
  FINANČNÁ KOMISIA 

   MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

__________________________________________________________________________ 

                                     Dunajská Streda, 13.05.2014 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, 

konaného dňa 13.mája 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 
___________________________________________________________________________ 

 

Otvorenie: 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i a :  

1/ Zmena harmonogramu: Programový bod „Výhrady poslancov MsZ k Záverečnému 

účtu mesta Dunajská Streda na rok 2013” sa prerokuje ako posledný. 

Hlasovanie: za - 5  

K 1. bodu Návrh na prerokovanie udelenia právnej subjektivity školskému zariadeniu 

Centrum voľného času v Dunajskej Strede 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie:  za – 5 

K 2. bodu Ponuka ČSOB, a.s. a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  na 

financovanie prestavby futbalového štadióna DAC  

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i a :  

1/ Komisia navrhuje prijať ponuku Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, vo výške 

1,6mil. Eur, na dobu 20 rokov s fixným úrokom 3,4% 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za - 6 

K 3.bodu Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda  č. ..../2014 zo 

dňa ...... o  výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda  

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie:  za – 5, zdržal sa - 1 



K 4. bodu Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

40/631/2014 zo dňa 8. apríla 2014  a na založenie akciovej spoločnosti so 100 % 

majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom. 

Hlasovanie: za – 6 

K 5.bodu Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda 

Komisia neprijalo žiadne stanovisko. 

Hlasovanie: za – 3, proti – 1, zdržali sa - 2 

 

K 6.bodu Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a  zmluvy 

o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 

3786/6 o výmere 56 m2 a par. č. 3786/8 o výmere 341 m2, v prospech spoločnosti 

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

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.  

Hlasovanie: za – 5, zdržal sa - 1 

 

K 7.bodu Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1886/344 o výmere 92 m2,  par. č. 1888/248 o výmere 239 m2,  par. č. 1888/249 

o výmere  26 m2, par. č. 1891/79 o výmere 152 m2 a par. č. 1891/80 o výmere 4 m2  v  prospech 

spoločnosti DS - CAR, s.r.o., so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 233 510. 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.  

Hlasovanie: za – 6 

 

K 8.bodu Návrh na uzavretie Zmluvy o bezplatnom užívaní pozemku, parc. č. 1620/1 medzi 

mestom Dunajská Streda ako vlastníkom a občianskym združením A MAGYAR 

MEGMARADÁSÉRT, so sídlom Ružový háj 1375/23, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 42165571 

ako užívateľom.  

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.  

Hlasovanie: za – 6 

K 9. bodu Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi mestom 

Dunajská Streda ako nájomcom a pani Oľgou Lukácsovou ako prenajímateľom na obdobie od 

01.07.2014 do 30.06.2017. 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.  

Hlasovanie: za – 6 



K 10. bodu Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a na 

uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa  v  k. ú. Dunajská 

Streda,  par. č. 3977/3 o výmere 4 502 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti Adif s.r.o., Klariská 12, 811 01 Bratislava, 

IČO: 31 392 563. 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.  

Hlasovanie: za – 6 

K 11. bodu Návrh na určenie spôsobu využitia majetku mesta Dunajská Streda, stavby 3 

poschodového obytného domu  súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č.1879/11, par. č. 

1879/12, par. č. 1879/13,  par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3884 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor. 

Komisia súhlasí s bodom 1 tohto materiálu 

Hlasovanie: za – 6 

Komisia neprijala žiadne stanovisko k bodom 2,3 

Hlasovanie k bodu 2: za – 3, proti – 1, zdržali sa – 2 

Hlasovanie k bodu 3: za – 0, proti – 3, zdržali sa – 2, nehlasoval – 1 

K 12. bodu Návrh na schválenie zámeru predaja majetku mesta Dunajská Streda 

pozemkov,  par. č. 1475/22 a par. č. 1475/23, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda,  formou obchodnej verejnej súťaže. 

Komisia neprijala žiadne stanovisko. 

Hlasovanie: za – 1, proti – 0, zdržali sa – 5 

K 13. bodu Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa  v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3751/9 o výmere 1 338 m2  a  par. č. 

3751/30 o výmere 8 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. 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.   

Hlasovanie: za -5, zdržal sa – 1 

K 14.bodu Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a 

Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.   

Hlasovanie: za -4, zdržali sa – 2 



K 15. bodu Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní 

dopravy a služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave na území Mesta 

Dunajská Streda, uzatvorenej podľa ustanovenia § 21 a § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení § 261 a § 269 

Obchodného zákonníka a k 16. bodu Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní prevádzky 

cyklobusu uzatvorená v zmysle § 261 a § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“). 

Komisia informácie berie na vedomie. 

Hlasovanie: za – 6 

K 17. bodu Informácia o doručení cenových ponúk spoločnosti EPC ENERGY, s.r.o., 

Bratislavská 21,  931 01 Šamorín, IČO: 44 873 999, na dodávku tepla pre Základnú 

školu Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda. 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i a :  

1/ Komisia navrhuje vypísať verejnú súťaž na dodávku tepla s určenými podmienkami, 

ktoré budú upresnené na nasledovnom rokovaní komisie 

Komisia informácie berie na vedomie. 

Hlasovanie: za – 5, zdržal sa – 1 

K 18. bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Mliečany, par.č. 115/7 o výmere 54 m2, v prospech Mgr. Hildy Simonovej, bytom 

Mliečany 40, 929 01 Dunajská Streda a Zoltána Farkasa, bytom Lidér Tejed 127, 929 01 

Povoda. 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.   

Hlasovanie: za – 6 

K 19. bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda,   par. č. 1920/685 o výmere 55 m2, v prospech Ivana Kífera, bytom 

Nová Ves 2222/25, 929 01 Dunajská Streda. 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.   

Hlasovanie: za – 6 

K 20. bodu Výhrady poslancov MsZ k Záverečnému účtu mesta Dunajská Streda na rok 

2013 

Hlavný kontrolór oboznámil prítomných s výsledkami kontroly u príspevkovej 

organizácie Mestské kultúrne stredisko, kde rozpočet neobsahoval prijaté dotácie vo 

výške cca 10.000 Eur. Hlavný kontrolór navrhuje súhlasiť s vedením finančného 

účtovníctva s výhradou voči MSKS. 



Predseda komisie určil výhrady k záverečnému účtu: 

a) Výhrady voči vedenie finančného účtovníctva MSKS 

b) Výhrady k spôsobom verejného obstarávania v prípade investícii na cintoríne. 

Ladislav Szabó navrhuje hlasovať o všetkých bodoch uznesenia spolu s výhradami 

hlavného kontrolóra 

Hlasovanie o návrhu člena komisie: za – 3, proti – 2, zdržal sa – 1  

Komisia neprijala žiadne stanovisko. 

Hlasovanie k bodu A: za – 2, proti – 1, zdržali sa -3 

Hlasovanie k bodu B bez výhrad: proti – 4, zdržali sa – 2 

Hlasovanie k bodu B s výhradami predsedu komisie: za – 2, zdržali sa – 4 

Hlasovanie k bodu C: za – 1, zdržali sa – 5 

 

        Ing. Zsolt Bindics 

                          predseda komisie 

 

zapísala: Ing. Judita Janyová 


