SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 8/7/2015
Dunajská Streda, 29.09.2015

UZNESENIE
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 29. septembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
__________________________________________________________________________
k bodu č. 1. Návrh programu 8. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 139/2015/8
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 29.09.2015:
1. Schválenie programu rokovania 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 7. zasadnutia
konaného dňa 20.08.2015.
4. Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok
2015.
5. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci september 2015.
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
7. Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.
2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda“.
8. Návrh na odpredaj akcií spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
9. Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov
nachádzajú-cich sa v k. ú Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 2818/11, č.
2818/12, č. 2819/1, č. 2819/2, č. 2819/6, č. 2819/7, č. 2819/8 č. 2819/10, č. 2819/11, č.
2819/12, č. 2819/13, č. 2819/14, č. 2819/15, č. 2819/16, č. 2819/17, č. 2819/18, č.
2819/19, č. 2819/20, č. 2819/21, č. 2819/22, č. 2819/23, č. 2819/24, č. 2819/25, č.
2819/26, č. 2819/27, č. 2819/28, č. 2819/33, č. 2819/34, č. 2819/47 a parcely registra
„E“, par. č. 888/3, vedené na LV č. 5636 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu, do vlastníctva mesta Dunajská Streda.
10. Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemku
nachádzajú-ceho sa v k. ú. Malé Blahovo, parcela registra „C“, par. č. 35/1, vedená na
LV č. 3778 Okres-ným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, do vlastníctva mesta
Dunajská Streda.

11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1920/191 o výmere 43 m2, par. č. 1920/226 o výmere
1979 m2, par. č. 1920/611 o výmere 219 m2 a par. č. 1920/669 o výmere 364 m2,
vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518.
12. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a zmluvy o
zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par.
č. 1885/6 o výmere 4 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
13. Návrh na predĺženie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na parc.
č. 243/2 na Jesenského ulici v Dunajskej Strede o rozlohe 34 m2 za účelom
prevádzkovania pohostinského zariadenia v prospech Štefana Ollého, bytom Boriny
1382/45, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 22 835 571 od 01.07.2015 do 31.12.2015.
14. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 42/645/2014 zo
dňa 24.06.2014.
15. Návrh na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov a útulku - núdzového ubytovania pre
osoby a rodiny v kritickej životnej situácii.
16. Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových
priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
vedených na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou
verejného ponukového konania.
17. Návrh na zrušenie bodu A uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č.
113/2015/6 zo dňa 23.06.2015.
18. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže
o prenájom parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta
Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za
účelom ich prevádzky.
19. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 29. septembra
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
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 29.
septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 9/2014 zo dňa 24. júna 2014 o výkone taxislužby na území mesta
Dunajská Streda.
21. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
22. Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 131/2015/6 zo dňa
23.06.2015.
23. Rôzne.
24. Interpelácie.

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora mesta a o programe rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda:

Hlasovanie č. 1:
prítomní:
19
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý

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

