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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 09. decembra 2014 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 23 uznesení (číslovanie od 12/2014/2 do 34/2014/2) 

 

Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie 

 
- Zodpovedný 

- Termín 

12/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 A/ s c h v a ľ u j e 

 pozmeňovací návrh primátora mesta, v zmysle ktorého sa program doplní o nové body č. 3 

Návrh na uznesenie o zložení sľubu poslanca mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, č. 4 

Návrh na voľbu podpredsedu Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť a člena 

Komisie MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy a pôvodný programový bod sa prečísluje na č. 

5, ktorý znie: Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného 

dňa 25. novembra 2014. Ostatné programové body sa vzostupne prečíslujú. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda uvedený v Pozvánke zo dňa  

02.12.2014 spolu s pozmeňovacím návrhom 

 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

 

 

13/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

 určenie Ing. arch. Zoltána Molnára a Ladislava Bachmana za overovateľov zápisnice a PhDr. 

Alžbety Kocsisovej za zapisovateľku. 

 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

14/2014/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

zloženie zákonom predpísaného sľubu  poslanca Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede Mgr. 

Gabrielly Jerábik  

 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

 

15/2014/2 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

volí 

1. za podpredsedu Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu  starostlivosť: 

Mgr. Gabriella Jerábik 

2. za člena Komisie MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy: 

Mgr. Gabriella Jerábik 

 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

16/2014/2 

 

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, konaného dňa 25. 

novembra 2014 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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17/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 A/ s c h v a ľ u j e 
 pozmeňovací návrh zástupcu primátora, Lászlóa Szabóa, a to: 

v § 23 ods. (9) písm. b)  sa pred slovo „personálne návrhy“ doplní číslica 3.  

§ 33 ods. (5) znie nasledovne: 

„Poslanci hlasujú zo svojho miesta technickým zariadením. Zdvihnutím ruky hlasujú len vtedy, 

ak na hlasovaní nie je k dispozícii hlasovacie zariadenie.“  

v § 37 ods. (10) sa slovo „obecného“ nahrádza slovom „mestského“ slovného spojenie „domová 

schránka mesta“ sa nahrádza slovným spojením „internetová stránka mesta“ v celom rozsahu 

materiálu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 
pozmeňovací návrh hlavného kontrolóra, Ing. Zoltána Feketeho, v zmysle ktorého sa  § 18 ods. 

(11) doplní po slovnom spojení „návrh nariadenia“ nasledovnými slovami: „návrh rozpočtu, 

návrh záverečného účtu a návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky“. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu 

spolu s pozmeňovacími návrhmi 

 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

18/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu 

 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

19/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 b e r i e  n a v e d o m i e 
 Správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2013 

 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

Mgr. Tibor Csiba, 

 náčelník MsP 

 

20/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 
pozmeňovací návrh poslanca, Mgr.art., dr.jur. Ákosa Horonya, v zmysle ktorého § 9 ods. 1 písm. 

i)  znie nasledovne: 

„ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (napr. stavby internátov, stavby úradov, 

organizácií nezriadených na podnikanie, stavby v minulosti využívané na zabezpečenie určitej 

produkcie a v súčasnosti celé v rekonštrukcii a nezabezpečujú sa v nej žiadne produkcie a ani 

neboli ešte skolaudované).“ 

 

B/ s c h v a ľ u j e 
pozmeňovací návrh zástupcu primátora, Lászlóa Szabóa, v zmysle ktorého § 10 ods. (4) znie 

nasledovne:  

„Ustanovenie § 10 ods. (4) za bodkou sa dopĺňa druhou vetou, ktorá znie:“ 

 

C/ u z n i e s l o   s a 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 11/2014 zo dňa 9. decembra 2014, 

Úloha bola splnená 

 

K bodu A/ - návrh poslanca 

zapracovaný do predmetného 

VZN 

 

K bodu B/ - návrh zástupcu 

primátora zapracovaný do 

predmetného VZN 

 

K bodu C/ -  VZN č.11/2014  

v predloženom rozsahu spolu 

s pozmeňovacími návrhmi 

mestským zastupiteľstvom 

schválené. VZN podpísané 

primátorom mesta dňa 

14.12.2014 a dňa 15.12.2014 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2012 zo 

dňa 4. decembra 2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje  na území mesta Dunajská Streda spolu s pozmeňovacími návrhmi 

 

vyvesené na úradnú tabuľu a na  

webové sídlo MsÚ. 

Dátum nadobudnutia účinnosti 

VZN  01.01.2015 

21/2014/2 

 
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 
pozmeňovací návrh zástupcu primátora, Lászlóa Szabóa, v zmysle ktorého v čl. II pri druhu 

cestovného „Dovozné (batožina, pes, prázdny detský kočík)“ sa platba v hotovosti zvýši z 0,30 € 

na 0,35 €; platba dopravnou kartou – držiteľom Vernostnej karty sa zníži z 0,30 € na 0,15 €.  

 

B/ s c h v a ľ u j e 
Tarifu mestskej hromadnej dopravy v meste Dunajská Streda dopravcu SAD Dunajská Streda, 

a.s. Bratislavská cesta 918/2 Dunajská Streda 929 13, IČO: 36 245 488 v predloženom rozsahu a 

s účinnosťou od 1.7.2015  

 

Úloha bola splnená 

 

K bodu A/ - návrh zástupcu 

primátora zapracovaná do „Taríf 

mestskej hromadnej dopravy 

v meste Dunajská Streda“ 

 

K boduB/  

Schválenie Tarify bolo oznámené 

SAD Dunajská Streda, a.s. dňa 

19.12.2014. 

  

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

22/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014, 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská 

Streda 

 

Úloha bola splnená 

 

VZN č.12/2014 zo dňa 9.12.2014  

podpísané primátorom mesta dňa 

14.12.2014 a dňa 15.12.2014 

vyvesené na úradnú tabuľu a na  

webové sídlo MsÚ. 

Dátum nadobudnutia účinnosti 

VZN  01.01.2015 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

23/2014/2 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9.12.2014, ktorým 

sa určujú  pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská 

Streda 

 

Úloha bola splnená 

 

VZN č.12/2014 zo dňa 9.12.2014  

podpísané primátorom mesta dňa 

14.12.2014 a dňa 15.12.2014 

vyvesené na úradnú tabuľu a na  

webové sídlo MsÚ. 

Dátum nadobudnutia účinnosti 

VZN  01.01.2015. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

24/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

pozmeňovací návrh zástupcu primátora, Lászlóa Szabóa, v zmysle ktorého bod 1. znie 

nasledovne: 

„V § 6 ods. (2) za písm. i) sa vkladajú nové písm. j) až l), ktoré znejú: 

„ j) 0,60,- €  za 1 hod. pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS platieb 

            k) 20,- € za mesiac (parkovacia karta) 

           l) 13,- € za mesiac pre držiteľov VERNOSTNEJ KARTY (parkovacia karta)“ 

pôvodné znenie ustanovenia § 7 návrhu Všeobecne záväzného nariadenia sa doplní o nový odsek 

(2), ktorý znie: 

„Od platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa oslobodzujú vlastníci 

motorových vozidiel, ktoré sú držiteľmi Vernostnej karty a dovŕšili 70. rokov veku.“ 

Úloha bola splnená 

 

K bodu A/ - návrh poslanca 

zapracovaný do predmetného 

VZN. 

 

K bodu B/ -  VZN č.14/2014  

v predloženom rozsahu spolu 

s pozmeňovacím návrhom 

mestským zastupiteľstvom 

schválené. VZN podpísané 

primátorom mesta dňa 

14.12.2014 a dňa 15.12.2014 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/ s a   u z n i e s l o 

na  Všeobecne záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2014 zo dňa 9. decembra 2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné   nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta 

Dunajská Streda spolu s pozmeňovacím návrhom. 

 

 

vyvesené na úradnú tabuľu a na  

webové sídlo MsÚ. 

Dátum nadobudnutia účinnosti 

VZN  01.01.2015.  

 

25/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

pozmeňovací návrh poslanca, Ing. Pavla Seböka, v zmysle ktorého sa bod A/ predloženého 

návrhu uznesenia po dvojbodku znie nasledovne: 

„zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 40/639/2014 zo dňa 8. 

apríla 2014 tak, že v bode D/ schváleného znenia uznesenia sa čiarka za slovami „dňom 2. mája 

2014“  nahrádza bodkou a ostatná časť odseku sa nahrádza vetami:“ 

 

B/ s c h v a ľ u j e  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda č. 40/639/2014 zo dňa 8. 

apríla 2014 tak, že v bode D/ schváleného znenia uznesenia sa čiarka za slovami „dňom 2. mája 

2014“ nahrádza bodkou a za bodkou sa dopĺňa nová veta, ktorá znie: „Ročná výška nájomného 

sa určuje vo výške 80 000 €, ktorú nájomca uhradí prenajímateľovi v rovnakých štvrťročných 

splátkach. Nájomca je povinný zostatok ročného výnosu úhrad za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel použiť na nákup nových parkovacích automatov až po dobu, kým sa 

nevymenia všetky zastarané  parkovacie automaty ako aj na materiálno-technické zabezpečenie 

odťahovania vozidiel.“ 

 

C/ ž i a d a   primátora mesta 

vykonať príslušné opatrenia za účelom realizácie bodu A/ tohto uznesenia  

 

Úloha bola splnená 

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme 

parkovacích miest a parkovacích 

automatov bol uzavretý dňa 

30.12.2014 a zverejnený dňa 

7.1.2015 na webovom sídle MsÚ. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

26/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 
pozmeňovací návrh zástupcu primátora, Lászlóa Szabóa, v zmysle ktorého:  

čl. VI. a čl. V. sa zamení do logického číselného sledu 

v čl. V. bode 1 písm. j) Zásad sa po slovné spojenie „70. roku veku“ doplní text „a 0,15 eur 

z ceny dovozného“. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 
zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda zo dňa 22. 

decembra 2010 v znení neskorších zmien nasledovne: 

V Čl. II. ods. 4, 5, 6 a 7 znie: 

„4. Mesto vydá vernostnú kartu fyzickej osobe uvedenej v bodoch 1. a 2. písm. a) týchto Zásad 

na obdobie 5 rokov, ak v období 12 mesiacov pred dňom 30.11. predchádzajúceho roka nemala 

voči mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky.  

5. Mesto vydá vernostnú kartu právnickej osobe uvedenej v bode 2. písm. b) týchto Zásad na 

obdobie 5 rokov, ak v období 12 mesiacov pred dňom 30.11. predchádzajúceho roka nemala voči 

mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky 

6. Vernostná karta, ktorá bola vydaná na dobu 5 rokov stráca platnosť na daný kalendárny rok, 

Úloha bola splnená 

 

Úplne znenie Zásad bolo vydané 

dňa 10.12.2014. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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ak držiteľ vernostnej karty v bezprostrednom  predchádzajúcom kalendárnom roku, neuhradil 

mestu Dunajská Streda do 30.11. miestne dane, poplatky a nájomné. 

7. V prípade, ak držiteľ vernostnej karty vydanej na obdobie 5 rokov, v predchádzajúcom roku, 

v ktorom jeho vernostná karta nebola platná, ale spĺňa podmienky na vydanie vernostnej karty v 

nasledujúcom kalendárnom roku, platnosť jeho vernostnej karty sa obnoví.“ 

V Čl. IV. ods. 1 sa slová „3-ročného obdobia“ nahrádzajú slovami „5-ročného obdobia“. 

Čl. VI. ods. 1 Zásad: 

„1. Ak fyzická osoba spĺňajúca podmienky na vydanie vernostnej karty neobdrží vernostnú kartu 

najneskôr do 31. januára prvého kalendárneho roka príslušného päťročného obdobia, na ktoré sa 

vernostná karta vydáva, môže požiadať o vrátenie sumy uvedenej v Článku V. bode 1. písm. e), 

f), g) a k) týchto Zásad.“ 

Čl. V ods. 1 písm. j) Zásad: 

„j)  0,25 eur pre cestujúcich bez zľavneného cestovného, 0,30 eur pre žiakov a študentov 

základných, stredných a vysokých škôl (najdlhšie však do dovŕšenia 26. roku veku), držiteľov 

preukazu ŤZP a ŤZP-S, sprievodcov držiteľa preukazu ŤZP-S, poberateľov starobného 

dôchodku a predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia 70. roku veku z ceny cestovného 

lístka mestskej autobusovej dopravy, pri platbe dopravnou kartou dopravcu  “  

 

27/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o začatí vypracovania dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu 

mesta Dunajská Streda. 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

 

28/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 
pozmeňovací návrh poslanca, Ing.arch. Mariana Ravasza, v zmysle ktorého do MŠ Eleka 

Benedeka s VJM sa deleguje poslanec Ing. arch. Marian Ravasz namiesto poslankyne Mgr. Andrey 

Herceg; do MŠ Ružový háj sa deleguje poslankyňa Mgr. Gabriella Jerábik namiesto poslanca 

Györgya Bugára. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 
1. odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

 

2. delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda na obdobie počas výkonu poslaneckého mandátu podľa 

predloženého návrhu 

 

Úloha sa plní priebežne. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

 

29/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
1. uzavretie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako 

vlastníkom a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, so sídlom 

Komenského 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 085 111, ako užívateľom, na dobu určitú, a to 

od 01.01.2015 do 31.12.2018; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 4 nebytových priestorov a 

 sociálnych miestností, nachádzajúcich sa v budove Centra sociálnej  starostlivosti  na ulici 

Komenského súp. č. 359, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Úloha bola splnená  

 

K bodu 1/ 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.2014  a zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 

22.01.2015. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Streda, vedenej na LV č. 3251 Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda, za 

účelom zabezpečenia činnosti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej 

Strede, bez úhrady režijných nákladov. 

2. uzavretie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako 

vlastníkom a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede, so sídlom Rényska 

4212/8, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 37 850 334, na dobu určitú, a to od 01.01.2015 do 

31.12.2018; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 2 nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúcej sa v katastrálnom území  

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Katastrálnym odborom 

Okresného úradu Dunajská Streda, za účelom zabezpečenia činnosti Spoločnosti na pomoc osobám 

s  autizmom v Dunajskej Strede, bez úhrady režijných nákladov. 

3. uzavretie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako 

vlastníkom a Základnou organizáciou Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47, so sídlom 

Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 095 061, na dobu určitú, a to od 01.01.2015 do 

31.12.2018; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru, nachádzajúceho sa 

v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Katastrálnym odborom 

Okresného úradu Dunajská Streda, za účelom zabezpečenia činnosti Základnej organizácie 

Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47, bez úhrady režijných nákladov. 

4. uzavretie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako 

vlastníkom a Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov, so sídlom Trhovisko 825/8, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 592 915, na dobu určitú, a to od 01.01.2015 do 31.12.2018; 

predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove 

Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Katastrálnym odborom Okresného úradu 

Dunajská Streda, za účelom zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu 

záhradkárov, bez úhrady režijných nákladov. 

5. uzavretie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako 

vlastníkom a: 

 Dunajským spolkom nepočujúcich – Základná organizácia Slovenského zväzu nepočujúcich, so 

sídlom Trhovisko 825/8, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 42 290 414, 

 Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Základná organizácia č. 10 Dunajská Streda, so 

sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 683 876, 

 Slovenským zväzom invalidov – Základná organizácia Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 

825/8, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 36 095 583, 

na dobu určitú, a to od 01.01.2015 do 31.12.2018; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 

nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov  na ulici Trhovisko, súp. č. 

825, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na 

LV č. 3251 Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda, za účelom zabezpečenia 

činnosti organizácií uvedených v bode 5. tohto návrhu, bez úhrady režijných nákladov. 

6. uzavretie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov medzi mestom Dunajská Streda ako 

vlastníkom a Jednotou dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská organizácia 

Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda na dobu určitú, a to od 

01.01.2015 do 31.12.2018; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 

Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda, za účelom zabezpečenia činnosti 

 

 

 

 

K bodu 2/ 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.2014 a zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 

22.01.2015. 

 

 

 

K bodu 3/ 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.2014 a zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 

22.01.2015. 

  

 

 

K bodu 4 / 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.2014 a zverejnená na 

webovom sídle dňa 22.01.2015. 

 

 

 

 

K bodu 5/ 

- Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12..2014 a zverejnená na 

webovom sidle mesta dňa 

04.02.2015. 

 - Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.2014 a na webvom sidle 

mesta zverejnená dňa 

23.01.2015. 

 -  Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.2014 a zverejnená na 

webovom sidle mesta dňa 

23.01.2015. 

K bodu 6/ 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.2014 a zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 

22.01.2015. 
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Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská organizácia Dunajská Streda, bez 

úhrady režijných nákladov. 

7. uzavretie Zmluvy o výpožičke garážových boxov a nebytových priestorov medzi mestom 

Dunajská Streda ako vlastníkom a Občianskym združením Svetlo – Fény Polgári Társulás, so 

sídlom Žitnoostrovská 41, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 421 62 343 na dobu určitú, a to od 

01.01.2015 do 31.12.2018; predmetom ktorej je bezplatné užívanie nebytových priestorov 

v budove súpisné číslo 214, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5441 Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská 

Streda, a garážových boxov č. 401 a  č. 402 v budove hromadných garáží, súp. č. 2167, 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 

4645 Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda, za účelom zabezpečenia činnosti 

Občianského združenia Svetlo - Fény  Polgári Társulás, bez úhrady režijných nákladov. 

8. Uzavretie vyššie uvedených Zmlúv v nadväznosti na §8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 

26.02.2013 v znení neskorších zmien, na základe ktorého možno prenechať do bezplatného 

užívania nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda pre neziskové organizácie, 

občianske združenia, nadácie na charitatívne a na verejnoprospešné účely, ako prípad hodný 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa  v  zmysle § 9a ods. (9) písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

  

 

K bodu 7/ 

Zmluva bola podpísaná dňa 

19.12.201 a zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 

04.02.2015. 

 

30/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
petíciu obyvateľov mesta Dunajská Streda  za bezpečnosť detského ihriska v Parku voľného času 

B/ zaväzuje Mestský úradu Dunajská Streda 

zabezpečením ohradenia detského ihriska zo strany príjazdovej cesty 

 

Úloha sa plní priebežne Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

31/2014/2 

 
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

voľbu nasledovných zástupcov mesta Dunajská Streda 

a) do Predstavenstva THERMALPARK DS a.s.: 

Ing. Ladislav Garay, Ladislav Bachman 

b) do Dozornej rady THERMALPARK DS a.s.: 

Attila Karaffa, Mgr. Alexander Dakó, JUDr. Szabolcs Hodosy 

c) do Predstavenstva PERFECTS a.s.: 

MUDr. Zoltán Horváth, Tamás Domonkos, Mgr. Gabriella Jerábik 

d) do Dozornej rady PERFECTS a.s. : 

Ladislav Gútay, Ing.arch. Zoltán Molnár, Ing.arch. Marian Ravasz 

e) do Dozornej rady Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.: 

Roland Hakszer, Mgr.art, dr.jur. Ákos Horony, Ing. Pavol Sebök 

f) do Predstavenstva FK DAC 1904, a.s.: 

MUDr. Juraj Puha 

g) do Dozornej rady FK DAC 1904, a.s.: 

František Vangel 

Úloha sa plní priebežne 
 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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h) do Dozornej rady SOUTHERM, s.r.o., a po zriadení Dozornej rady v spoločnosti 

Southerm Správa s.r.o.  

Mgr. Andrea Herceg, György Bugár, PaedDr. Kinga Horváth PhD. 

32/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

33/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

u r č u j e 
plat primátora mesta Dunajská Streda v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 3 573 € 

(vrátane zvýšenia 50 %) v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 1.1.2015 

 

Úloha bola splnená 

 

Zodpovedný: 

Ing.Júlia Bubniaková 

 

34/2014/2 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

berie na vedomie  

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2015 nasledovne: 

10. februára  

28. apríla 

23. júna 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


