Mestský úrad - Dunajská Streda
Číslo : 14/2001-MsZ

Dunajská Streda, 14. 02. 2001

Zápisnica
zo 14. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,
konaného dňa 13. februára 2001 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
Prítomní:
podľa pripojenej prezenčnej listiny :
- poslanci MsZ 36 osôb
- primátor mesta
- prednostka MsÚ
- hlavný kontrolór MsÚ
- vedúci oddelení MsÚ
- náčelník mestskej polície
- riaditeľ MsKS
- riaditeľ KRA a.s.
- vedúca CSS
- za Dunajskostredský hlásnik : Palágyi Lajos, Ing. Poláková Alžbeta
Neprítomní poslanci:
Kanovits Juraj, MUDr. Örzsik Edmund, Ing. Török Elemír, MUDr. Škodová Gabriela,
Ing. László Karol
14. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede zahájil a viedol Ing.
Pázmány Péter, primátor mesta.
Pri zahájení rokovania (13.2.2001 o 13.14 hod.) bolo prítomných 24 poslancov.
Prijaté uznesenia:
2O6. Návrh na schválenie programu 14. rokovania Mestského zastupiteľstva v
Dunajskej Strede
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní
A/ b e r i e na vedomie predložený návrh programu
B/ s c h v a ľ u j e program 14. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
nasledovne:

1. Návrh na schválenie programu rokovania
2. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky a na voľbu návrhovej komisie
3. Interpelácia poslancov
4. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2001
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta č. 3/2001, ktorým sa stanovuje
zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Dunajská Streda
7. Návrh na schválenie Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií
8. Návrh termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede na
kalendárny rok 2001
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda číslo 2/2001,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 1/2001 o podmienkach
určovania sadzieb dane
z nehnuteľností na území Mesta Dunajská Streda na kalendárny rok 2001
( Výsledok hlasovania : prítomní : 26, za : 26, pod číslom 206
-------------------------------------------------------------------------------207. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky a na voľbu členov návrhovej
komisie
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní predloženého návrhu
A/ u r č í overovateľov a zapisovateľku 14. rokovania Mestského zastupiteľstva v
Dunajskej Strede nasledovne:
1/ O v e r o v a t e l i a:
- Ing. Bors Imrich
- Kulcsár Tibor - poslanci MsZ
( Výsledok hlasovania : prítomní: 26, za: 25, proti: 0, zdržal sa: 1, pod číslom 207/A/1 )
2/ Z a p i s o v a t e ľ k a:
- Viola Kanovits - vedúca odd. vnútornej správy
B/ v o l í členov návrhovej komisie 14. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej
Strede nasledovne:
1. Gombos Rudolf
2. Ágh Štefan
3. Lipcsey György - poslanci MsZ

( Výsledok hlasovania : prítomní: 26, za: 22, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 2, pod
číslom 207/B )

-------------------------------------------------------------------------------208. I n t e r p e l á c i a p o s l a n c o v
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede
A/ b e r i e na vedomie tieto interpelácie poslancov :
1/ M a r á k o v á Jolana tlmočila požiadavku obyvateľov mestskej časti Mliečany
ohľadne nahradenia
odcudzeného dopravného zrkadla v Mliečanoch smerom do Vrakúňa. Žiada , aby
požiadavka občanov
bola postúpená policajným orgánom.
Ing. Pázmány Péter, primátor mesta požiadal Ing. Gútayho, aby vyzval Slov.
správu ciest Dunajská
Streda na nápravu.
2/M é s z á r o s Ernö doporučil, vychádzajúc z minuloročných skúseností ,včasné
zahájenie postrekovania
stromov. Poznamenal ďalej, že hlavne vo vedľajších uliciach (napr. Mierová ulica)
často dôjde k
výtržnostiam, preto žiadal vykonať prísne opatrenia na celom území mesta.
Interpeláciu zodpovedal primátor mesta a vedúci finančného oddelenia. Od 1. III.
2001 členovia MsP
vykonávajú služby vo vopred určených rajónoch v zmysle spracovaného
harmonogramu. Od tohto nového
spôsobu činnosti očakávame zlepšenie situácie na úseku verejného poriadku. Po
schválení rozpočtu mesto
okamžite pristúpi k postrekovaniu stromov s osobitným zreteľom na gaštany a
ostatné stromy.
3/Ing. N ó g e l l Zoltán žiadal o podanie konkrétnej odpovede na jeho interpeláciu
odznenú na
predchádzajúcom rokovaní MsZ ohľadne letnej terasy na Námestí Vámbéryho.
Napriek prísľubu nedošlo
k jej odstráneniu na čas zimného obdobia a tým sa znížil počet parkovacích miest
na tomto námestí.
Interpeloval ďalej vo veci rekonštrukcie miestnych komunikácií na sídlisku Západ.
Žiadal, aby na tento

účel boli určené v rámci rozpočtu cieľové prostriedky.
Interpeláciu zodpovedal primátor mesta. Požiadal vedúceho finačného oddelenia
preveriť stav v platení
nájomného za užívanie verejného priestranstva v prípade uvedenej terasy. Ak
nájomca neplatí nájomné
na zimné obdobie treba pristúpiť k odstráneniu terasy. Požiadal ďalej vedúceho
oddelenia výstavby, aby
na opravu miestnych komunikácií vyžiadal cenovú ponuku.
4/Mgr. H u s z á r László žiadal o zabezpečenie verejného osvetlenia na spojovacej
ceste za Merkúrom
na sídlisku Západ (garážový rad) Primátor mesta požiadal vedúceho odd. výstavby,
aby v rámci údržby
riešil interpeláciu.
B/ ž i a d a príslušných vedúcich oddelení MsÚ, aby o riešení odznelých interpelácií
podali písomnú odpoveď interpelujúcemu poslancovi mimo interpelácií zodpovedaných
na tomto rokovaní MsZ
T : do 3O dní od konania rokovania MsZ
Z : príslušní vedúci oddelení
-------------------------------------------------------------------------------209. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ Dunajská Streda
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie predloženú správu
B/ s ú h l a s í s kontrolou plnenia uznesení MsZ Dunajská Streda číslo 204/B1,
204/B2.
( Výsledok hlasovania : prítomní: 33, za: 32, zdržal sa: 1, pod číslom 209/B )
-------------------------------------------------------------------------------210. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2001
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní
A/ b e r i e na vedomie
1/ predložený návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2001
2/ stanovisko finančnej komisie, sociálnej a zdravotnej komisie a školskej a
kultúrnej komisie k

predloženému návrhu rozpočtu
3/ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
4/ rozbor nákladovosti Centra sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede za rok
2000
5/ opravu údajov návrhu rozpočtu na rok 2001 a to :
1. Príjem Centra sociálnej starostlivosti z 650 na 750 tis. Sk
2. Mzdový fond CSS z 1 390 na 1 360 tis. Sk
3. odvody do poistných fondov CSS z 520 na 450 tis. Sk
4. fond na podporu školstva z 100 na 250 tis. Sk
B/ s c h v a ľ u j e
1/ poslanecký návrh na zmenu výšky dotácie pre Galériu súčasných maďarských
umelcov
v Dunajskej Strede zo 100 tis. Sk na 140 tis. Sk
(Výsledok hlasovania: prítomní: 33, za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 2, pod
číslom 210/B/1)
2/ poslanecký návrh na zmenu výšky fondu na podporu školstva a kultúry v
priebehu r. 2001 nasledovne :
fond na podporu školstva z 250 na 300 tis. Sk
fond na podporu kultúry zo 150 na 300 tis. Sk
prípadných budúcich neplánovaných príjmov mesta
(Výsledok hlasovania: prítomní: 33, za: 26, proti: 1, zdržalo sa: 5, nehlasoval: 1, pod
číslom 210/B/2)
3/ poslanecký návrh na zrušenie účelového použitia pôžičky pre PERFECTS a.s.
( Výsledok hlasovania : prítomní: 36, za: 24, proti: 2, zdržalo sa: 9, nehlasoval: 1, pod
číslom 210/B/3 )
C/ n e s c h v a ľ u j e poslanecký návrh :
1/ na zrušenie poplatkov za hrobové miesta
( Výsledok hlasovania : prítomní: 33, za: 7, proti: 18, zdržalo sa: 8, pod číslom 210/C/1 )
2/ v rámci položky " Oprava miestnych komunikácií " určiť prostriedky na opravu
MK sídl. Západ
( Výsledok hlasovania : prítomní: 33, za: 6, proti: 20, zdržalo sa: 7, pod číslom 210/C/2 )
3/ zvýšiť rozpočtovú položku určenú na opravu Rímskokatolíckeho kostola v Dun.
Strede z 300 tis. Sk na
600 tis. Sk na ťarchu prípadných budúcich príjmov
mesta

( Výsledok hlasovania : prítomní: 33, za: 12, proti: 13, zdržalo sa: 8, pod číslom 210/C/3
)
4/ vyňať z návrhu rozpočtu mesta prostriedky určené vo fonde sociálnej
starostlivosti na vykrytie
nákladov spojených s vykurovaním prázdnych kancelárií na Hlavnej ul. č. 23 a
na Rybnom trhu 333
v celkovej výške 700 tis. Sk s preradením tejto položky do rezervného fondu
( Výsledok hlasovania : prítomní: 36, za (vč. hlasu MUDr. Vargu): 18, proti (bez hlasu
MUDr. Vargu): 14 zdržali sa: 4, pod číslom 210/C/4 )
- Poznámka: Z dôvodu poruchy hlasovacieho zariadenia MUDr. Vojtecha Vargu na
jeho osobitné
požiadanie výsledok hlasovania bol upravený s tým, že menovaný hlasoval za
prijatie návrhu.
D/ s c h v a ľ u j e rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2001 spolu so schválenými
pozmeňujúcimi návrhmi v zmysle bodu B/ tohto uznesenia s tým, že na nasledujúce
rokovanie MsZ bude predložený
1/ cestou oddelenia výstavby a dopravy MsÚ podrobný hmotný plán na opravu
miestnych komunikácií
podľa jednotlivých ulíc v meste
2/ cestou finančného oddelenia za spolupráce odd. výstavby a dopravy MsÚ :
- ročný plán údržby verejnej zelene s rozpisom 2. a 3. zóny podľa jednotlivých
ulíc a m2
- čerpanie športového fondu - položka " Ostatné " s rozpisom 700 tis. Sk v
rámci vyhodnotenia
plnenia rozpočtu mesta na rok 2000
- prehľad o investíciách realizovaných v mestskej časti Malé Blahovo za
volebné obdobie 1994 - 98
a od r. 1999 do 2000 s rozpisom investícií plánovaných v r. 2001 a s
prípravou podkladov na
ukončenie kanalizácie Letištnej ulice v r. 2001-2002
( Výsledok hlasovania : prítomní: 36, za: 23, proti: 5, zdržalo sa: 5, nehlasovali: 3, pod
číslom 210/D/2 )
E/ primátor mesta ž i a d a Ing. Gútayho, vedúceho odd. výstavby a dopravy
zabezpečiť, aby do Smerného územného plánu mesta bola zapracovaná požiadavka
na vybudovanie zón pre cyklistov.
--------------------------------------------------------------------------------

211. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 3/2001, ktorým
sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva Mesta
Dunajská Streda
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede
A/sa neuznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda číslo
3/2001, ktorým by sa stanovil zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného
tajomstva Mesta Dunajská Streda
( Výsledok hlasovania : prítomní: 35, za: 14, proti: 3, zdržalo sa: 10, nehlasovalo: 8, pod
číslom 211/A )
-------------------------------------------------------------------------------212. Návrh na schválenie Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní
A/ s c h v a ľ u j e sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií s účinnosťou od 14. II.
2001
( Výsledky hlasovania : prítomní: 35, za: 26, proti: 1, zdržali sa: 2, nehlasovalo: 6, pod
číslom 212/A )
-------------------------------------------------------------------------------213. Návrh termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede na
kalendárny rok 2001
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prejednaní
A/ b e r i e na vedomie predložený návrh
B/ u r č u j e termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede na
kalendárny rok 2001 v zmysle predloženého návrhu nasledovne:
13.02.2001, 03.07.2001, 27.03.2001, 04.09.2001, 22.05.2001, 16.10.2001,
13.12.2001
( Výsledok hlasovania : prítomní: 34, za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 3, pod
číslom 213/B )
--------------------------------------------------------------------------------

214. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda číslo 2/2001,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Dunajská Streda č.
1/2001 o podmienkach určovania sadzieb dane z nehnuteľností na území Mesta
Dunajská Streda na kalendárny rok 2001
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ sa u z n i e s l o na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda číslo
2/2001, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská
Streda č. 1/20001 o podmienkach určovania sadzieb dane z nehnuteľností na území
Mesta Dunajská Streda na kalendárny rok 2001
( Výsledok hlasovania : prítomní: 34, za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 2, pod
číslom 214 )
-------------------------------------------------------------------------------Prednostka MsÚ: Mgr. Czúfalová Priska, v.r.
Primátor mesta: Ing. Pázmány Péter, v.r.
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Ing. Bors Imrich, v.r.
Kulcsár Tibor ,v.r.
Viola Kanovits.

