
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 26/7/2018  Dunajská Streda, 27.4.2018 

 

UZNESENIE 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 17. apríla 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

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

 

Uznesenie 

č. 557/2018/25 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 17.04.2018: 

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 20. februára 2018. 

4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2017. 

5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 2/2018. 

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

Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m
2
, v prospech ........, bytom ................ 

7. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, 

par. č. 1915/540 o výmere 1 895 m
2
, par. č. 1915/454 o výmere 108 m

2
, par. 

č.1915/534 o výmere 1 081 m
2
 a par. č. 1917/10 o výmere 2 477 m

2
, v prospech 

každodobého vlastníka nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, 

par. č. 1915/497 o výmere 2 240 m
2 

a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m
2
. 

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

514/2017/23 zo dňa 28.11.2017. 

9. Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o 

výmere 74 m
2
, v prospech ........., bytom ....................., za účelom parkovania 

motorovým vozidlom. 



10. Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

novovytvorenej parcely č. 1936/401 o výmere 340 m
2
 za účelom zástavby. 

11. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia 

školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s 

termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018. 

12. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, 

Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie 

Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím 

jazykom maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská 

Streda - Dunaszerdahely do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018. 

13. Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení mesta 

Dunajská Streda. 

14. Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda. 

15. Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov/ 

slávností Mesta Dunajská Streda. 

16. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a 

plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2017. 

17. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018. 

18. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017. 

19. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti na rok 2018. 

20. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017. 

21. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov na rok 2018. 

22. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 

2018. 

23. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017. 

24. Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v 

časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020. 

25. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

26. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Dunajská Streda. 

27. Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a obcí Lingua Civis“. 



28. Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej Strede m. č. 

Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa 7. 

novembra 2017 Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre. 

29. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s 

názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej 

Strede“. 

30. Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda. 

31. Rôzne.  

32. Interpelácie.  

 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


