
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 2/8/2018 Dunajská Streda, 14.12.2018 

 

 

 

UZNESENIE 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 11. decembra 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1.  Návrh programu 2. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 

Uznesenie 

č. 16/2018/2 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 11.12.2018 

spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

1. Schválenie programu rokovania 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 1. 

zasadnutia, konaného dňa 26.11.2018. 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 

6/2018. 

5. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2019. 

6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2832/4 o výmere 1 162 m
2
, par. č. 

2835/49 o výmere 588 m
2 

a par. č. 2835/61 o výmere 121 m
2
, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518. 

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

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

3399/17, č. 3399/35 a č. 3399/36, vedené na LV č. 5048 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor. 



8. Návrh na odpustenie nájomného za nebytové priestory o celkovej výmere 608 m
2
 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v budove Súkromnej 

strednej odbornej školy, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda. 

9. Návrh na uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru medzi mestom 

Dunajská Streda ako prenajímateľom a Alicou Ábrahámovou, so sídlom 

Kračanská cesta 4045/55, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 46 339 361 ako 

nájomcom. 

10. Návrh na uzavretie zmlúv o výpožičke nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, 

IČO: 50653636 ako požičiavateľom a nižšie uvedenými občianskymi združeniami 

ako vypožičiavateľmi. 

11. 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. 

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

nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM, 

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789, formou 

obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského bufetu. 

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

nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Smetanov háj 286/9,  929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom  

prevádzkovania školského bufetu. 

14. 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 Súkromným gymnáziom s VJM, 

so sídlom  Hlavná  21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906 ako nájomcom. 

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

nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM, 

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

obchodnej verejnej súťaže, za účelom  prevádzkovania školského bufetu. 

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

Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, 

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

prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977, ako nájomcom. 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 

11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Dunajská Streda. 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 

11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku 



za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská 

Streda. 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 

11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území 

mesta Dunajská Streda. 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 

11. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. novembra 2009 o dani za 

ubytovanie na území mesta Dunajská Streda. 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 

11. decembra 2018  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné 

automaty  a dani za nevýherné hracie prístroje  na území mesta Dunajská Streda. 

22. Návrh na schválenie zmeny Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta 

Dunajská Streda. 

23. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2018 zo 

dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. 

24. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ......./2018 zo 

dňa 11. decembra 2018 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. 

25. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ...../2018 zo dňa 11. 

decembra 2018 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

26. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rád škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

27. Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu 

komunálneho odpadu v meste Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným 

úradom Slovenskej republiky a prijatých opatreniach na odstránenie zistených 

nedostatkov.  

28. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská 

Streda na roky 2018-2019.  

29. Petícia vo veci eliminovania negatívneho vplyvu budúcej premávky na ulici 

Ovocný sad a Štvrte svätého Jána. 

30. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2019.  

31. Návrh na schválenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda. 

 

 

 

 

 



 

 

32. Rôzne. 

33. Interpelácie. 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


