
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

______________________________________________________________________________ 

Číslo: 10/8/2020 Dunajská Streda, 04.03.2020 

 

 

UZNESENIE 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 25. februára 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

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

 

Uznesenie 

č. 216/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 19.02.2020: 

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

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 8. zasadnutia, 

konaného dňa 26. novembra 2019 a z 9. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 19. 

decembra 2019. (materiál č. 198/2020/10) 

4.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. (materiál č. 199/2020/10) 

5. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch január a február 2020. (materiál č. 

200/2020/10) 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. (materiál č. 

201/2020/10) 

7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť 

FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – 

Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY RESIDENCE lakópark 

– obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, 

Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04 Verejné osvetlenie“, a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1888/5 o výmere 3 871 m2 

a par. č. 1888/7 o výmere 5 129 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú 

kúpnu cenu 3,- Eurá. (materiál č. 202/2020/10) 



8. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi mestom Dunajská 

Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári 

társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. (materiál č. 203/2020/10) 

9. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 12/2019 územného 

plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 204/2020/10) 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Dunajskej 

Strede. (materiál č. 206/2020/10) 

11. Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina). (materiál č. 

207/2020/10) 

12. Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 a s.č. 5555 na 

adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

208/2020/10) 

13. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 209/2020/10) 

14. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č. 210/2020/10) 

15. Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024. (materiál č. 

211/2020/10) 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .........../2020 zo dňa 25. 

februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská Streda mesta. 

(materiál č. 212/2020/10) 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. 

februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

213/2020/10) 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. 

februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 214/2020/10) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č....../2020 zo dňa 25. 

februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda  č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta 

Dunajská  Streda. (materiál č. 215/2020/10) 

20. Petícia proti premiestneniu autobusovej zastávky. (materiál č. 216/2020/10) 

21. Rôzne. 

22. Interpelácie. 

 

 

 

 



Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


