
  FINANČNÁ KOMISIA 

   MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

 

A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

__________________________________________________________________________ 

                                     Dunajská Streda, 20.03.2014 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, 

konaného dňa 20.marca 2014 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 
___________________________________________________________________________ 

 

K 2. bodu Návrh na zmenu č.1 rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2014  

Predseda finančnej komisie žiada Mestský úrad o vypracovanie materiálu ohľadom 

neuhradených faktúr voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i a :  

1/ Komisia navrhuje vynechať zmenu v rozpočte mesta v bode 9.2.2., nakoľko neexistuje 

dohoda s majiteľom futbalového klubu FK DAC 1904 a.s. a súčasne znížiť Doplnenie 

rozpočtu z rezervného fondu /453/ o tých 180.000 EUR. 

2/ Komisia súhlasí so žiadosťou Komisie pre kultúru a šport o zmenu rozpočtu v položke 

9.1.2 z 40.000,- EUR na 50.100,- EUR a v položke 9.2.3. z 40.000,- EUR na 29.900,- 

EUR 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch: za - 3, zdržali sa – 1 

 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom s pozmeňujúcimi návrhmi. 

Hlasovanie:  za – 3, zdržali sa - 1 

K 3. bodu Záverečný účet Mesta Dunajská Streda na rok 2013 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

Hlasovanie: za - 4 

K 4.bodu Všeobecne  záväzné   nariadenie č. ..../2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta 

Dunajská Streda 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i a :  

1/ Komisia navrhuje zmenu VZN v §4 v nasledovnom znení: 



„Prevádzkovanie vyznačených parkovacích miest uvedených v §3 tohto nariadenia 

zabezpečuje správca po poverení na prevádzkovanie parkovacích miest na základe 

zmluvy s mestom.“ 

2/ Komisia navrhuje doplniť v §8 k názvu, sídlu prevádzkovateľa, jeho IČO, DIČ aj 

IČ DPH. 

3/Komisia navrhuje vynechať v §3 ods. 1 zo zoznamu pozemných komunikácií cesty 

II. a III. triedy a ods. 3 zmeniť na nasledovné znenie:  

„Do zóny s dopravným obmedzením na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

možno zaradiť po dohode s vlastníkom/správcom pozemnej komunikácie aj úseky 

iných pozemných komunikácií.“ 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch: za - 3, nehlasoval – 1 

 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom s pozmeňujúcimi návrhmi. 

Hlasovanie:  za – 3, proti - 1 

K 5. bodu Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1886/269 o výmere 504 m2,  par. č. 1888/2 o výmere 1 501 

m2,  par. č. 1888/64  o výmere 15 m2, par. č. 1891/49 o výmere 618 m2, par. č. 

1891/67 o výmere 6 m2, par. č. 1891/76 o výmere 92 m2  a  par. č. 1888/245 o výmere 

7 m2, v  prospech spoločnosti DS - CAR, s.r.o., so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 233 510. 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i a :  

1/ Komisia žiada doložiť od žiadateľa súhlas od majiteľov/správcov inžinierskych 

sieti o odpredaji hore uvedených pozemkov. 

Komisia nezaujala žiadne stanovisko. 

Hlasovanie: za – 4 

K 6.bodu Informácia o doručení ponuky Alexandra Keufela, Jókaiho 1617/40, 929 01 

Dunajská Streda, na bezodplatnú zámenu časti nehnuteľností, nachádzajúcich sa v  k. 

ú. Mliečany,  vedených na LV č. 3690 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda a majetku mesta Dunajská 

Streda, stavby obytného domu súp. č. 2134, vedeného na LV č. 3884 a par. č. 1879/11 

a par. č. 1879/14, vedených na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, vo svoj prospech. 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i a :  

1/Komisia sa rozhodla, že tento bod odročuje. Navrhuje vypracovať komplexný 

materiál ohľadom zriadenia zberného dvora a spojiť problematiku s doručenou 

ponukou. 

Hlasovanie: za - 4 



 

K 7.bodu Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej 

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

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834 

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.  

 

Hlasovanie: za – 3, zdržali sa - 1 

 

K 8.bodu Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania 

spoločnosti Municipal Real Estate Duanjská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 

1203, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 46 313 834.  

Komisia súhlasí s predkladaným materiálom.  

 

Hlasovanie: za – 4 

 

K 9.bodu Informácia o doručení cenovej ponuky 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 sa rozhodla, že tento bod odročuje. 

Hlasovanie: za – 4 

K 10. Bodu Návrh Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. …/2014 

zo dňa 8.apríla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Dunajská Streda č. 5/2011 zo dňa 28. júna 2011 o zásadách pre stanovenie 

nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve alebo v 

dispozičnej právomoci Mesta Dunajská Streda 

Komisia súhlasí s tým, aby Návrh poslancov na prijatie uznesenia o niektorých 

 podmienkach organizovania podujatí v nehnuteľnostiach v správe Mesta Dunajská 

 Streda bol prerokovaný súčasne s predmetným bodom. 

Hlasovanie: za - 4 

 

 

 

        Ing. Zsolt Bindics 

                          predseda komisie 

 

zapísala: Ing. Judita Janyová 


