SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 4/7/2015

Dunajská Streda, 10.03.2015

Zápisnica
z 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konaného dňa 10. marca 2015
vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva v počte 23 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta Mestského úradu
- vedúci odborov Mestského úradu
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
1. MUDr. Zoltán Horváth – ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
2. František Vangel - ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zahájil a viedol JUDr. Zoltán
Hájos, primátor mesta. Primátor mesta konštatoval, že pozvánka na 4. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná mestským poslancom elektronickou poštou v
lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dunajská
Streda (ďalej len „Rokovací poriadok“).
Poslanec Tamás Domonkos sa dostavil na rokovanie o 15.18 hod. po ukončení hlasovania
o programovom bode č. 2.

Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Návrh programu 4. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh programu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.

Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda:

Hlasovanie č. 1:
prítomní:
22
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:
0
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 61/2015/4
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda

1.
2.
3.

4.
5.

schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda uvedený v Pozvánke zo
dňa 06.03.2015. Schválený program Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda
zo dňa 06.03.2015:
1 Schválenie programu rokovania 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda mimo plánu zasadnutí.
Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky.
Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa
určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Dunajská Streda.
Návrh na odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci
výzvy OPŽP-PO3- 14-4 pod názvom „EKOTEPLO – tepelné čerpadlo pre ZŠ Z.
Kodálya v Dunajskej Strede“.

k bodu č. 2. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky
___________________________________________________________________________
Primátor mesta overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Ing. arch. Zoltána Molnára a Ladislava Bachmana ; za zapisovateľku určil JUDr. Moniku
Kardos, organizačnú referentku.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľky:

Hlasovanie č. 2:
prítomní:
22
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval:
1
Návrh bol prijatý

Uznesenie číslo
62/2015/4
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Ing. arch. Zoltána Molnára a Ladislava Bachmana za overovateľov zápisnice
a JUDr. Moniky Kardos za zapisovateľku.

k bodu č. 3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného
proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9.
decembra 2014, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Na základe
odporúčania MsR zo dňa 10.03.2015 primátor dal hlasovať mestskému zastupiteľstvu II.
Alternatívu predloženého návrhu.

Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 3:
prítomní:
23
za:
16
proti:
3
zdržal sa:
3
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý

Uznesenie číslo
63/2015/4
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A. b e r i e na v e d o m i e
protest prokurátora (č.sp. Pd 193/14/2201-9 zo dňa 06.02.2015, doručený dňa
09.02.2015) podaný proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č.
13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda

B. č i a s t o č n e v y h o v u j e
protestu prokurátora (č.sp. Pd 193/14/2201-9 zo dňa 06.02.2015, doručený dňa
09.02.2015) podanému proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda
č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda a to v časti
týkajúcej sa napadnutého § 4 ods. 2 a § 5 ods. 3 nariadenia.

C. ž i a d a
primátora mesta
predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh všeobecne
záväzného nariadenia o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Dunajská Streda, v ktorom budú zrušené protestom napadnuté
ustanovenia § 4 ods. 2 a § 5 ods. 3 nariadenia.

k bodu č. 4 Návrh na odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
___________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s. v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :

Hlasovanie č. 4:
prítomní:
23
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý

Uznesenie číslo
64/2015/4
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
I. Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., Hod-žova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31 575 951 s nasledovnou špeci-fikáciou:


Názov emitenta cenných papierov: Prima banka Slo-vensko, a.s., Hodžova
11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
 Zápis v Obchodnom registri : Zapísaná v Obchodnom re-gistri Okresného
súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo148/L
 Počet kusov:
10
 Menovitá hodnota akcie:
399 Eur
 Celková menovitá hodnota: 3 990 Eur
 ISIN:
SK1110001270
 Druh : kmeňové
 Forma: akcie na meno
 Podoba: zaknihované
 Podiel na emisii : 0,01%
priamym predajom z majetku mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, IČO: 00 305
383, zastúpeného JUDr. Zoltánom Hájosom, primátorom mesta, do vlastníctva
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575
951, za kúpnu cenu vo výške 600,- Eur/akcia, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo
výške 6 000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur), v súlade so zákonom NR SR č.
566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investič-ných službách (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov.
II. Splnomocňuje
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto
uznesenia mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 5. Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok)
v rámci výzvy OPŽP-PO3- 14-4 pod názvom „EKOTEPLO- tepelné čerpadlo pre ZŠ Z.
Kodálya v Dunajskej Strede“.
___________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný
finančný príspevok) v rámci výzvy OPŽP-PO3- 14-4 pod názvom „EKOTEPLO- tepelné
čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede“ v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 5:
prítomní:
23
za:
23
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý

Uznesenie číslo
65/2015/4
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
I.


predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-14-4 za účelom realizáciu projektu
s názvom „EKOTEPLO – tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede“:
o výška celkových výdavkov na projekt je 55.629,60 EUR s DPH,
o výška celkových oprávnených výdavkov na projekt 55.629,60 EUR s DPH,
o výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov je 2.781,48 EUR s DPH,
o spôsob financovania projektu (kombinácia vlastných zdrojov a cudzích (úverových)
zdrojov),
II. Splnomocňuje
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 10. marca 2015 o 15,27 hodine.

Zápisnica bola podpísaná dňa 11. 03. 2015

………………………………
Ing. Júlia Bubniaková
prednosta úradu

Overovatelia: 1/ Ing.arch. Zoltán Molnár

2/ Ladislav Bachman

Zapisovateľka: JUDr. Monika Kardos
organizačná referentka

………………………………
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

………………………………

………………………………

………………………………

