
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

______________________________________________________________________________ 

Číslo: 8/8/2019 Dunajská Streda, 4.12.2019 

 

 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 26. novembra 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 8. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Uznesenie 

č. 175/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 20.11.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 7. zasadnutia, 

konaného dňa 24. septembra 2019. (materiál č. 161/2019/8) 

4.  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. 

196/2019/8) 

5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 5/2019. 

(materiál č. 162/2019/8) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. (materiál č. 163/2019/8) 

7. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 164/2019/8) 

8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2019. (materiál č. 

165/2019/8) 

9. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 1920/685 o výmere  5 m2, vo vlastníctve .............; a par. č. 

1920/703 o výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 166/2019/8) 



10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo 

vlastníctve Slovenskej pošty, a.s., nachádzajúcej sa  v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 

2554/2, v prospech Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 167/2019/8) 

11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2, v prospech 

spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 

292 613. (material č. 168/2019/8) 

12. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce Dunajská Streda, par. č.  1919/534 

o výmere 24 m2 a par. č. 1919/535 o výmere 20 m2, do vlastníctva mesta Dunajská Streda 

za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 169/2019/8) 

13. Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 170/2019/8) 

14. Návrh na schválenie prevádzkovania verejného WC na Korze Bélu Bartóka 

v Dunajskej Strede spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. (materiál 

č. 171/2019/8) 

15. Návrh na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej 

spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom. 

(materiál č. 172/2019/8) 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, 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. (materiál č. 173/2019/8) 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, 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. (materiál č. 174/2019/8) 

18. Návrh na vymenovanie členov správnej rady a revízora Merkúr, n.f., IČO: 45747008. 

(materiál č. 175/2019/8) 

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

26. novembra 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. 176/2019/8) 

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

26. novembra 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 2020. (materiál č. 177/2019/8) 



21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č.  10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov. 

(materiál č. 178/2019/8) 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede. (materiál č. 179/2019/8) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 1/2015 zo dňa 

10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým 

osobám a  fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 180/2019/8) 

24. Návrh na odňatie správy nebytových priestorov základným školám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 181/2019/8) 

25. Návrh na vypožičanie nebytových priestorov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478. (materiál č. 

182/2019/8) 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 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. 183/2019/8) 

27. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Základnej 

školy, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 184/2019/8) 

28. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Základnej 

školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, 

Komenského ul.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely. (materiál č. 

185/2019/8) 

29. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Základnej 

školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 186/2019/8) 

30. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Základnej 

školy Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin 

Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely. 

(materiál č. 187/2019/8) 



31. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rady školy pri školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 188/2019/8) 

32. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 189/2019/8) 

33. Návrh na schválenie predaja 1 ks kmeňovej akcie ARÉNA DSZ, a.s. so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO:  (materiál č. 190/2019/8) 

34. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„DIGIVIL – Digital Villages“v rámci výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01 programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. (materiál č. 191/2019/8) 

35. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom 

„Spoločné dedičstvo“, „Közös örökségünk“, „Our common heritage – Hungarian and 

Slovak Jewish heritage sites in the border area“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE 

INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, Prioritná os 1 – Príroda 

a kultúra, kód výzvy: SKHU/1902. (materiál č. 192/2019/8) 

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

Streda na roky 2019 – 2020. (materiál č. 195/2019/8) 

37. Návrh podpory európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej politiky pre rovnosť 

regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr (materiál č. 193/2019/8) 

38. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na I. polrok 2020. (materiál č. 194/2019/8) 

39. Rôzne. 

40. Interpelácie. 

  

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


