SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 15/8/2020
Dunajská Streda, 05.08.2020
UZNESENIE
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,
konaného dňa 28. júla 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 1. Návrh programu 15. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Uznesenie
č. 283/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 23.07.2020:
1. Schválenie programu rokovania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020
č. 4/2020. (materiál č. 259/2020/15)
4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú.
Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere
45 m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par.
č. 918/4 o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
; a par. č. 2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16
o výmere 5 m2, par. č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 898/7 o výmere 67 m2, vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 260/2020/15)
5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“
na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par.
č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere
2040 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc.
č. 2391/3 o výmere 337 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par.
reg. „C“, parc. č. 2391/5, o výmere 60 m2. (materiál č. 261/2020/15)
6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m2, par.
č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518. (materiál č. 262/2020/15)

7.

Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako
nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46, 010
01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom. (materiál č. 263/2020/15)
8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom
„Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020,
Prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c). (materiál
č. 264/2020/15)
9. Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány
so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej
zakladateľom je mesto Dunajská Streda. (materiál č. 265/2020/15)
10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020. (materiál č. 266/2020/15)
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 17
za
: 15
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Uznesenie bolo schválené.

.............................................
JUDr. Hájos Zoltán
primátor mesta

