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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v VII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 20. februára 2018 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 28 uznesení (číslovanie od 529/2018/25 do 556/2018/25) 

 

 

 

Číslo 

uznesenia Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie 

 
- Zodpovedný 

- Termín 

529/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 20.02.2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

530/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

určenie Ladislava Bachmana a Györgya Bugára za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana Podhorného za 

zapisovateľa. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

531/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 23. zasadnutia, konaného 

dňa 28. novembra 2017 a z 24. mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 16. januára 2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

532/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ uj e 
zmeny rozpočtu č. 1/2018 mesta Dunajská Streda za rok 2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

533/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

534/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
1.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/3 

2.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-1 

3.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-2 

4.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-3 

5.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-4 

6.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-5 

7.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/5 

8.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/6 

9.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/7 

10.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/8 

11.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/9 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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12.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/10 

13.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/4 

14.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/5 

15.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/6 

16.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/7 

17.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/8 

18.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/9 

19.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/10 

20.  Správu o výsledku kontroly č. 2017/11. 

535/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018, spolu s doplňujúcim návrhom. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

536/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1.1 zverenie  
1. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR, inventárne číslo: 

1112017118, do správy Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda, Jilemnického ulica 

204/11, 929 01 Dunajská Streda, 

2. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR, inventárne číslo: 

1112017119, do správy Základnej školy Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom 

maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely, 

3. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR, inventárne číslo: 

1112017120 do správy Základnej školy Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9, 929 01 

Dunajská Streda. 

1.2 odovzdanie 
záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR, inventárne číslo: 

1112017121, do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

nám. 1206, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 
primátora na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

 

Uvedený majetok bol vyradený 

z evidencie mesta Dunajská Streda 

k 31.03.2018. 

1. Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci 

medzi mestom Dunajská Streda ako 

požičiavateľom a spol. Municipal 

Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

ako vypožičiavateľom a taktiež Zápis 

o odovzdaní a prevzatí majetku mesta 

Dunajská Streda do výpožičky spol. 

Municipal podpísaný dňa 3.4.2018 a 

zároveň zverejnený. 

2. Protokol o zverení majetku mesta 

DS do správy ZŠ Jilemnického 

podpísaný dňa 3.4.2018 a zároveň 

zverejnený. 

3. Protokol o zverení majetku mesta 

DS do správy ZŠ Vámbéryho 

podpísaný dňa 3.4.2018 a zároveň 

zverejnený. 

4. Protokol o zverení majetku mesta 

DS do správy ZŠ Smetanov háj 

podpísaný dňa 3.4.2018 a zároveň 

zverejnený. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

537/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1915/204, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy, o výmere 140 m2, par. č. 1915/203, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 470 m2, par. č. 1915/205, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 53 m2, par. č. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

GEOREAL, a.s. dňa 06.03.2018. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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1915/132, parcela registra C, druh pozemku ovocné sady, o výmere 5 133 m2, par. č. 1915/190, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 114 m2, par. č. 1915/129, parcela registra 

C, druh pozemku ovocné sady, o výmere 308 m2, par. č. 1915/189, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy, o výmere 47 m2 a par. č. 1915/187, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 534 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v 

prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre 

účely umiestnenia inžinierskych stavieb k stavbe „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28“, ktorej 

výstavba bola povolená  Stavebným povolením č. 821/DS/7832/2016/33-KNA/003, vydaným mestom 

Dunajská Streda dňa 24.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2016, a ktorej užívanie bolo 

povolené Kolaudačným rozhodnutím č. 3044/DS/261/2018/33-KNA/004, vydaným mestom Dunajská Streda 

dňa 15.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2018; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne 

číslo 36242624-20/2018 zo dňa 26.01.2018, vyhotoviteľa GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 

Šamorín, IČO: 36 242 624.  

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 2.040,- € (slovom: 

dvetisícštyridsať eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Podpísanie zmluvy o zriadení 

vecného bremena zo strany 

oprávneného z vecného bremena  

zabezpečí spoločnosť GEOREAL, 

a.s.. 

 

538/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 446/2, parcela registra E, druh pozemku ostatné 

plochy, o výmere 2 664 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 

pre účely umiestnenia inžinierskych stavieb k stavbe „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, 

Veľkoblahovská cesta“, ktorej výstavba bola povolená  Stavebným povolením č. 2780/DS/8961/2017/033-

KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 03.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

08.11.2017; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne číslo 15/2017 zo dňa 18.08.2017, vyhotoviteľa GE-

KA-P - geodetické a kartografické práce, Mlynská 1490/111, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 40 057 780.  

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 15,- € (slovom: pätnásť 

eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

Lidl SR, v.o.s. dňa 06.03.2018. 

 

Zmluva bola podpísaná dňa 

26.03.2018. 

 

Návrh na vklad v zmysle zmluvy podá 

do katastra nehnuteľností spoločnosť 

Lidl SR, v.o.s.. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

539/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ n e s c h v a ľ u j e 

1.Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 512/6 o výmere 

22 m2 a par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 512/8 o výmere 14 m2, 

vytvorených geometrickým plánom č.32328435-9/18, vyhotoveným dňa 11.01.2018, vyhotoviteľom 

ROZPROJ - zememeračské práce Horváth Jozef, Kvetná 4945/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 328 435, 

overeným Okresným úradom Dunajská Streda  – Katastrálny  odbor,  dňa 17.01.2018 pod č. 50/2018, v 

prospech Jozefa Narancsíka, nar. 06.01.1965, bytom Orechový rad 26/2, 929 01 Malé Dvorníky, do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za kúpnu cenu vo výške 100 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu 

cenu vo výške 3 600,- € (slovom: tritisícšesťsto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní  priebežne 

 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 06.03.2018. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 512/6 a č. 512/8  

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a 

kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, 

ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

2.Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

540/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  č. 522/2017/23 zo dňa 28.11.2017: 

 

Znenie bodu A/ sa mení nasledovne:  

 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie nasledovných pozemkov vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., 

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, v podiele 1/1 k celku, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda: 

1.1 vedených na LV č. 6879 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1934/24, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, par. č. 1942/30, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 409 m2,  

1.2 vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-196/2017, vyhotoveným dňa 09.11.2017, 

vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, par. č. 

1934/49, parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2, par. č. 1934/50, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, par. č. 1942/171, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 39 m2  a par. č. 1942/172, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 724 m2,  

2. Odkúpenie nasledovných stavieb nezapísaných v katastri nehnuteľností: „Stavba SO 04 – mimoareálová 

komunikácia; verejnoprospešná stavba (VPS19) SO 05 – mimoareálová komunikácia a stavba SO – 24 

verejný chodník pozdĺž cesty III/6329“ (ďalej len ako pozemná komunikácia v príslušnom gramatickom 

tvare), ktorá bola skolaudovaná na základe Kolaudačného rozhodnutia zo dňa 16.07.2008, č. 

1967/3/VÝST/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2008.  

3. Odkúpenie pozemkov uvedených v bode 1. tohto uznesenia a stavby pozemnej komunikácie uvedenej v 

bode 2. tohto uznesenia, do výlučného vlastníctva Mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 10,-€ (slovom: desať eur) plus príslušná DPH. 

4. Zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TESCO 

STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, v podiele 1/1 k celku, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 6879 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1942/65, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plohy o výmere 8 m2 a  vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-

196/2017, vyhotoveným dňa 09.11.2017, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

TESCO STORES, a.s. dňa 

26.02.2018. 

 

Zmluva bola podpísaná dňa 

21.03.2018. 

 

Protokol o odovzdaní cestného telesa 

s príslušenstvom bol podpísaný dňa 

21.03.2018. 

 

Vklad vlastníckeho práva a vecného 

bremena do KN bol povolený dňa 

22.03.2018. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, par. č. 1934/13, parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 44 m2, par. č. 1942/17, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 719 

m2, par. č. 1942/164, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 26 m2, par. č. 1942/165, 

parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 704 m2, par. č. 1942/166, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 633 m2 a par. č. 1942/167, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 217 m2, v prospech Mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

00 305 383 ako kupujúceho a každého budúceho vlastníka nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto 

uznesenia, na dobu neurčitú za symbolickú jednorázovú odplatu vo výške 10,-€ (slovom: desať eur) plus 

príslušná DPH; spočívajúceho v práve: 

a) právo výstavby rozšírenia stavby pozemnej komunikácie uvedenej v bode 2. tohto uznesenia a s tým 

súvisiace právo realizácie preloženia existujúcich inžinierskych sietí a uloženia a vedenia nových 

inžinierskych sietí, ktorých preloženie alebo uloženie bude potrebné v súvislosti s rozšírením alebo na 

prevádzku pozemnej komunikácie vrátane s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu; 

b) právo údržby, opráv, užívania, prevádzkovania a modernizácie pozemnej komuni-kácie a inžinierskych 

sietí; 

c) právo vstupu, prechodu chodcov a vjazdu a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými 

a nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami za vyššie uvedeným účelom.“ 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

541/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku záhrady, par. č. 3045/2 o výmere 57 m2, vedenej na 

LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; a par. registra „C“, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, par. č. 3024/7 o výmere 32 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 33472602-

77/17, vyhotoveným dňa 31.01.2018, vyhotoviteľom Ing. Kováč Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, v prospech Ing. Izabely Tokovicsovej, nar. 18.02.1960, bytom Kúpeľná 

2253/37, 929 01 Dunajská Streda, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu 

pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 130/2017, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 

20.11.2017 vo výške 2 690,-€ (slovom: dvetisícšesťstodeväťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 3045/2 a č.  

3024/7 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a 

kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, 

ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

2. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemkov, ktoré svojím umiestnením a využitím 

tvoria neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva.  

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

Oznámenie bolo zaslané žiadateľovi 

dňa 06.03.2018. 

 

Zmluva bola podpísaná dňa 

12.03.2018. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 20.03.2018. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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542/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov: 

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 00 305 383: 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Mliečany, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorený geometrickým plánom č. 33737398-03/2018, vyhotoveným dňa 30.01.2018, vyhotoviteľom Ing. 

Ladislav Garay – zememeračské práce, Agátová 27, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 737 398, par. č. 289/1, 

parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 057 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 289/1 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

16/2018, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.02.2018 vo výške 20 463,52- €  (slovom: 

dvadsaťtisícštyristošesťdesiattri eur a päťdesiatdva euro centov). 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Mliečany, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vytvorený geometrickým plánom č. 33737398-03/2018, vyhotoveným dňa 30.01.2018, vyhotoviteľom Ing. 

Ladislav Garay – zememeračské práce, Agátová 27, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 737 398, par. č. 

289/10,  parcela registra C,  druh pozemku ostatné plochy o výmere 948 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 289/10 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

16/2018, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.02.2018 vo výške 18 353,28- € (slovom: 

osemnásťtisíctristopäťdesiattri eur a dvadsaťosem euro centov). 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2– Jozef Chrenko, bytom M. R. Štefánika 1116/2, 929 01 

Dunajská Streda, nar. 15.09.1964, r.č.: 640915/6303: 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 3738/15, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 1 053 m2, vo vlastníctve 

Jozefa Chrenka, bytom M. R. Štefánika 1116/2, 929 01 Dunajská Streda, nar. 15.09.1964, r.č.: 640915/6303 

v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 3738/15 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

17/2018, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.02.2018 vo výške 38 939,94- €  (slovom: 

tridsaťosemtisícdeväťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiatštyri euro centov). 

2. Bezodplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených bode 1.1 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 1 a 

nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 2 s nasledovnými zmluvnými 

podmienkami: 

 vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bode 1.2 tohto uznesenia, 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a 

kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, 

ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb, 

 vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených v bode 1.1 tohto návrhu 

uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a 

kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, 

ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v bode 1.1 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 1 a 

nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto uznesenia na strane vymieňajúceho č. 2, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

 

Oznámenie bolo zaslané pánovi 

Chrenkovi dňa 06.03.2018. 

 

Zmluva bola podpísaná dňa 

15.03.2018. 

 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 20.03.2018. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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neskorších zmien a doplnkov, za účelom vysporiadania majetkovo – právneho vzťahu k pozemku 

nevyhnutne potrebného na rozšírenie areálu cintorína v mestskej časti Malé Blahovo. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

543/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3464/862, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 486 m2, par. č. 3464/805, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 861 m2, par. č. 3464/851, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 24 m2, par. č. 3464/852, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

44 m2, par. č. 3464/853, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2,  

par. č. 3464/854, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46 m2, par. č. 

3464/855, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2, par. č. 3464/856, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46 m2, par. č. 3464/857, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2, par. č. 3464/858, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 28 m2,  par. č. 3464/808, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1075 m2, par. č. 3463, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4655 m2, par. č. 3464/809, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 648 m2, par. č. 3409/5, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 8090 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 367/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

15157 m2, par. č. 411/1, parcela registra E, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 208 m2, par. č. 147/2, 

parcela registra E, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 2637 m2, par. č. 972, parcela registra E, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5970 m2, vedených na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, za účelom vysporiadania práva k hore uvedeným pozemkom, 

dotknutým stavbou „DS Rekonštrukcia VN 456, Úsek RZ DS-TS 31“, ktorej užívanie bolo povolené 

Kolaudačným rozhodnutím  č. 18409/6333/2013/033-BGy-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

14.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2013; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne 

číslo 284/2017 zo dňa 03.11.2017, vyhotoviteľa GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 

539 325 a v geometrickom pláne číslo 307/2017 zo dňa 06.11.2017, vyhotoviteľa GEODETI s.r.o., 

Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 539 325.  

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 22.245,- € (slovom: 

dvadsaťdvatisícdvestoštyridsaťpäť eur), t.j. 15 eur/m2  zaťaženej plochy. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

dňa 06.03.2018. 

 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.03.2018. 

 

Návrh na vklad v zmysle zmluvy podá 

do katastra nehnuteľností spoločnosť 

Západoslovenská distribučná, a.s.. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

544/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  z r u š u j e 

uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 501/2017/23 zo dňa 28.11.2017 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti  

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/ s c h v a ľ u j e 

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č. 1044/2017, vyhotoveným dňa 07.06.2017, 

vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, 

overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 19.06.2017 pod č. 1397/2017,  par. 

č. 1521/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m2; v prospech 

spoločnosti DS PROPERTY, a.s., so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 490 608, do 

jej výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým 

posudkom  č. 119/2017, vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 13.07.2017 vo výške 16 400,-€ 

(slovom: šestnásťtisícštyristo eur) s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

a.  bezodplatné zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, spočívajúceho v obmedzení kupujúceho 

zaťaženú nehnuteľnosť, parc. č. 1521/1 užívať a strpieť jeho užívanie výlučne na účel parkoviska, 

b.  zriadenie predkupného práva v prospech predávajúceho pre prípad, ak sa kupujúci predmet kúpy, t.j. parc. 

č. 1521/1 rozhodne ponúknuť na predaj alebo inak scudziť, za kúpnu cenu vo výške 16 400,-€ (slovom: 

šestnásťtisícštyristo eur),  

c.  zaväzuje vybudovať na prevádzanej nehnuteľnosti parkovisko do dvoch rokov odo dňa zápisu 

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, 

d. zriadenie práva spätnej kúpy prevádzanej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu 16 400 ,-€ (slovom: 

šestnásťtisícštyristo eur) v prospech mesta Dunajská Streda v prípade, ak kupujúci 

1. poruší svoje záväzky vyplývajúce z vecného bremena podľa bodu B/I písm. a. 

2. poruší svoje záväzky vyplývajúce z predkupného práva podľa bodu B/I písm. b. 

3. poruší svoj záväzok vybudovať parkovisko podľa bodu B/I písm. c). Právo spätnej kúpy trvá po dobu 36 

mesiacov počnúc dňom zápisu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Na 

základe uplatneného práva spätnej kúpy sa kupujúci zaväzuje uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu v 

lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim pod 

hrozbou zaplatenia zmluvnej pokuty v prospech mesta Dunajská Streda vo výške 100,- EUR (slovom: sto 

eur) za každý deň omeškania, 

e.  kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na uvedenej parcele  č. 1521/1  

1.  sa nachádzajú podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb a predmet kúpy prijíma bez výhrad a bez 

možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 

prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb, 

2.  sa nachádza funkčný stĺp verejného osvetlenia vo vlastníctve predávajúceho, ktorý je kupujúci oprávnený 

premiestniť resp. odstrániť po dohode s vlastníkom na náklady kupujúceho.“ 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s §9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, priľahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

DS PROPERTY a.s. dňa 06.03.2018. 

 

Návrh zmluvy bol zaslaný spoločnosti  

DS PROPERTY a.s. dňa 16.03.2018. 

 

545/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

návrh o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám 

– podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v 

predloženom rozsahu (príloha č.1). 

 

B/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v 

predloženom rozsahu (príloha č.2). 

 

C/  b e r i e  n a  v e d o m i e 

zoznam žiadateľov o dotáciu bez zverejnenia výzvy (príloha č.3). 

 

D/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu tohto uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

E/ ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb– podnikateľov, ktorým bola 

poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda do 

1.000,- Eur (vrátane), nad 1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia výzvy. 

546/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 2/2018 zo dňa 20. februára 2018 o určení názvu 

ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

VZN č.2/2018 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 28.02.2018. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

547/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 3/2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o 

určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

Uznesenie bolo schválené 

 

VZN 3/2018 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 28.02.2018. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

548/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade 

za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

VZN č.4/2018 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 28.02.2018. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

549/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa 

mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2014 zo dňa 8.4.2014 o rozsahu a bližších 

podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby. 

Uznesenie bolo schválené 

 

VZN č.5/2018 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 28.02.2018. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

550/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a 

úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

VZN č.6/2018 bolo zverejnené na 

úradnej tabuli a na webovom sídle 

mesta dňa 28.02.2018. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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551/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

dokument „Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva - za účelom 

vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunajská Streda”. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

552/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ p o v e r u j e 

spoločnosť Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 

478, ktorého jediným spoločníkom je mesto Dunajská Streda, prevádzkovaním školských jedální materských 

škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a to po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov 

školských jedální do prevádzky a o schválení prevádzkového poriadku školských jedální. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

1. výpožičku nasledovného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda na dobu neurčitú: 

a) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových priestorov potravín v materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda spolu s hnuteľným majetkom slúžiacim na 

prevádzku školských jedální, špecifikovaným v inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné 

náklady spojené s prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, s.r.o. 

b) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových priestorov potravín v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda spolu s hnuteľným majetkom slúžiacim na 

prevádzku školských jedální, špecifikovaným v inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné 

náklady spojené s prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, s.r.o. 

2. uzavretie  zmlúv o výpožičke v zmysle bodu B/1. medzi spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 a  

a) Strediskom služieb škole so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 51074818 

b) jednotlivými základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

3. prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov školských 

jedální materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 

z doterajšieho zamestnávateľa na Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 

929 01, IČO: 50 808 478 ku dňu začatia prevádzkovania školských jedální spoločnosťou Gastro DS, s.r.o. 

 

C/ u k l a d á 

1. riaditeľovi Strediska služieb škole 

a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu B/1 písm. a) medzi Strediskom služieb škole a spoločnosťou 

Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 s tým, že 

spoločnosť Gastro DS, s.r.o. zabezpečí režijné náklady na prevádzku školských jedální materských škôl na 

doterajšej úrovni.  

b) uzavrieť dohodu medzi Strediskom služieb škole a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 o prechode práv a povinností zamestnancov 

školských jedální materských škôl podľa bodu B/3. 

2. riaditeľom základných škôl v zakladateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu A/1 písm. b) medzi základnou školou a spoločnosťou Gastro 

DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 s tým, že 

spoločnosť Gastro DS, s.r.o. zabezpečí režijné náklady na prevádzku školských jedální základných škôl na 

doterajšej úrovni.  

b) uzavrieť dohodu medzi základnou školou  a  spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478  o prechode práv a povinností zamestnancov  

školských jedální materských škôl podľa bodu B/3. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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D/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie úloh vyplývajúcich z bodu A/ 

až C/ tohto uznesenia. 

553/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ u d e ľ u j e   s ú h l a s 

na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, na adrese Školská ulica  936/1, 929 01 Dunajská Streda do siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre spoločnosť Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 ako zriaďovateľa účelového zariadenia školského 

stravovania. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie úloh vyplývajúcich z tohto 

uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

554/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska služieb škole, so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda. 

 

B/ v y m e n ú v a 

na návrh primátora Ing. Dezidera Szabóa za riaditeľa Strediska služieb škole, so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, Dunajská Streda dňom 1.3.2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

555/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v 

rozvoji mesta Dunajská Streda: 

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

RÓBERT ALMÁSI  

-za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE 2018 

1. JUDr. OSZKÁR VILÁGI  

-za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života 

2. Ing. JOZEF RÁCHELA  

-za mimoriadne zásluhy v oblasti športu  

3. ŠTEFAN BANYÁK  

-za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS 2018 

DÁVID CSIBA  
-za mimoriadne zásluhy v oblasti športu 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

556/2018/25 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

A/ Dodatok č. 11 k Štatútu mesta Dunajská Streda v nasledovnom znení: 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Čl. 12 ods. 3 znie: 

„3. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších odborníkov z praxe, zvolených mestským zastupiteľstvom.“ 

 

B/ zmenu ustanovenia §45 ods. 2. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 

02.12.2015 v nasledovnom znení: 

„2. Riadnym členom stálych komisií môžu byť poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší odborníci z praxe. 

Okrem riadnych členov môžu pracovať v stálych komisiách pri mestskom zastupiteľstve aj prizvaní odborníci 

s poradným hlasom.“ 

 

C/ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 

9.12.2014 spolu s pozmeňovacími návrhmi: 

I. 

§ 1 ods. 3 znie: 

„3) Komisie sú osemčlenné a sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších dvoch osôb 

zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov, neposlancov. Výnimkou je komisia pre 

nezlučiteľnosť funkcií a mandátová, ktorú tvoria výlučne poslanci mestského zastupiteľstva a ktorá je 

šesťčlenná. O prizvaní ďalších odborníkov s poradným hlasom rozhoduje príslušná komisia uznesením.“ 

 

§ 5 ods. 6 znie: 

„6) Na zasadanie komisie sú pozývajú: 

- členovia komisie, 

- ďalší odborníci s poradným hlasom, 

- ďalšie osoby určené predsedom komisie.“ 

 

II. 

1. Tento Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda bol 

schválený mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 20.2.2018 a nadobúda účinnosť dňom 15.3.2018. 

2. Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 9.12.2014 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 555/2018/25 zo dňa 20.2.2018. 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


