SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 23/7/2017
Dunajská Streda, 04.12.2017
UZNESENIE
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,
konaného dňa 28. novembra 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 1. Návrh programu 22. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

Uznesenie
č. 496/2017/23
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 22.11.2017:
1. Schválenie programu rokovania 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 21.
zasadnutia, konaného dňa 26. septembra 2017 a z 22. zasadnutia, konaného dňa
24.10.2017.
4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 5/2017.
5. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2018.
6. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m2, v prospech spoločnosti BOKADA, a.s.,
Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 921 340.
7. Návrh na odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/613 o výmere 11 m2, v
prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 726/38, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 47 339 179.
8. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1880/227 o výmere 542 m2, par. č. 1880/228 o výmere 97 m2 a par.
č. 1880/301 o výmere 41 m2, v prospech spoločnosti GBS TRADE, s.r.o.,
Smetanov háj 282, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 227 226.
9. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 44/265 o výmere 109 m2, v prospech Bejtul Saliji rod. Memeti,
bytom Lichnerova ul. 115/6, 903 01 Senec.

10. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 85/11 o výmere 32 m2, v prospech spoločnosti WIKING STAV
s.r.o., Podzáhradná 732/16, 929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 47 104 040.
11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1963/164 o výmere 6 189 m2, par.
č. 1963/260 o výmere 230 m2, par. č. 2027/4 o výmere 381 m2, par. č. 2027/5 o
výmere 189 m2 a par. č. 2027/6 o výmere 205 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361
518.
12. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže o odpredaj stavby 3 poschodového obytného domu
súp. č. 2134, nachádzajúcej sa na par. č. 1879/11, par. č. 1879/12, par. č. 1879/13,
par. č. 1879/14, par. č. 1879/257, par. č. 1879/258, vedenej na LV č. 3884
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov, par. č.
1879/11 o výmere 41 m2, par. č. 1879/14 o výmere 47 m2, vedených na LV č.
6095 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda.
13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2 a
par. č. 2826/610 o výmere 1 164 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
14. Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s
VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789,
formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského
bufetu.
15. Návrh prenájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2 vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v budove Základnej školy Zoltána
Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789,
formou obchodnej verejnej súťaže.
16. Návrh na odňatie správy majetku mesta príspevkovej organizácii Mestské
kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési
Központ a návrh Dodatku č.4 k zriaďovacej listine Mestského kultúrneho
strediska Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ a na
uzavretie mandátnej zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske nám. 1206,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834.
17. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a
doplnky 2017 územného plánu mesta Dunajská Streda“.
18. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a
zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a
správy mesta Dunajská Streda.

19. Návrh na odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť pre lokalitu 22 –
časť SO 10 Verejné osvetlenie“ do vlastníctva mesta Dunajská Streda, za
symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.
20. Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská
Streda.
21. Návrh na schválenie Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva pred
Matričným úradom Dunajská Streda.
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa
28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 4/2010 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a
prevádzkovania letných a celoročných terás na území mesta Dunajská Streda.
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2017 zo dňa
28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda.
24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa
28. novembra 2017 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.
25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2017 zo
dňa 28. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na
rok 2017 v znení všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
1/2017 zo dňa 14. februára 2017.
26. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská
Streda na roky 2017-2018.
27. Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR,
a. s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1934/24 o
výmere 40 m2, par. č. 1942/30 o výmere 2 409 m2, par. č. 1942/65 o výmere 8 m2,
par. č. 1934/13 o výmere 44 m2, par. č. 1934/49 o výmere 27 m2, par. č. 1934/50 o
výmere 34 m2, par. č. 1942/17 o výmere 719 m2, par. č. 1942/167 o výmere 217
m2, par. č. 1942/171 o výmere 39 m2, par. č. 1942/172 o výmere 724 m2, do
vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro; cestného
telesa komunikácie vybudovanej na par. č. 1942/30, do vlastníctva mesta
Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro a na zriadenie vecného
bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
1942/164 o výmere 26 m2, par. č. 1942/165 o výmere 704 m2, par. č. 1942/166 o
výmere 633 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú jednorázovú
odplatu vo výške 1,- Euro.
28. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a
záujmovým združením právnických osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 949
01 Nitra, IČO: 37857690, ako organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.
29. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na I. polrok 2018.

30. Rôzne.
31. Interpelácie.

Hlasovanie č. 2:
prítomní : 22
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Uznesenie bolo schválené.

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

