sk/m2 - 2.700.- Sk pre vlastníkov garáže na tomto pozemku Aurela
Kosára
s manželkou
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 18, nehlasovali: 2
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 7:
185. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 3464/727 o výmere 71 m2 na Széchenyiho ul. ako
prídomovú zeleň v prospech vlastníka rodinného domu Petra Kovácsa s manž. za kúpnu cenu
150.- Sk/m2 - 10.650.- Sk
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie
predložený návrh
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 3464/727 o výmere 71 m2 na Széchenyiho ul. ako prídomovú
zeleň v prospech
vlastníka rodinného domu Petra Kovácsa s manž. za kúpnu cenu 150.- Sk/m2 - 10.650.- Sk
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 19, nehlasovali: 2
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 8:
186. Návrh na odpredaj časti parcely číslo 293l/l o výmere cca 285 m2 na Malotejedskej ulici
v prospech Tibora Hozáka , dlhší čas dobromyseľného užívateľa tejto záhrady za kúpnu cenu
150.- Sk/m2
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní

A/ b e r i e na vedomie predložený návrh
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti parcely číslo 2931/1 o výmere cca 285 m2 na Malotejedskej ulici v prospech
Tibora Hozáka,
dlhší čas dobromyseľného užívateľa tejto záhrady za kúpnu cenu 150.- Sk/m2.
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 18, nehlasovali: 3
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 9:
187. Návrh na odpredaj časti pozemkov parc. č. 198/1, 198/2, 199/1 o celkovej výmere 57470
m2- časť o výmere 30000 m2 v k.ú. Mliečany - miestna časť Mliečany, na Vrakúňskej ceste
za kúpnu cenu 350.- Sk/m2 - 10.500.000.- Sk v prospech firmy WOLFCRAFT, s.r.o. za účel
výstavby priemyselného parku
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie predložený návrh
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemkov parc. č. 198/1, 198/2, 199/1 o celkovej výmere 57470 m2 - časť o
výmere
30000 m2 v k.ú. Mliečany - miestna časť Mliečany, na Vrakúňskej ceste za minimálnu
kúpnu cenu
350.- Sk/m2 pre vopred neurčeného záujemcu na priemyselné účely
C/ ž i a d a Ing. Pétera Pázmánya, primátora mesta
o realizácii odpredaja predmetného pozemku informovať poslancov na rokovaní MsZ
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 20, nehlasoval: 1
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 10:
188. Návrh na odpredaj parc.č. 2622/13 o výmere 72 m2 na Krížnej ulici ako prídomovej
zelene za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 v prospech Milana Škodu
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie predložený návrh
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj parc.č. 2622/13 o výmere 72 m2 na Krížnej ulici ako prídomovej zelene za kúpnu
cenu

550.- Sk/m2 v prospech Milana Škodu
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 18, nehlasovali: 3
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 11:
189. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 1622 o výmere 213 m2 a časť parc. č. 1620/1 o
výmere 251 m2 a bývalej administratívnej budovy na týchto pozemkoch na Športovej ulici za
kúpnu cenu - pozemky 550.- Sk/m2, budova 503.370.- Sk podľa znaleckého posudku, spolu
758.570.- Sk pre Barnabása Antala a Wilhelma Golowitzera
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní návrhu
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. 1622 o výmere 213 m2 a časť parc. č. 1620/1 o výmere 251
m2 a bývalej
administratívnej budovy na týchto pozemkoch na Športovej ulici za kúpnu cenu - pozemky
550.- Sk/m2,
budova 503.370.- Sk podľa znaleckého posudku , spolu 758.570.- Sk pre Barnabása Antala
a Wilhelma
Golowitzera
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 18, nehlasovali: 3
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 12:
190. Návrh na zníženie kúpnej ceny pozemku parc. č. 2741/1 o výmere 486 m2 na
Gabčíkovskej cesto zo schválených 550.- Sk /m2 na 300.- Sk/m2 v zmysle žiadosti I.S.T.C
Slovakia
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ n e s c h v a ľ u j e
zníženie kúpnej ceny pozemku parc. č. 2741/1 o výmere 486 m2 na Gabčíkovskej cesto zo
schválených
550.- Sk /m2 na 300.- Sk/m2
Výsledok hlasovania za návrh: prítomní: 21, za: 8, proti: 5, zdržalo sa: 5, nehlasovali: 3
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 13:
191. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 1919/131 o výmere 1021 m2 a budovy skladu uhlia
s.č. 3353 stojacej na tomto pozemku na Ohradskej ceste pre VAR-Elektro Vargha Ladislav za
kúpnu cenu 2.935.270.- Sk na základe znaleckého posudku

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h va ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 1919/131 o výmere 1021 m2 a budovy skladu uhlia s.č. 3353
stojacej
na tomto pozemku na Ohradskej ceste pre VAR-Elektro Vargha Ladislav za kúpnu cenu
2.935.270.- Sk
na základe znaleckého posudku
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 19, nehlasovali: 2
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 14:
192. Návrh na odpredaj časti parcely č. 3628/1 o výmere 220 m2 na Átriovej ul. v prospech
žiadateľov Ing. Alica Křehnáčová a Mgr. Emőke Vargová za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 s
podmienkou ponechania 4 m širokej zelene vo vlastníctve mesta
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
na odpredaj časti parcely č. 3628/1 o výmere 220 m2 na Átriovej ul. v prospech žiadateľov
Ing. Alica
Křehnáčová a Mgr. Emőke Vargová za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 s podmienkou ponechania
4 m širokej
zelene vo vlastníctve mesta
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 18, nehlasovali: 3
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 15:
193. Návrh na odpredaj parc. č. 1880/253 o výmere 68 m2 a 1880/356 o výmere 33 m2 na
Športovej ul. za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 - 55.550.- Sk - pre Tibora Czuczura , vlastníka
budovy na týchto pozemkoch
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj parc. č. 1880/253 o výmere 68 m2 a 1880/356 o výmere 33 m2 na Športovej ul.
za kúpnu cenu
550.- Sk/m2 - 55.550.- Sk - pre Tibora Czuczura , vlastníka budovy na týchto pozemkoch
Výsledok hlasovania: prítomní: 21, za: 15, proti: 1, zdržali sa: 3, nehlasovali: 2

-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 16:
194. Návrh na zástavbu pozemku na Komenského ul. a odpredaj časti pozemku parc. č.
2588/1 v k.ú. Dunajská Streda vo výmere cca 1200 m2 za kúpnu cenu 550.- Sk/m2 pre firmu
MK Proo s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie
oznámenie primátora mesta, že návrh nedoporučuje prejednať. Zároveň žiadal
predkladateľa opätovne
predložiť materiál MsZ až po doplnení žiadosti o stanovisko ZŠ Zoltána Kodálya s
výchovným jazykom
maďarským Komenského ulica v Dunajskej Strede
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 16, nehlasovali: 4
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 17:
195. Návrh na schválenie spolufinancovania proje ktu "Oplotenie budovy škôlky" ,
"rekonštrukcia a výstavba detského ihriska na dvore škôlky na Nám. SNP v Dunajskej Strede"
Mestom Dunajská Streda
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie predložený návrh
B/ s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie projektu "Oplotenie budovy škôlky" "rekonštrukcia a výstavba detského
ihriska
na dvore škôlky na Nám. SNP v Dunajskej Strede" Mestom Dunajská Streda vo výške
10% z celkových
nákladov 680.219.- Sk v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu z výťažku lotérií alebo iných
podobných hier
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 17, nehlasovali: 3
-------------------------------------------------------------------------------K bodu číslo 18:
196. Návrh na schválenie zmeny Zásad odmeňovania primátora, zástupcov primátora a
hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda, poslancov mestského zastupiteľstva, členov
mestskej rady a členov komisií mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní

A/ s c h v a ľ u j e
zmenu Zásad odmeňovania primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
Dunajská
Streda, poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií
mestského
zastupiteľstva
1/ v článku II. ods. 5 v predloženom rozsahu
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 17, zdržal sa: 1, nehlasovali: 2
2/ v článku III. ods. 2 - 1. veta - na základe návrhu Tibora Kulcsára, poslanca MsZ, ktorá
znie nasledovne:
"Zástupcovi primátora s tzv. všeobecnou pôsobnosťou, ktorý je uvoľnený na výkon tejto
verejnej
funkcuie patrí mesačne plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci
kalendárny rok a násobku 2, 75"
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 18, nehlasovali: 2
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 19:
197. Návrh zmien v riadení Mestskej polície v Dunajskej Strede
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní návrhu
A/ o d v o l á v a
Ing. Dezidera Szabóa z funkcie náčelníka Mestskej polície v Dunajskej Strede z dôvodu
rozviazania
pracovného pomeru dohodou dňom 30. 4. 2004
B/ p o v e r u j e
dočasne Rudolfa Melega zástupcu náčelníka MsP riadením činnosti Mestskej polície v
Dunajskej Strede
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 17, nehlasovali: 3
-------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 20:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 4/2004, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN Mesta Dunajská Streda zo dňa 9.9.1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní predloženého návrhu
u z n á š a sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. 4/2004 , ktorým sa mení a
dopĺňa VZN Mesta Dunajská Streda zo dňa 9.9.1998 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta Dunajská Streda
Výsledok hlasovania: prítomní: 20, za: 16, nehlasovali: 4
-------------------------------------------------------------------------------Prednostka MsÚ:
Primátor mesta:
Overovatelia:
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B u g á r Juraj, v.r.
K a n o v i t s Juraj, v.r.
Viola Kanovits, vedúca oddelenia

