SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 16/7/2016
Dunajská Streda, 15.12.2016

UZNESENIE
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 6. decembra 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 1. Návrh programu 16. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

Uznesenie
č. 337/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 6.12.2016 spolu
s pozmeňovacím návrhom:
1. Schválenie programu rokovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Petícia občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a
zachovania zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda.
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 14.
zasadnutia konaného dňa 27.9.2016 a 15. zasadnutia konaného dňa 18.10.2016.
5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 6/2016.
6. Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € od finančnej inštitúcie
ČSOB a.s.
7. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017.
8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2016.
9. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.
10. Návrh na odpredaj bytu č. 76 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225
vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.
11. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta Dunajská Streda,
parkovacích automatov v prospech spoločnosti VECOSYS KFt, so sídlom 9023
Győr, Richter J u. 9, IČO: 08 09 020504.

12. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č.129/10 medzi mestom
Dunajská Streda ako prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, bytom
Kukučínova 480/10 ako nájomcom, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2027.
13. Prerokovanie žiadosti spoločnosti TANK-O-MAT Invest, a.s., so sídlom
Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304 o prenájme pozemku
par. č. 1888/66 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda.
14. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m2 a par. č. 489/5 o výmere 61 m2, v prospech
spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 276 359.
15. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3409/8 o výmere 428 m2, v prospech Attilu Csibreiho, bytom Ulica
Svätej Alžbety 5767/9, 929 01 Dunajská Streda.
16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1426/12 o výmere 245 m2, v prospech Zsolta Horvátha, bytom
Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda.
17. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3339/2 o výmere 12 m2 a par. č. 3339/3 o výmere 4 m2, v prospech
Ladislava Lelkesa, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka nad Dunajom.
18. Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 131, nachádzajúceho sa
v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská
Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza,
bytom Nová Ves 2217/6, 929 01 Dunajská Streda.
19. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 136/10 o výmere 26 m2, par. č. 136/52 o výmere 53 m2, par. č.
136/53 o výmere 4 m2 a par. č. 136/54 o výmere 585 m2, v prospech spoločnosti
PIZZA EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272
604.
20. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3737/14, č. 3737/176, č.
3737/177, č. 3737/178, č. 3737/179, vedené na LV č. 6973 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV
č. 1838 Okresným úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor, v prospech
mesta Dunajská Streda.
21. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č.
259/5 o výmere 35 m2 a par. č. 253/5 o výmere 11 m2, nachádzajúcim sa v k.ú.
Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
22. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č.
886/2 o výmere 65 m2 a par. č. 1936/233 o výmere 18 m2, nachádzajúcim sa
v k.ú. Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
23. Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná
križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území

Dunajská Streda, par. č. 1888/306 o výmere 455 m2, par. č. 1894/41 o výmere
226 m2, par. č. 1894/35 o výmere 100 m2, par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m2,
par. č. 1915/661 o výmere 112 m2, v prospech Trnavského samosprávneho kraja,
Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,Euro.
24. Návrh na odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na Kračanskej
ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda a susedného výrobného areálu.
25. Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest pre
nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
26. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo predloženie žiadosti
o finančný príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu
miest Győr a Dunajská Streda“
v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE
INTERREG V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda
a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601.
27. Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Dunajská Streda.
28. Ústna informácia primátora o stave produkcie komunálného odpadu na území
mesta Dunajská Streda.
29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016, 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.
30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016, 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.
31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani z nehnuteľností,
dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na
území mesta Dunajská Streda.
32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne
s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda.
33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku
pohrebísk mesta Dunajská Streda.
34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda.

35. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Dunajská Streda na rok 2017.
36. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede.
37. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda.
38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území
mesta Dunajská Streda.
39. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu
mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č.
12/2007, VZN č. 5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015,
VZN 13/2016.
40. Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky č. 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“.
41. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská
Streda na roky 2016-2017.
42. Správa o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému verejného
osvetlenia mesta Dunajská Streda.
43. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č.
93 o výmere 2 211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558
m2, par. č. 240/1 o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č.
240/6 o výmere 660 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 51.
44. Petícia obyvateľov za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového stojiska.
45. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na I. polrok 2017.
46. Rôzne.
47. Interpelácie.

Hlasovanie č. 4:
prítomní : 23
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 3
nehlasoval : 1
Uznesenie bolo schválené.

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

