
  KOMISIA MSZ PRE FINANCIE, ROZPOČET, SPRÁVU A 

   HOSPODÁRENIE S MAJETKOM MESTA A PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ 

 

PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI, VÁROSI VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 

VÁLLAKOZÓI BIZOTTSÁG 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

__________________________________________________________________________ 

                                     Dunajská Streda, 24.03.2015 

 

UZNESENIA 

zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom 

mesta a podnikateľskú činnosť, konaného dňa 24. marca 2015 v malej zasadačke na 

Radnici v Dunajskej Strede 
___________________________________________________________________________ 

 

K 1. Bodu Otvorenie 

Komisia súhlasím s programom zasadnutia. 

Hlasovanie: za - 5 

K 2. bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda,  par. č. 1963/227 o výmere 151 m2 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 32/508/2013 zo dňa 25.06.2013.  

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i e :  

Komisia sa rozhodla stiahnuť z programu tento bod, navrhuje vypracovať nový znalecký 

posudok na odpredaj pozemku. 

Hlasovanie:  za – 5 

K 3.bodu Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda,  par. č. 2377/4 o výmere 8 m2, v prospech Tomáša Meliško, bytom Na Pažiti 4355/8, 

929 01 Dunajská Streda. 

Programový bod sa odročuje do prijatia stanoviska Komisie pre rozvoj mesta a dopravu. 

K 4.bodu Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda,  IČO: 46 313 834. 

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i e :  

Komisia žiada vypracovať podnikateľský zámer – štúdiu na využitie pozemkov, ktoré by sa 

vkladali do spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., takisto rozpočtový plan 

a harmonogram na plánované investície. Uvedený bod bude predmetom ďaľšieho rokovania 

na zasadnutí komisie dňa 13.4.2015. 



Hlasovanie:  za – 5 

K 5.bodu Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2014    

Komisia prijala nasledovné 

 

u z n e s e n i e :  
Komisia po preštudovaní záverečného účtu mesta Dunajská Streda za rok 2014 žiada kvôli 

výpadkom príjmov z prenájmu parkovacích miest 

- od Municipal Real Estate s.r.o. predložiť návrh na efektívnejšiu kontorolu parkovacích lístkov,  

- žiada MSÚ predložiť návrh na prehodnotenie nájomnej zmluvy s Trnavským samosprávnym 

krajom na parkovacie miesta na krajských  cestách,  

- vypracovať právne stanovisko k vymožiteľnosti pohľadávok Dunajskostredského parkovacieho 

družstva. 

- žiada od príslušného odboru MSÚ (útvar primátora alebo Odbor technický a investičný) 

vypracovať návrh na rozšírenie kamerového systému kvôli zvýšeniu bezpečnosti v meste. 

Hlasovanie: za – 6 

Komisia súhlasí s predkladaným návrhom. 

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

 

 

 

 

 

        

 

 

     JUDr. Szabolcs Hodosy 

                              predseda komisie 

 

zapísala: Ing. Judita Janyová 


