SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 5/8/2019
Dunajská Streda, 25.04.2018
UZNESENIE
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 16. apríla 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 1. Návrh programu 5. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Uznesenie
č. 85/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.04.2019:
1. Schválenie programu rokovania 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3.
zasadnutia, konaného dňa 19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19.
marca 2019. (materiál č. 76/2019/4)
4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2018.
(materiál č. 77/2019/5)
5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019
č.2/2019. (materiál č. 78/2019/5)
6. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018. (materiál č.
79/2019/5)
7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita
G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba
IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a
pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č.
1915/497 o výmere 2 240 m2 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m2, v prospech
mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH
(materiál č. 80/2019/5)
8. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m2 a par. č. 44/256 o výmere
19 m2, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453,
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Dunajská Streda, Nám. Ármina Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
52 238 326. (materiál č. 81/2019/5)
Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR,
a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/65
o výmere 8 m2, par. č. 1934/13 o výmere 44 m2, par. č. 1942/17 o výmere 719 m2,
par. č. 1942/164 o výmere 26 m2, par. č. 1942/165 o výmere 704 m2, par. č.
1942/166 o výmere 633 m2 a par. č. 1942/167 o výmere 217 m2, do vlastníctva
mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 10,- Euro plus príslušná DPH.
(materiál č. 82/2019/5)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 83/2019/5)
Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere 305 m2, do
vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál
č. 84/2019/5)
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 2018.
(materiál č. 85/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska
Benedeka Csaplára na rok 2019. (materiál č. 86/2019/5)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na
základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č. 87/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra
sociálnej starostlivosti na rok 2019. (materiál č. 88/2019/5)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská
Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č.
89/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Zariadenia pre seniorovDunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 90/2019/5)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi
Strediska služieb škole
v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových
ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č. 91/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb škole na rok 2019.
(materiál č. 92/2019/5)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 93/2019/5)
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. (materiál č.
94/2019/5)
Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a
doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 95/2019/5)

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa
16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 96/2019/5)
24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa
16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na
území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 97/2019/5)
25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa
16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku
pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 98/2019/5)
26. Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest. (materiál č. 99/2019/5)
27. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné
obdobie 2019 -2022. (materiál č. 100/2019/5)
28. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s
názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej
Strede“. (materiál č. 101/2019/5)
29. Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede.
(materiál č. 102/2019/5)
30. Rôzne.
31. Interpelácie.

Hlasovanie č. 1:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Uznesenie bolo schválené.

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

