
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 32/8/2022 Dunajská Streda, 04.07.2022 

 

UZNESENIE 

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 28. júna 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 32. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Uznesenie 

č.622/2022/32 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 28.06.2022: 

1. Schválenie programu rokovania 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 31. 

zasadnutia, konaného dňa 10. mája 2022. (materiál č. 574/2022/32) 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 

č. 4/2022. (materiál č. 575/2022/32) 

5. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci jún 2022. (materiál 

č. 576/2022/32) 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. (materiál 

č. 577/2022/32) 

7. Návrh na odkúpenie nehnuteľností a zariadení využívaných mestom Dunajská 

Streda ako nocľaháreň pre bezdomovcov, od Slovenskej republiky v správe 

Železnice Slovenskej republiky, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 578/2022/32) 

8. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. 

č. 1917/35 o výmere 1 225 m2, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú 

kúpnu cenu 1,- Eur plus príslušná DPH. (materiál č. 579/2022/32) 

9. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. 

č. 1690/8, č. 1690/9, č. 1697/2, č. 1697/4, č. 1698/4, č. 1698/5, v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Eur plus príslušná DPH. (materiál 

č. 580/2022/32) 

10. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, par. 

č. 17/7, č. 17/238, č. 17/245, č. 17/246, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 2,20 Eur. (materiál č. 581/2022/32) 



11. Návrh na odkúpenie stavby miestnej komunikácie Adyho ulice a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1209/13, par. 

č. 1209/39, par. č. 1209/40, par. č. 1209/41, par. č. 1209/42, par. č. 1209/43, par. 

č. 1209/129, par. č. 1209/130, par. č. 1209/49, par. č. 1209/50, par. č. 1209/58, 

par. č. 1209/59, par. č. 1209/63, par. č. 1209/64; v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 3,20 Eur. (materiál č. 582/2022/32) 

12. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1879/465, par. č. 1879/466, par. č. 1879/467, par. č. 1879/468, par. 

č. 1879/469, par. č. 1879/470, par. č. 1879/471, par. č. 1879/472 a na nich 

nachádzajúcej sa spevnenej plochy v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 2,- Eurá plus príslušná DPH. (materiál č. 583/2022/32) 

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

Streda, par. č. 4103/845 o výmere 2 m2, v prospech Juraj Balogh a manželky 

Emese Balogh Géresi, obaja bytom ..................................................................... 

............................................ (materiál č. 584/2022/32) 

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

Streda, par. č. 4103/64 o výmere 12 m2, v prospech JUDr. Ádám Füssy, ........... 

........................................ (materiál č. 585/2022/32) 

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

Streda, par. č. 4103/844 o výmere 17 m2, v prospech Mgr. Attila Seregi 

a manželky Renáta Seregiová, .................................................................................. 

................................ (materiál č. 586/2022/32) 

16. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2588/78, par. č. 2588/79 a par.  č. 2588/80, v prospech spoločnosti 

BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202. (materiál 

č. 587/2022/32) 

17. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií. 

(materiál č. 588/2022/32) 

18. Návrh na schválenie zámeru rozšírenia miestnej komunikácie na Poľnej ceste 

s vybudovaním odbočovacieho pruhu. (materiál č. 589/2022/32) 

19. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 487/2021/25 zo dňa 28.09.2021. (materiál č. 590/2022/32) 

20. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská 

Streda a spoločnosťou COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo. 

(materiál č. 591/2022/32) 

21. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská 

Streda a spoločnosťou GROPO Slovakia, s.r.o. (materiál č. 592/2022/32) 

22. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská 

Streda a spoločnosťou Kovoplast – T, s.r.o. (materiál č. 593/2022/32) 

23. Návrh na uzavretie zmlúv o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská 

Streda a spoločnosťami ZO-MIX, spol. s.r.o. a Fontee s.r.o. (materiál 

č. 594/2022/32) 

24. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 843/1, 



v prospech Ing. Tomáša Szabóa, bytom ................................................................. 

..................... (materiál č. 595/2022/32) 

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

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 843/1 a par. 

č. 3733/1, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 596/2022/32) 

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

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1936/203 a par. 

č. 1936/359, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 

6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 597/2022/32) 

27. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho 

„in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. 

č. 1775/55 o výmere 916 m2; v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností, 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1769/8 o výmere 1 521 m2; par. 

č. 1769/9 o výmere 2 326 m2; par. č. 1769/10 o výmere 475 m2 a par. č. 1769/16 

o výmere 78 m2. (materiál č. 598/2022/32) 

28. Návrh na schválenie zrušenia vecného bremena zriadeného k pozemku 

nachádzajúcemu sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 3737/269. 

(materiál č. 599/2022/32) 

29. Návrh na schválenie predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. 

č. 2167, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom 

na LV č. 4645 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda. 

(materiál č. 600/2022/32) 

30. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, 2-izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom 

dome, súp. č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. 

č. 1920/237 a parc. č. 1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálnym odborom a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže. (materiál č. 601/2022/32) 

31. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 16/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 602/2022/32) 

32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 6 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 603/2022/32) 

33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 24/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení nájomného za 

príležitostný nájom niektorého majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 604/2022/32) 

34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na 



území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál 

č. 605/2022/32) 

35. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov 

a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda 

a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. 

(materiál č. 606/2022/32) 

36. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

28. júna 2022 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 607/2022/32) 

37. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 26/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o určení spádových ulíc 

pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v 

materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 608/2022/32) 

38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č.  10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 609/2022/32) 

39. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 610/2022/32) 

40. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne 

sociálne služby v znení neskorších zmien. (materiál č. 611/2022/32) 

41. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

(materiál č. 612/2022/32) 

42. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021. 

(materiál č. 613/2022/32) 

43. Návrh o výške poskytnutej dotácie na základe hodnotenia podaných žiadostí v 

zmysle Výzvy č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v 

zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo 



dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda 

na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo 

verejnoprospešných účelov. (materiál č. 614/2022/32) 

44. Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Dunajská Streda pre 

funkčné obdobie 2022 – 2026. (materiál č. 615/2022/32) 

45. Poslanecký návrh na schválenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede o dvojjazyčnosti dopravných značiek na území mesta (materiál 

č. 616/2022/32) 

46. Petícia proti možnosti výstavby bytových domov s podlažnosťou prevyšujúcou 

dve nadzemné podlažia v obytnej štvrti Mesta Dunajská Streda: Ovocný sad-

Sentianska ulica-Berehovská ulica- Štvrť svätého Jána. (materiál č. 617/2022/32) 

47. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na II. polrok 2022. (materiál č. 618/2022/32) 

48. Rôzne. 

49. Interpelácie. 

 

Hlasovanie č. 1: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 16 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


