
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 25/7/2018                                       Dunajská Streda, 28.2.2018 

 

UZNESENIE 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 20. februára 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

  

k bodu č. 1. Návrh programu 25. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Uznesenie 

č. 529/2018/25 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 20.02.2018: 

1. Schválenie programu rokovania 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 23. 

zasadnutia, konaného dňa 28. novembra 2017 a z 24. mimoriadneho zasadnutia 

konaného dňa 16. januára 2018. 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 1/2018. 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. 

6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2017 až február 

2018. 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. 

8. Návrh na zverenie/odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská 

Streda do správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real 

Estate Dunajská Streda, s.r.o.. 

9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 1915/204 o výmere 140 m
2
, par. 

č. 1915/203 o výmere 470 m
2
, par. č. 1915/205 o výmere 53 m

2
,
 
par. č. 1915/132 

o výmere 5 133 m
2
, par. č. 1915/190 o výmere 114 m

2
, par. č. 1915/129 o výmere 

308 m
2
, par. č. 1915/189 o výmere 47 m

2 
a par. č. 1915/187 o výmere 534 m

2
, v 

prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518. 

10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“,  par. č. 446/2 o výmere 2 



664 m
2
, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

11. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 512/6 o výmere 22 m
2 

a par. č. 512/8 o výmere 14 m
2
, v prospech 

.................., bytom ............................ 

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

522/2017/23 zo dňa 28.11.2017. 

13. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 3045/2 o výmere 57 m
2 

a par. č. 3024/7 o výmere 32 m
2
, 

v prospech ..........................., bytom ................................... 

14. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemku, 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3738/15 o výmere 1 053 m
2
, vo 

vlastníctve ...................., .........................., ..............................; a k pozemkom 

nachádzajúcim sa v k. ú. Mliečany, par. č. 289/1 o výmere 1 057 m
2
 a par. č. 

289/10 o výmere 948 m
2
, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, formou 

bezodplatnej zámeny pozemkov. 

15. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 3464/862, 

par. č. 3464/805, par. č. 3464/851, 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. 3464/808, par. č. 3463, par. č. 3464/809, par. č. 3409/5, par. č. 367/1 a 

parciel registra „E“, par. č. 411/1, par. č. 147/2, par. č. 972, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518. 

16. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

501/2017/23 zo dňa 28.11.2017 a na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m
2
, v prospech 

spoločnosti DS PROPERTY, a.s., so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 47 490 608. 

17. 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. 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 

20. februára 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo 

dňa 20. februára 2018, 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. 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2018 zo dňa 20. februára 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a 

bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 

sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. 



21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ...../2018 zo 

dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8.4.2014 o rozsahu a bližších 

podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za 

poskytované terénne sociálne služby. 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 

8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za 

poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

23. Návrh na schválenie dokumentu „Zásady zvláštneho užívania miestnych 

komunikácií, verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových 

prác na území mesta Dunajská Streda”. 

24. Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských jedálňach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro 

DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 

50 808 478. 

25. Návrh na schválenie zaradenia Súkromnej školskej jedálne do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky. 

26. Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 

929 01 Dunajská Streda. 

27. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. 

28. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 

mesta Dunajská Streda. 

29. Rôzne. 

30. Interpelácie. 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


