Mestský úrad - Dunajská Streda
-------------------------------------------------------------------------------Číslo : 26/2006 - MsZ Dunajská Streda, 11. 7. 2006

Zápisnica
z 26. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede,
konaného dňa 11. júla 2006 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- poslanci MsZ v počte 18 osôb
- primátor mesta
- prednostka MsÚ
- hlavný kontrolór
- vedúci oddelení a referátov MsÚ
- riaditeľ DDaD-PD
- zástupcovia DH a DSTV
N e p r í t o m n ý poslanci:
1. Antal Ágota - ospravedlnená - služobná cesta
2. MUDr. Csala Lajos - ospravedlnený - dovolenka
3. Mgr. Gőgh Tomáš - ospravedlnený - služobná cesta
4. MUDr. Hunčík Péter - neospravedlnený
5. Ing. Keszegh Pál - ospravedlnený - služobná cesta
6. Ing. arch. Molnár Zoltán - neospravedlnený
7. Ing. Varga Štefan - neospravedlnený
26. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede zahájil a viedol:
Ing. P á z m á n y Péter, primátor mesta.
Počet prítomných poslancov pri úvodnej prezentácii: 15
Prijaté uznesenia:
K bodu č. 1.: Návrh na schválenie programu 26. rokovania Mestského zastupiteľstva v
Dunajskej Strede
Uznesenie číslo 465.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní návrhu

A/ s c h v a ľ u j e program 26. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
nasledovne:
1. Návrh na schválenie programu 26. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
2. Návrh na určenie overovateľov, zapisovateľky a na voľbu členov návrhovej komisie
3. Interpelácia poslancov
4. Návrh na zmenu rozpočtu Domova dôchodcov a Domova - penzióna pre dôchodcov v
Dunajskej Strede na rok 2006
5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2006
6. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2565/2 o výmere 439 m2 a budovy bývalej Osobitnej
školy v Dunajskej Strede na Sládkovičovej ulici pre Františka Kovácsa, Kúpeľná ul. l22l/62
Dunajská Streda za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku l.300 tis. Sk
7. Návrh na odpredaj parcely č. l620/27 o výmere 9l5 m2 pre KaFe , s.r.o. Športová ul. l8
Dunajská Streda v areáli štadióna DAC Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.- Sk/m2
8. Návrh na odpredaj časti parc. č. l620/l o výmere l20 m2 pre M.A.M. Group s.r.o. Jantárová
cesta l872/25 Dunajská Streda v areáli štadióna DAC Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.Sk/m2
9. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ Dunajská Streda č. 428/2006 zo dňa 28.2.2006 a na
odpredaj pozemku parc. č. 3464/9l8 o výmere 20 m2 na Ulici gen. Svobodu v prospech
žiadateľky Márie Stecklerovej, Jantárová ul. l870/l9 Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.Sk/m2
10. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. l38/6 o výmere 28 m2 na Kukučínovej ulici v
prospech vlastníka obchodu na tomto pozemku Helena Tóthová Jilemnického ul. 205/6
Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.- Sk/m2
11. Návrh na odpredaj pozemkov parc. čísla l876/2l6 o výmere l7 m2 na Ulici Istvána
Gyurcsóa pre vlastníka predajne na parc. č. l880/323 Alžbeta Szokolová - TRILAK za kúpnu
cenu 25 tis. Sk
12. Návrh na odpredaj garážového boxu č. 3ll v budove hromadných autogaráží súp. čísla
2l67 stojacej na parcele č. l9l9/106 pre žiadateľku Máriu Slezákovú, Komenského ul. l2l8/l5
Dunajská Streda za kúpnu cenu 40 tis.Sk
13. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 3024/4 o výmere 103 m2 na Kúpeľnej ulici pre
vlastníka susedných nehnuteľností Vojtecha Miklósa za kúpnu cenu 550.- Sk/m2
14. Návrh na odpredaj časti parcely č. 3628/29 o výmere 28 m2 pre Ing.Mateja Stankovského
s manželkou a časti parcely č. 3628/29 o výmere l27 m2 pre Veroniku Hanidžiarovú vlastníkov susedných nehnuteľností za kúpnu cenu 275.-Sk/m2

15. Návrh na zámenu pozemkov parc. č. 3024/5 o výmere 108 m2 vo vlastníctve Mesta
Dunajská Streda za pozemok parc. č. 3045/2 o výmere ll4 m2 vo vlastníctve Rémes Ján s
manželkou navzájom bezodplatne
16. Návrh na odpredaj parc. č. l936/346 o výmere 20 m2, l936/347 o výmere l8 m2, l936/348
o výmere l8 m2, l936/349 o výmere 20 m2, l936/350 o výmere 20 m2, l936/35l o výmere l8
m2, l936/352 o výmere l8 m2 a l936/353 o výmere l9 m2 na Jilemnického ul. na účel
výstavby individuálnych autogaráží za kúpnu cenu 25 tisíc Sk/ jedno garážové miesto pre
vopred neurčených záujemcov
17. Návrh na odkúpenie časti parc. č.l768 k.ú. Dunajská Streda o výmere 2485 m2 veľa
zimného štadióna od vlastníka Molnár Juraj a manž. Mária , bytom Dunajská Streda
Malodvornícka ul. za kúpnu cenu 850.- Sk/m2 / 2.ll3.000.- Sk / pre potreby Mesta Dunajská
Streda
18. Návrh na zástavbu pozemku na sídlisku Ružový háj - časť pozemku parc. č. l475/34 v k.ú.
Dunajská Streda vo výmere cca 400 m2 v zmysle žiadosti Juraja Potáscha , Záhradnícka ul.
896/2 a Ladislava Máthisa , Nová Ves 2226/40 Dunajská Streda na účely výstavby
polyfunkčnej budovy
19. Návrh na bezplatné užívanie nebytových priestorov v areáli štadióna pre M.A.M., s.r.o.
Jantárová ul. l872/25
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2006
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda číslo 3/2006, ktorým sa
menia niektoré ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. l/2005
zo dňa 22. II. 2005 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva na území Mesta Dunajská Streda
s doplnením o programový bod číslo:
22. Návrh na zmenu uznesenia MsZ Dunajská Streda číslo 449/2006 zo dňa ll. mája 2006 o
odpredaji pozemkov na Galantskej ceste na výstavbu rodinných domov za kúpnu cenu 850.Sk/m2
Výsledok hlasovania: prítomní: 17, za: 16, zdržalo sa: 1
K bodu č. 2.: Návrh na určenie overovateľov, zapisovateľky a na voľbu členov návrhovej
komisie
Uznesenie číslo 466.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní návrhu
A/ u r č í overovateľov a zapisovateľku 26. rokovania Mestského zastupiteľstva
v Dunajskej Strede nasledovne:

Overovatelia:
1/ Mgr. Andrássy Ferenc
2/ Ing. Garay Ladislav
Zapisovateľka:
Viola Kanovits, vedúca oddelenia vnútornej správy MsÚ
B/ v o l í návrhovú komisiu v tomto zložení:
1/ Kanovits Juraj
2/ Ing. Hegyi Július
3/ JUDr. Cseh Jozef
Výsledok hlasovania za bod B: prítomní: 16, za: 15, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1
K bodu č. 3.: Interpelácia poslancov
Uznesenie číslo 467.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie interpeláciu poslanca JUDr. Cseha Jozefa
Menovaný vyslovil poďakovanie mestu za vybudovanie chodníkov pri spojovacej ceste
vedúcej z Poľnej ulice do mestskej časti Malé Blahovo ako aj za zriadenie parkoviska na Ul.
Gy. Szabóa pri Vermesovej vile. Primátor mesta poznamenal, že týmito investíciami prispeli
k zvýšeniu bezpečnosti chodcov na uvedenom úseku a so zriadením parkoviska riešili
parkovanie vozidiel na Ul. Gy. Szabóa vč. náštevníkov GSMU

K bodu č. 4.: Návrh na zmenu rozpočtu Domova dôchodcov a Domova - penzióna pre
dôchodcov v Dunajskej Strede na rok 2006
Uznesenie číslo 468.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ b e r i e na vedomie
predložený návrh spolu so stanoviskom sociálnej a zdravotnej komisie MsZ
B/ s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu Domova dôchodcov a Domova - penzióna pre dôchodcov v Dunajskej
Strede na rok 2006 v predloženom rozsahu
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 5.: Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2006
Uznesenie číslo 469.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2006 v predloženom rozsahu

Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, nehlasovalo: 1
K bodu č. 6.: Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 2565/2 o výmere 439 m2 a budovy bývalej
Osobitnej školy v Dunajskej Strede na Sládkovičovej ulici s.č. 903 pre Františka Kovácsa,
Kúpeľná ul. l22l/62 Dunajská Streda za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku l.300 tis. Sk
Uznesenie číslo 470.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 2565/2 o výmere 439 m2 a budovy bývalej Osobitnej školy v
Dunajskej Strede na Sládkovičovej ulici s.č. 903 pre Františka Kovácsa, Kúpeľná ul. l22l/62
Dunajská Streda za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku l.300 tis. Sk
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 7.: Návrh na odpredaj parcely č. l620/27 o výmere 9l5 m2 pre KaFe , s.r.o.
Športová ul. l8 Dunajská Streda v areáli štadióna DAC Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.Sk/m2
Uznesenie číslo 471.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj parcely č. l620/27 o výmere 9l5 m2 pre KaFe , s.r.o. Športová ul. č. l8 Dunajská
Streda v areáli štadióna DAC Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.- Sk/m2

Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 8.: Návrh na odpredaj časti parc. č. l620/l o výmere l20 m2 pre M.A.M. Group
s.r.o. Jantárová cesta l872/25 Dunajská Streda v areáli štadióna DAC Dunajská Streda za
kúpnu cenu 550.- Sk/m2
Uznesenie číslo 472.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj časti parc. č. l620/l o výmere l20 m2 pre M.A.M. Group s.r.o. Jantárová cesta
l872/25 Dunajská Streda v areáli štadióna DAC Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.- Sk/m2
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, zdržal sa: 1
K bodu č. 9.: Návrh na zrušenie uznesenia MsZ Dunajská Streda č. 428/2006 zo dňa
28.2.2006 a na odpredaj pozemku parc. č. 3464/9l8 o výmere 20 m2 na Ulici gen. Svobodu v
prospech žiadateľky Márie Stecklerovej, Jantárová ul. l870/l9 Dunajská Streda za kúpnu cenu
550.- Sk/m2
Uznesenie číslo 473.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ z r u š u j e
svoje uznesenie č. 428/2006 zo dňa 28.2.2006
B/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 3464/9l8 o výmere 20 m2 na Ulici gen. Svobodu v prospech
žiadateľky Márie Stecklerovej, Jantárová ul. l870/l9 Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.Sk/m2
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, zdržalo sa: 1
K bodu č. 10.: Návrh na odpredaj pozemku parc. č. l38/6 o výmere 28 m2 na Kukučínovej
ulici v prospech vlastníka obchodu na tomto pozemku Helena Tóthová Jilemnického ul. 205/6
Dunajská Streda za kúpnu cenu 550.- Sk/m2
Uznesenie číslo 474.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. l38/6 o výmere 28 m2 na Kukučínovej ulici v prospech vlastníka
obchodu na tomto pozemku Helena Tóthová Jilemnického ul. 205/6 Dunajská Streda za
kúpnu cenu 550.- Sk/m2

Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, nehlasovalo: 1
K bodu č. 11.: Návrh na odpredaj pozemkov parc. čísla l876/2l6 o výmere l7 m2 na Ulici
Istvána Gyurcsóa pre vlastníka predajne na parc. č. l880/323 Alžbeta Szokolová - TRILAK za
kúpnu cenu 25 tis. Sk
Uznesenie číslo 475.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. čísla l876/2l6 o výmere l7 m2 na Ulici Istvána Gyurcsóa pre
vlastníka predajne na parc. č. l880/323 Alžbeta Szokolová - TRILAK za kúpnu cenu 25 tis.
Sk
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, nehlasovalo: 1
K bodu č. 12.: Návrh na odpredaj garážového boxu č. 3ll v budove hromadných autogaráží
súp. čísla 2l67 stojacej na parcele č. l9l9/106 pre žiadateľku Máriu Slezákovú, Komenského
ul. l2l8/l5 Dunajská Streda za kúpnu cenu 40 tis.Sk
Uznesenie číslo 476.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj garážového boxu č. 3ll v budove hromadných autogaráží súp. čísla 2l67 stojacej
na parcele č. l9l9/106 pre žiadateľku Máriu Slezákovú, Komenského ul. l2l8/l5 Dunajská
Streda za kúpnu cenu 40 tis.Sk
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 13.: Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 3024/4 o výmere 103 m2 na Kúpeľnej
ulici pre vlastníka susedných nehnuteľností Vojtecha Miklósa za kúpnu cenu 550.- Sk/m2
Uznesenie číslo 477.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 3024/4 o výmere 103 m2 na Kúpeľnej ulici pre vlastníka
susedných nehnuteľností Vojtecha Miklósa za kúpnu cenu 550.- Sk/m2
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18

K bodu č. 14.: Návrh na odpredaj časti parcely č. 3628/29 o výmere 28 m2 pre Ing.Mateja
Stankovského s manželkou a časti parcely č. 3628/29 o výmere l27 m2 pre Veroniku
Hanidžiarovú - vlastníkov susedných nehnuteľností za kúpnu cenu 275.- Sk/m2
Uznesenie číslo 478.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e odpredaj
l/ časti parcely č. 3628/29 o výmere 28 m2 pre Ing.Mateja Stankovského s manželkou
2/ časti parcely č. 3628/29 o výmere l27 m2 pre Veroniku Hanidžiarovú, t.j. pre vlastníkov
susedných nehnuteľností za kúpnu cenu 275.- Sk/m2
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 15.: Návrh na zámenu pozemkov parc. č. 3024/5 o výmere 108 m2 vo vlastníctve
Mesta Dunajská Streda za pozemok parc. č. 3045/2 o výmere ll4 m2 vo vlastníctve Rémes Ján
s manželkou navzájom bezodplatne
Uznesenie číslo 479.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
zámenu pozemkov parc. č. 3024/5 o výmere 108 m2 vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda za
pozemok parc. č. 3045/2 o výmere ll4 m2 vo vlastníctve Rémes Ján s manželkou navzájom
bezodplatne
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 16.: Návrh na odpredaj parc. č. l936/346 o výmere 20 m2, l936/347 o výmere l8
m2, l936/348 o výmere l8 m2, l936/349 o výmere 20 m2, l936/350 o výmere 20 m2, l936/35l
o výmere l8 m2, l936/352 o výmere l8 m2 a l936/353 o výmere l9 m2 na Jilemnického ul. na
účel výstavby individuálnych autogaráží za kúpnu cenu 25 tisíc Sk/ jedno garážové miesto pre
vopred neurčených záujemcov
Uznesenie číslo 480.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj parc. č. l936/346 o výmere 20 m2, l936/347 o výmere l8 m2, l936/348 o výmere l8
m2, l936/349 o výmere 20 m2, l936/350 o výmere 20 m2, l936/35l o výmere l8 m2, l936/352
o výmere l8 m2 a l936/353 o výmere l9 m2 na Jilemnického ul. na účel výstavby

individuálnych autogaráží za kúpnu cenu 25 tisíc Sk/ jedno garážové miesto pre vopred
neurčených záujemcov
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 17.: Návrh na odkúpenie časti parc. č.l768 k.ú. Dunajská Streda o výmere 2485 m2
veľa zimného štadióna od vlastníka Molnár Juraj a manž. Mária , bytom Dunajská Streda
Malodvornícka ul. za kúpnu cenu 850.- Sk/m2 / 2.ll3.000.- Sk / pre potreby Mesta Dunajská
Streda
Uznesenie číslo 481.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie časti parc. č.l768 k.ú. Dunajská Streda o výmere 2485 m2 vedľa zimného štadióna
od vlastníka Molnár Juraj a manž. Mária , bytom Dunajská Streda Malodvornícka ul. za
kúpnu cenu 850.- Sk/m2 / vo výške 2.ll3.000.- Sk pre potreby Mesta Dunajská Streda za
predpokladu prebytku rozpočtu mesta na rok 2006 k 30. ll. 2006
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, zdržal sa: 1
K bodu č. 18.: Návrh na zástavbu pozemku na sídlisku Ružový háj - časť pozemku parc. č.
l475/34 v k.ú. Dunajská Streda vo výmere cca 400 m2 v zmysle žiadosti Juraja Potáscha ,
Záhradnícka ul. 896/2 a Ladislava Máthisa , Nová Ves 2226/40 Dunajská Streda na účely
výstavby polyfunkčnej budovy
Uznesenie číslo 482.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
zástavbu pozemku na sídlisku Ružový háj - časť pozemku parc. č. l475/34 v k.ú. Dunajská
Streda vo výmere cca 400 m2 v zmysle žiadosti Juraja Potáscha , Záhradnícka ul. 896/2 a
Ladislava Máthisa , Nová Ves 2226/40 Dunajská Streda na účely výstavby polyfunkčnej
budovy
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, proti: 1
K bodu č. 19.: Návrh na bezplatné užívanie nebytových priestorov v areáli štadióna pre
M.A.M., s.r.o. Jantárová ul. l872/25
Uznesenie číslo 483.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní

A/ s c h v a ľ u j e
bezplatné užívanie časti nebytového priestoru v areáli štadióna - priestory pod tribúnou na
státie o rozlohe 24 m2 na skladové priestory - umiestnenie mechanizácií a materiálu na
údržbu umelého trávnika
pre M.A.M. Group, s.r.o. Dunajská Streda za nasledovných podmienok :
l. zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3l.07.2030
2.náklady spojené s užívaním nebytových priestorov uhrádza užívateľ nebytových priestorov
3.náklady na prestavbu a modernizáciu nebytových priestorov uhrádza užívateľ
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, zdržal sa: 1
K bodu č.20.: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2006
Uznesenie číslo 484.
M e s t s k é 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
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2006 v predloženom rozsahu
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 21.: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda číslo 3/2006,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská
Streda č. l/2005 zo dňa 22. II. 2005 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné
užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom
priestore verejného priestranstva na území Mesta Dunajská Streda
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ sa u z n i e s l o
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda číslo 3/2006, ktorým sa menia
niektoré ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. l/2005 zo
dňa 22. II. 2005 o podmienkach určovania a vyberania dane za osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
priestranstva na území Mesta Dunajská Streda

Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 18
K bodu č. 22.: Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede číslo
449/2006 zo dňa ll. mája 2006 o odpredaji pozemkov na Galantskej ceste na výstavbu
rodinných domov za kúpnu cenu 850.- Sk/ m2
Uznesenie číslo 485.
M e s t s k é zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní
A/ s c h v a ľ u j e
zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede číslo 449/2006 zo
dňa ll. mája 2006 o odpredaji pozemkov na Galantskej ceste na výstavbu rodinných domov za
kúpnu cenu 850.- Sk/ m2 nasledovne :
l / poradové číslo 22. a 26. v uznesení číslo 449/2006 znie správne nasledovne :
por. č. 22. Darina Szomolaiová, Dunajská Streda, Ľanárska ul. 4547/6, parc. č. l9l5/l77
por.č. 26. Ing. Roland Krčmárik, Dunajská Streda Veľkoblahovská ul. 76/4l, parc. č. l9l5/l39
2/ za poradové číslo 34. sa vkladajú poradé čísla :
35. Csóka Ladislav, Dunajská Streda Záhradnícka ul. l30/25 parc. č. l9l5/l76
36.Ing. Ferdinand Fekete s manž. Dunajská Streda Ul. gen. Svobodu l94l/5, parc. č. l9l5/l55
37.Ing. Alexander Kovács, Dunajská Streda Nemesszegská ul. l32/4, parc. č. l9l5/l45
V ostatných častiach zostáva uznesenie MsZ č. 449/2006 zo dňa ll. mája nezmenené.
Výsledok hlasovania: prítomní: 18, za: 17, zdržal sa: 1
Po prejednaní schváleného programu 26. rokovania MsZ Dunajská Streda sa dostavil do
rokovacej miestnosti MsZ pán poslanec Ing. Keszegh Pál a požiadal poslancov o odsúhlasenie
výstavby zastrešenej terasy pred Domom smútku mestského cintorína na Malodvorníckej
ulici.
Ing. Pázmány Péter, primátor mesta požiadal vedúceho odd. výstavby a dopravy MsÚ,
aby preveril možnosť riešenia uvedenej požiadavky a predložil návrh riešenia nasledujúcemu
rokovaniu MsR a MsZ na odsúhlasenie
-------------------------------------------------------------------------------Prednostka MsÚ:
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