
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 18/7/2017                                    Dunajská Streda, 31.3.2017 

 

UZNESENIE 

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 21. marca 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 1. Návrh programu 18. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

Uznesenie 

č. 402/2017/18 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 13.3.2017: 

1. Schválenie programu rokovania 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 1/2017.  

4. Správa o činnosti mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2016. 

5. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo predloženie žiadosti 

o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných 

koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“.  

6. 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.  

7. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda pre 

rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho 

kraja,  so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783. 

8. Návrh na schválenie budúceho odplatného prevodu nehnuteľného majetku 

z vlastníctva mesta Dunajská Streda do vlastníctva Trnavského samosprávneho 

kraja, a to   pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“ zapísané na 

LV č. 5441 a LV č. 3251 zastavaných stavbou „Rekonštrukcia okružnej 

križovatky II/507 – II/572 Dunajská Streda“, resp. častí týchto pozemkov. 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 

21. marca 2017, 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. 

     

 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 20 

za : 15 

proti : 1 

zdržal  sa : 2 

nehlasoval : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 

 


