
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 7/8/2019 Dunajská Streda, 30.09.2019 

 

 

 

UZNESENIE 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. septembra 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 7. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

Uznesenie 

č. 145/2019/7 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 17.09.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 6. 

zasadnutia, konaného dňa 25. júna 2019. (materiál č. 133/2019/7) 

4.  Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý 

polrok 2019. (materiál č. 134/2019/7) 

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

Dunajská Streda za rok 2018. (materiál č. 135/2019/7) 

6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.4/2019. 

(materiál č. 136/2019/7) 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. (materiál č. 

137/2019/7) 

8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2019. 

(materiál č. 138/2019/7) 

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

3462/648, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

225 m2 vo vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o., do vlastníctva mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 139/2019/7) 



10. Návrh na bezodplatný prevod pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, 

par. č. 3462/647, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 85 m2 vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál č. 140/2019/7) 

11. Návrh na odkúpenie stavebného objektu „Vodovod a kanalizácia v rámci stavby 

FAMILY RESIDENCE LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY RESIDENCE“ 

v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 

141/2019/7) 

12. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par.  č. 

1940/37 a par. č. 1940/38. (materiál č. 142/2019/7) 

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

Streda, par. č. 1880/179 o výmere 3 600 m2, v prospech Reformovanej kresťanskej 

cirkevi na Slovensku – Cirkevnému zboru Dunajská Streda. (materiál č. 143/2019/7) 

14. 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. (materiál č. 144/2019/7) 

15. Návrh na založenie akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 145/2019/7) 

16. Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478. (materiál č. 

146/2019/7) 

17. Informácia o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti 

všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v meste Dunajská 

Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a prijatých 

opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. (materiál č. 147/2019/7) 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 148/2019/7) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 149/2019/7) 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 150/2019/7) 



21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

151/2019/7) 

22. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 11/2019 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 152/2019/7) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 

24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 

2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Dunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 153/2019/7) 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s 

vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 154/2019/7) 

25. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Gyulu 

Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 

936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 155/2019/7) 

26. Návrh na vymenovanie riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti, Komenského č. 

359/33, 929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 156/2019/7) 

27. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára 

- Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 01 

Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

157/2019/7) 

28. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Ul.gen.Svobodu 1948/10, 

929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda.  

 (materiál č. 158/2019/7) 

29. Petícia na úpravu prevádzkového času čerpacej stanice OMV Dunajská Streda, 

Gaštanový rad. (materiál č. 159/2019/7)  

30. Informácia primátora mesta Dunajská Streda o podaní podnetu na začatie správneho 

konania voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., sídlom Mliečany 147, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 242 128. (materiál č. 160/2019/7) 

31. Rôzne. 

32. Interpelácie. 

 

 

 

 



Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


