
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 10/7/2016                                   Dunajská Streda, 29.2.2016 
 

 

UZNESENIE 
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 16. februára  2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 1.  Návrh programu 10. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda  

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 194/2016/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.2.2016: 

1. Schválenie programu rokovania 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 9. zasadnutia 

konaného dňa 24.11.2015. 

4. Návrh na schválenie uzavretia  Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 

13.11.2014 medzi akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a to medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 

5. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o podmienkach financovania výstavby futbalového 

štadióna v Dunajskej Strede – medzi mestom Dunajská Streda, DAC ARÉNA, a.s. so 

sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a E.H.C.S., a.s. 

so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700  

6. Návrh na prijatie investičného úveru na výstavbu futbalového štadióna DAC ARÉNA v 

Dunajskej Strede 

7. Návrh na udelenie súhlasu zbúrania stavieb súp. č. 4896  na parc. č. 1620/6 a súp. č. 4897 

na parc. č. 1620/7 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2015 a január 2016. 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015. 

10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. 

11. Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda 

12. Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest a parkovacích 

automatov pre nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 



 

13. Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 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, par. č. 1879/258, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 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.  

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2016 zo dňa 16. 

februára 2016 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2010 

zo dňa 23.2.2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení Centra sociálnej starostlivosti 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

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

par. č. 2475/212 o výmere 3 m2, v prospech Silvii Kázmérovej, bytom Orechová Potôň  

302, 930 02 Orechová Potôň. 

16. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom, nachádzajúcim sa 

v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „E“ par. č. 371/1 o výmere 950 m2, ktorá je 

v časti zastavaná budovou Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na 

Októbrovej ulici a v časti tvorí priľahlý pozemok k stavbe materskej školy;  parcely 

registra „E“ par. č. 335 o výmere  1 122 m2, parcely registra „E“ par. č. 336 o výmere 1 

028 m2, parcely registra „E“ par. č. 333 o výmere 2 505 m2, ktoré tvoria areál cintorína 

v mestskej časti Malé Blahovo;  par. č. 1769/3 o výmere 882 m2, ktorá je nevyhnutne 

potrebná k možnosti modernizácie a rozšírenia mestského klziska;  par. č. 2591/6 

o výmere 1 482 m2, par. č. 2591/8 o výmere 226 m2, par. č. 2591/10 o výmere 549 m2, 

par. č. 2591/11 o výmere 486 m2, par. č. 2591/13 o výmere 796 m2, ktoré sú využívané 

ako verejná mestská zeleň; formou odplatnej zámeny pozemkov vo vlastníc-tve mesta 

Dunajská Streda,  par. č. 3070/1 o výmere 11 713 m2, par. č. 3070/5 o výmere 135 m2  a 

par.  č. 3071/3 o výmere 281 m2. 

17. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par.  č. 240/1 o výmere 8 251 m2, 

par. č. 240/3 o výmere 460 m2, par.  č. 241/5 o výmere 53 m2,  par.  č. 242/1 o výmere 

594 m2, par.  č. 242/6 o výmere 29 m2, par.  č. 266/1 o výmere 6 394 m2, par.  č. 266/2 

o výmere 44 m2 a na uzavretie zmluvy o nájme spoluvlastníckeho podielu mesta 

Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 

125/144-ine k celku k pozemku, par. registra „E“,  par. č. 1848/8 o výmere 8 341 m2, 

v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949. 

18. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej 

sa         v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3222/1, par. registra „C“  o výmere 2 938 m2, 

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

v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

IČO: 35  910 739. 

 



 

19. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 4102/17 o výmere 7 m2 medzi 

mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so 

sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 ako nájomcom,  na dobu určitú 

od 01.04.2016 do 31.12.2026.  

20. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi  Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova 

ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a MUDr. 

Andrejom Balázsom,  so sídlom  Královičové Kračany – Etreho Kračany č. 25, 930 03 

Kráľovičove Kračany, IČO: 34 066 977,  ako nájomcom na dobu určitú od 01.04.2016 

do 31.12.2018. 

21. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi Základnou školou, Smetanov háj  286/9,  929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 081 086, ako prenajímateľom   a  Centrom voľného času – Dunajská 

Streda, so sídlom  Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 299 080 ako 

nájomcom, na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.12.2018. 

22. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi  Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova 

ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a  

spoločnosťou Lilium Aurum s.r.o.,  so sídlom  Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajksá 

Streda,  IČO: 17 642 183, ako nájomcom,  na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.12.2018. 

23. Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámberyho s VJM, 

Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576 formou obchodnej 

verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského bufetu. 

24. Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 

2/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda“  

25. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 117/2015/6 

zo dňa 23. júna 2015. 

26. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 119/2015/6 

zo dňa 23. júna 2015. 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2016 zo dňa                 

16. februára 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

28. Žiadosť o súhlasné stanovisko na zaradenie výdajnej školskej jedálne ako súčasť školy 

do siete škôl 

29. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi  Zariadenia pre 

seniorov v Dunajskej Strede na rok 2016 

30. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej 

Strede na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 

2015  

31. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky  Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej 

Strede na rok 2016 



 

32. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

v Dunajskej Strede na základe plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej 

odmeny za  rok 2015. 

 

33. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2015 

34. Rôzne.  

35. Interpelácie.  

 

 

 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní:      19 

za:         19 

proti:           0 

zdržal  sa:       0 

nehlasoval:     0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

    

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 


