
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 27/8/2021 Dunajská Streda, 03.12.2021 

 

UZNESENIE 

z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 30. novembra 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 27. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Uznesenie 

č. 534/2021/27 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 24.11.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 26. 

zasadnutia, konaného dňa 16. novembra 2021. (materiál č. 496/2021/27) 

4. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2000/28 o výmere 5 m2, v prospech Anity Bögiovej, ................ 

.............................................................. (materiál č. 497/2021/27) 

5. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, parcely registra „C“, par. č. 210/17 o výmere 107 m2, vo 

vlastníctve spoločnosti Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o., a parcely 

registra „C“, par. č. 50/14 o výmere 93 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 498/2021/27) 

6. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, parc. registra „C“, par. č. 2818/2 o výmere 135 m2, par. 

č. 2818/3 o výmere 36 m2, par. č. 2818/6 o výmere 1 513 m2, vo vlastníctve 

spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. a par. registra „C“, par. č. 4103/221 

o výmere 757 m2, par. č. 4103/222 o výmere 837 m2, vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 499/2021/27) 

7. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1936/202 a par. 

č. 1936/203, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 

6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 500/2021/27) 



8. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 

IČO: 31 364 501 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 501/2021/27) 

9. Návrh na odpredaj 2-izbového bytu č. 17, nachádzajúceho sa v obytnom dome 

súp. č. 1211, vedeného na LV č. 4410 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, v prospech Anikó Bertókovej. (materiál č. 502/2021/27) 

10. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 15/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 503/2021/27) 

11. Návrh na schválenie udelenia podmienečného súhlasu mesta Dunajská Streda ako 

vlastníka,  na výrub drevín. (materiál č. 504/2021/27) 

12. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu 

s názvom „Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

v Dunajskej Strede„ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77. 

(materiál č. 505/2021/27) 

13. Rôzne. 

14. Interpelácie. 

 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


