
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 6/7/2015                                   Dunajská Streda, 23.06.2015 
 

 

UZNESENIE 
z 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 23. júna   2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 1.  Návrh programu 6 rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

___________________________________________________________________________ 

    

Uznesenie 

č. 100/2015/6 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 23.06.2015: 

1. Schválenie programu rokovania 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Správa o úspechoch futbalového mužstva U19 v Dunajskej Strede 

4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z  5. 

zasadnutia, konaného dňa 28.4.2015 

5. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2014 

6. Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta 

Dunajská Streda za rok 20104 

7. Zmena rozpočtu – č. 2/2015 

8. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda  

9. Návrh na zmenu uznesenia č. 85/2015/5 Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

10. Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 35/548/2013 

zo dňa 01.10.2013. 

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva mesta Dunajská Streda  

12. Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi  Zariadenia pre 

seniorov na rok 2015 

13. Návrh na schválenie dokumentu „General dopravy mesta Dunajská Stredaˮ 

14. Návrh na zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom 

úrade Dunajská Streda  

15. Návrh na vystúpenie Mesta Dunajská Streda zo Spoločného stavebného úradu.  

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 

23. júna 2015 o určení názvu štvrte na území mesta Dunajská Streda 



17. Návrh na  schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská 

Streda 

18. Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme softvéru a Licenčnej 

zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie „City Monitor“ pre nahlasovanie 

podnetov občanov mesta Dunajská Streda. 

19. Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci 

výzvy OP KaHR–22VS–1501 pod názvom „Výmena svietidiel verejného 

osvetlenia v meste Dunajská Streda“. 

20. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s 

názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území 

Dunajská Streda a Malé Blahovo“. 

21. Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie 

na Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 s 

názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ 

Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede“.  

22. Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4748 na parc. č. 1620/8 a súp. č. 

4747 na parc. č. 1620/9 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 

23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 

zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne 

s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda 

24. Návrh prenájmu parkovacích miest v  zóne s  dopravným obmedzením na území 

mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda za účelom ich prevádzky formou obchodnej verejnej súťaže. 

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2015 zo dňa 

23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 6/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

na území mesta Dunajská Streda. 

26. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. .... /2015  zo dňa 23. júna 

2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo 

dňa 23. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda zo dňa 4. december 2012 č. 28/2012 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda  

28. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o výpožičke parcely č. 3462/108, o výmere 173 m2 

nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor  

s vypožičiavateľmi  MUDr. Jánosom Kovácsom, bytom Gaštanový rad č. 4177/27, 

929 01 Dunajská Streda a MUDr. Melindou Kovácsovou, bytom Gaštanový rad č. 

4177/27, 929 01 Dunajská Streda, na dobu určitú od 01.10.2015 do 30.09.2018. 

29. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Základnej školy Gyulu 

Szabóa s VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 019,  

ktoré sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, pre ODUS, s.r.o., IČO: 36 275 280, 



so sídlom  Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, za účelom prevádzkovania 

zubnej ambulancie na dobu určitú od 01.08.2015 do 31.07.2018. 

30. Návrh na odpredaj bytu č. 3 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225 

vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor. 

31. 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. 

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

Streda,  par. č. 3548/31 o výmere 54 m2, v prospech Ing. Ladislava Öllösa, bytom 

……….., 930 02 Orechová Potôň. 

33. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci predaja majetku 

mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, stavby 3 poschodového 

obytného domu súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na  par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, 

par. č. 1879/13, par. č. 1879/14, par. č. 1879/257 a par. č. 1879/258, vedenej na LV 

č. 3884 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/11 

o výmere 41 m2 a par. č. 1879/14 o výmere 47 m2, vedených na LV č. 6095 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda. 

34. Petícia fyzických a právnických osôb mesta Dunajská Streda  za zrušenie 

rozhodnutia o dodatočnom povoľovaní stavby „Predajňa rýb s prípravou“ 

35. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 7/2015 č. 7/2015 zo dňa 28.04.2015 

o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Dunajská Streda.    

36. Návrh na zmenu zloženia  Mestskej rady Dunajská Streda  

37. Návrh na zmenu zloženia  Komisie Mestského zastupiteľstva pre rozvoj mesta a 

dopravu  

38. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na II. polrok 2015 

39. Rôzne.  

40. Interpelácie.  

 

Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s prijatými  pozmeňovacími  návrhmi:  

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní: 21 

za:  20 

proti:    0 

zdržal  sa:   0 

nehlasoval:   1 

Návrh bol prijatý 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


