
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 26/8/2021 Dunajská Streda, 19.11.2021 

 

UZNESENIE 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 16. novembra 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 26. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Uznesenie 

č. 500/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.11.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 25. 

zasadnutia, konaného dňa 28. septembra 2021. (materiál č. 464/2021/26) 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 č. 

6/2021. (materiál č. 465/2021/26) 

5. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 466/2021/26) 

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Dunajská Streda. (materiál č. 468/2021/26) 

7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 601/2 o výmere 80 m2; v prospech Tomáša Orosa, .................... 

............................................ (materiál č. 469/2021/26) 

8. Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Okružná križovatka Veľkoblahovská 

cesta a Czibóková ul. v Dunajskej Strede“ vybudovanej na pozemkoch v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č 512/16 o výmere 783 m2, par. č. 

512/19 o výmere 14 m2, par. č. 512/20 o výmere 12 m2, par. č. 3458/37 o výmere 

607 m2, par. č. 3458/38 o výmere 84 m2, par. č. 3458/39 o výmere 29 m2, par. č. 

3458/41 o výmere 603 m2, par. č. 3462/672 o výmere 26 m2, par. č. 3462/674 o 

výmere 35 m2, par. č. 3463/7 o výmere 206 m2, par. č. 3733/10 o výmere 11 m2, 

par. č. 3735/27 o výmere 20 m2, par. č. 3735/26 o výmere 13 m2, v prospech 

Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 

901, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro za časť stavebného 

diela a 1 Euro za pozemky pod vyššie uvedenou časťou stavebného diela. 

(materiál č. 470/2021/26) 



9. Návrh na schválenie vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemkom, 

zastavaným stavbami vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v 

k.ú Mliečany, par. č. 64/5, par. č. 64/6, par. č. 281/4, par. č. 281/5, par. č. 281/6, 

par. č. 284/9, par. č. 285/10; vo forme odkúpenia do vlastníctva mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 471/2021/26) 

10. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, parcely registra „E“, par. č. 910/2 o výmere 50 m2, vo 

vlastníctve Jozefa Alföldyho, ............................................................................ 

..................................... a parcely registra „C“, par. č. 2669/54 o výmere 44 m2, vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 472/2021/26) 

11. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

335/2020/17 zo dňa 08.12.2020. (materiál č. 473/2021/26) 

12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1129 a par. 

registra C, par. č. 1080/7, par. č. 1289/1; v prospech spoločnosti ADY PARK 

s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 604 

373. (materiál č. 474/2021/26) 

13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1888/298, par. 

č. 1888/299, par. č. 1888/402 a par. č. 1888/403, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 

518. (materiál č. 475/2021/26) 

14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 379/1 a par. 

registra C, par. č. 3463/1, par. č. 3464/804, par. č. 3464/805, par. č. 3464/808, par. 

č. 3464/852, par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č. 3464/855, par. č. 3464/856, 

par. č. 3464/857, par. č. 3464/858, par. č. 3464/862, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 

518. (materiál č. 476/2021/26) 

15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

493/2021/25 zo dňa 28.09.2021. (materiál č. 477/2021/26) 

16. Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. (materiál č. 467/2021/26) 

17. Návrh na vypožičanie nebytových priestorov kuchyne so samostatným vchodom 

z Veľkoblahovskej ulice č. 939/17A, nachádzajúcej sa v budove Materskej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, 

Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478. (materiál č. 

478/2021/26) 

18. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 17/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 479/2021/26) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda a 

objektoch vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 480/2021/26) 



20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na 

území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 481/2021/26) 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 482/2021/26) 

22. Návrh Dodatku č. 12 zo dňa 16. novembra 2021 k Štatútu mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 483/2021/26) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 484/2021/26) 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

485/2021/26) 

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o určení názvu ulice na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 486/2021/26) 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 487/2021/26) 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských 

obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

v znení neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 488/2021/26) 

28. Návrh na zmenu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 489/2021/26) 

29. Návrh Výzvy 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 2022“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál 

č. 490/2021/26) 

30. Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do Združenia Karpatskej 

kotliny hnutia Zdravé mestá. (materiál č. 491/2021/26) 

31. Návrh na schválenie zmien podmienok použitia prostriedkov nadačných fondov 

Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 492/2021/26) 



32. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s 

názvom „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho zariadenia“, realizovaného v 

rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. (materiál č. 493/2021/26) 

33. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská 

Streda na roky 2021-2022. (materiál č. 494/2021/26) 

34. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2022. (materiál č. 495/2021/26) 

35. Rôzne. 

36. Interpelácie. 

 

 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


