SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 22/8/2021
Dunajská Streda, 18.05.2021
UZNESENIE
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 11. mája 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 1. Návrh programu 22. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Uznesenie
č. 402/2021/22
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 11.05.2021:
1. Schválenie programu rokovania 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 19.
zasadnutia, konaného dňa 16. marca 2021 a z 21. zasadnutia mimo plánu
zasadnutí, konaného dňa 27. apríla 2021. (materiál č. 370/2021/22)
4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021
č. 3/2021. (materiál č. 371/2021/22)
5. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2020. (materiál
č. 372/2021/22)
6. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1786/51 o výmere 1 m2; par. č. 1786/52 o výmere 60 m2 a na nich
nachádzajúcej sa spevnenej plochy; v prospech Bc. Judity Simonovej,
. (materiál č. 373/2021/22)
7. Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu pozemkov nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1775/45 o výmere 5 583 m2, par.
č. 1775/46 o výmere 4 963 m2, par. č. 1775/47 o výmere 150 m2 a par. č. 1775/48
o výmere 12 m2, v prospech spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske nám.
1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 769 941. (materiál č. 374/2021/22)
8. Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 2-izbového bytu
č. 13, nachádzajúceho sa v 3 posch. obytnom dome s obchodmi, súp. č. 1214,
vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 135/1, parc. č. 135/2,
parc. č. 135/3, parc. č. 135/4, parc. č. 135/5 a parc. č. 135/7, v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4411 Okresným
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úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej súťaže.
(materiál č. 375/2021/22)
Návrh na poskytnutie pomoci daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na základe
osobitného povolenia mesta. (materiál č. 376/2021/22)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti
Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2020.
(materiál č. 378/2021/22)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská
Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2020. (materiál
č. 379/2021/22)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska
Benedeka Csaplára Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov
za rok 2020. (materiál č. 380/2021/22)
Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Centra
sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 381/2021/22)
Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 382/2021/22)
Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke
Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Dunajská Streda na rok 2021.
(materiál č. 383/2021/22)
Návrh Výzvy č. 2/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo
verejnoprospešných účelov v roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN č.
15/2020. (materiál č. 384/2021/22)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2021 zo
dňa 11. mája 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku
pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 385/2021/22)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa
11. mája 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na
území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 386/2021/22)
Petícia proti zriadeniu GRUND v obytnej zóne G18 a G82 v Dunajskej Strede.
(materiál č. 387/2021/22)
Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku
„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“.
(materiál č. 388/2021/22)

21. Rôzne.
22. Interpelácie.
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Uznesenie bolo schválené.

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

