SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 11/7/2016

Dunajská Streda, 19.4.2016

Zápisnica
zo 11 zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 19. apríla 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 20 osôb
- primátor mesta
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- hlavný kontrolór
- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda
- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
1. JUDr. Szabolcs Hodosy ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
2. Ing.arch. Marian Ravasz ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
3. František Vangel ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
k bodu č. 1. Návrh programu 11. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos zahájil a viedol 11. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda.
Následne primátor mesta oznámil všetkým prítomným a poslacnom Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda smutnú udalosť o úmrti pána PaeDr. Gyulu Maga, emeritného
riaditeľa Žitnoostrovného múzea, bývalého funkcionára Csemadoku. Prítomní si uctili jeho
pamiatku minútou ticha.
Po ukončení minúty ticha primátor mesta informoval všetkcý prítomných a poslancov
Mestského zastupiteľstva o úspechoch hádzanárskeho tímu Talent U10. Primátor mesta a
zástupcovia primátora zablahoželal víťazom turnaja z Prahy a ich trénerkám Henriette Újhegyi a
Tünde Brunczvik, za vynikajúcu reprezentáciu mesta. Tünde Brunczvik potom referovala
o dosiahnutom úspechu na turnaji, ktorého sa zúčastnilo viac ako 500 tímov a poďakovala sa za
pomoc mesta.
Ďalšiou radostnou správou bolo víťaztvo ženského stolnotenisového tímu na Extra Lige
v stolnom tenise. Predseda družstva Vladislav Kmeť sa poďakoval primátorovi mesta a všetkým
podporovateľom za pomoc. Primátor mesta a zástupcovia primátora zagratulovali víťazom
a zaželali veľa úspechov do budúcnosti.
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Primátor mesta navrhol pokračovanie v zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda. Konštatoval, že pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
bola zaslaná mestským poslancom elektronickou poštou v lehote stanovenej podľa Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dunajská Streda (ďalej len „Rokovací poriadok“), a to
4 dni pred konaním zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
Poslanec, Ing. Pavol Sebök sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14,23 hod.
Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda:
Hlasovanie č. 1:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 227/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 19.4.2016:
1. Schválenie programu rokovania 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 10. zasadnutia
konaného dňa 16.2.2016.
4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2015
5. Zmena rozpočtu č. 2/2016
6. Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda
7. 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.
8. Správa o činnosti Mestskej Polície v Dunajskej Strede
9. Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 13.11.2014
medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08
Bratislava, IČO: 43 956 700.
10. Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Dohode o spolupráci a financovaní futbalového
klubu uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA,
a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707
a spoločnosťou FK DAC 1904, a.s., so sídlom Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 233 846.
11. Návrh na odpredaj bytu č. 60 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225 vedeného na
LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.
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12. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č.
2298/115 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti Potraviny Baranyai, s.r.o., Hlavná 46, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 47 444 851.
13. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par.
č. 1785/98 o výmere 15 m2, v prospech Csilly Antalovej a Mgr. Karolovi Antalovi, obaja
bytom Ulica Istvána Gyurcsóa 5427/14, 929 01 Dunajská Streda.
14. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par.
č. 2255/2 o výmere 68 m2, v prospech Kataríny Klempovej, bytom Horná 34, 929 01 Dunajská
Streda.
15. Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú.
Dunajská Streda, par. č. 1880/179 o výmere 267 m2, par. č. 1880/460 o výmere 3 730 m2
a infraštrukturálnej stavby – spevnenej plochy nachádzajúcej sa na parcele č. 1880/460.
16. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru Základnej školy Smetanov háj
286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ktoré je vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského bufetu.
17. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Základnej školy Zoltána Kodálya s
VJM, IČO: 36 086 789, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda, pre Špeciálnu základnú školu s VJM, IČO: 35 063 124,
Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, za účelom poskytovania vzdelávania
žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na dobu určitú od 01.09.2016 do
31.12.2018.
18. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081
086, ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná 21, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 45 014 906 ako nájomcom, na dobu určitú od 01.07.2016 do
31.12.2018.
19. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 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, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
20. Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1886/367 a par. č.1919/401, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu.
21. Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“, par. č. 3598/6, par. č.
3598/8, par. č. 3598/14, vedených na LV č. 3343 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového
fondu a parcely registra „E“, par. č. 371/1, vedenej na LV č. 5535 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor v správe Slovenského pozemkového fondu.
22. Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej verejnej súťaže o
prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom
prevádzkovania školského bufetu.
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2016 zo dňa 19. apríla
2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na
území mesta Dunajská Streda.
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24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 19. apríla
2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta
Dunajská Streda.
25. Návrh VZN mesta Dunajská Streda č. ......./2016 o určení názvu ulice na území mesta
Dunajská Streda.
26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2016 zo dňa 19. apríla
2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Dunajská Streda
27. Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti Municipal
Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda
929 01 , IČO: 46 313 834
28. Návrh na uzavretie Partnerskej zmluvy medzi mestami Dunajská Streda a Jindřichův Hradec,
Česká republika, v záujme posilnenia a rozširovania ich priateľských i oficiálnych vzťahov.
29. Návrh na vyhlásenie roka 2016 za pamätný rok Benedeka Csaplára pri príležitosti jeho 110.
výročia úmrtia.
30. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska zo
dňa 1.7.2009.
31. Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda
32. Návrh na schválenie refundácie cestovného resp. časti cestovného obyvateľom s trvalým
bydliskom mestskej časti Mliečany.
33. Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda " Za vybudovanie chodníka pre peších pred MŠ
Nám. Priateľstva pozdĺž ulice Attilu Józsefa s prepojením na chodník pred ZŠ Jimenického
a na chodník na ulici Ľanárska".
34. Rôzne.
35. Interpelácie.
k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
______________________________________________________________________________
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Mgr. Alexandra Dakóa a Attilu Karaffu, za zapisovateľku určil JUDr. Moniku Kardos,
organizačnú referentku.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľky:
Hlasovanie č. 2:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 228/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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berie na vedomie
určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Attillu Karaffu za overovateľov zápisnice a JUDr.
Moniky Kardos za zapisovateľku.
k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 10.
zasadnutia konaného dňa 16.2.2016
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol správu o Kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda z 9. zasadnutia konaného dňa 16.22016 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 229/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 10.
zasadnutia, konaného dňa 16. februára 2016.

k bodu č. 4 Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2015
______________________________________________________________________________
Primátor mesta na úvod predniesol vyhodnotenie roku 2014 a predniesol návrh na
Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2015 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlavný kontrolór mesta Ing. Zoltán Fekete sa vyjadril k záverečnému účtu mesta za rok
2015, konštatoval, že bol spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne
vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov a preto odporúčal prerokovať
a schváliť hospodárenie mesta Dunajská Streda za rok 2015 s návrhom na jej vysporiadanie bez
výhrad.
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Poslanec, Mgr. Alexander Dakó ako podreseda Komisie pre financie, rozpočet, správu a
hospodárenie s majetkom vyjadril svoju spokojnosť ohľadne doplnenia predloženého materiálu
na základe odporúčania Mestskej rady a navrhol jeho schválenie bez výhrad.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 230/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade
Dunajská Streda za rok 2015 v predloženom rozsahu.
B/ s c h v a ľ u j e
záverečný účet mesta Dunajská Streda za rok 2015 s prebytkom hospodárenia vo výške
1.046.972,- Eur bez výhrad.
C/ s c h v a ľ u j e
prevod prebytku hospodárenia vo výške 1.046.972,- Eur na rezervný účet mesta Dunajská
Streda.

k bodu č. 5 Zmena rozpočtu č. 2/2016
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Zmenu rozpočtu č. 2/2016 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór odporučil schválenie zmeny rozpočtu č. 2/2016.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik na základe návrhu Komisie pre kultúru a
medzinárodné vzťahy predniesla požiadavku o rekonštrukciu fasády MsKS vzhľadom na
hospodárenie rozpočtovými prostriedkami mesta za predchádzajúci rok.
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Primátor na požiadavku poslankyne uviedol, že je potrebné spoločne nájsť zdroje na
rekonštrukciu fasády MsKS, a to predovšetkým z rezerv príspevkovej organizácie, ako aj
z rozpočtových zdrojov.
Poslanec, Roland Hakszer predniesol svoje výhrady ohľadne zmeny podprogramu č.
9.2.2., a to ohľadne zvýšenia dotácie pre FK DAC 1904, z pohľadu toho, že k materiálu nebola
pripojená pôvodná zmluva, z ktorej vyplýva povinnosť mesta financovať futbalový klub.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó ako podreseda Komisie pre financie, rozpočet, správu
a hospodárenie s majetkom predniesol stanovisko komisie a odporúčal schváliť predložený
návrh.
Primátor mesta k požadavke poslanca Rolanda Hakszera uviedol, že ním vytýkaná
zmluva je zverejnená na webovom sídle mesta pod č. 3588/2014.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 231/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda č. 2/2016 v predloženom rozsahu.
k bodu č. 6 Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní:
21
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 232/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
určí
plat primátora mesta Dunajská Streda vo výške platu ustanoveného podľa § 3 ods.1 a § 4
ods. 1 zák. NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
2,89) a jeho zvýšenia o 50 % a to s účinnosťou od 1.1.2016.

k bodu č. 7 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
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol 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 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta navrhol pozmeňovací návrh o doplnení návrhu novým odsekom
označeným písmenom "C" v nasledovnom znení: Berie na vedomie výšku poskytnutej dotácie
bez zverejnenia výzvy v predloženom rozsahu (príloha č. 3)", a pôvodný odsek označený
písmenom "C" , prečíslovať písmenom "D".
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom:
Hlasovanie č. 7:
prítomní:
21
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Z technických príčin hlasovanie č. 7
bolo neplatné.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora mesta:
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Hlasovanie č. 8:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom:
Hlasovanie č. 9:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 233/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
návrh o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu (príloha č.1)
B/ b e r i e n a v e d o m i e
výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu (príloha č.2)
C/ b e r i e n a v e d o m i e
výšku poskytnutej dotácie bez zverejneneia výzy v predloženom rozsahu (príloha č.3).
D/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta zabezpečiť poskytnutie dotácií podľa schválených zoznamov.
k bodu č. 8 Správa o činnosti Mestskej Polície v Dunajskej Strede
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Správu o činnosti Mestskej Polície v Dunajskej Strede
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu:
9

Hlasovanie č. 10:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 234/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2015.
k bodu č. 9 Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej
dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom
Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Akcionárskej
zmluve uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou E.H.C.S. a.s.
so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Poslanec, Roland Hakszer vyjadril svoj nesúhlas k zneniu článku V. bod.č. 10, najmä
časti, ktorá sa týka zaplatenia zmluvnej pokuty 100.000 eur zo strany mesta. V nadväznosti na
to predniesol návrh o stiahnutí materiálu z programu rokovania.
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai sa dostavil do rokovacej miestnosti o 15,24 hod.,
a poslankyňa Tünde Brunczviková opustila rokovaciu miestnosť o 15,25 hod.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó informoval poslancov Mestského zatupiteľstva o
stanovisku Komisie pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť, na základe ktorého komisia súhlasila s predkladaným materiálom
a navrhla jeho prijatie.
Poslanec, Ing. Pavol Sebök uviedol, že súhlasí s návrhom poslanca Rolanda Hakszera,
z dôvodu, že horeuvedená zmluvná pokuta je príliš striktná. Predniesol pozmeňovací návrh
o vypustenie vety o sankčnom postihu z článku V. bod 10.
Primátor mesta uviedol, že dodatok č. 1 k Akcionárskej zmluve bol prerokovaný na
rokovaniach príslušných komisií a na rokovaní mestskej rady, ďalej uviedol, že výška zmluvnej
pokuty je motiváciou na plnenie zmluvy.
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Poslanec, Tamás Domonkos vyjadril svoj názor o zmluvnej pokute, podľa ktorého
zmluvná pokuta je vo všeobecnosti v obchodných mluvách uvedená z dôvodu plnenia zmluvy z
obidvocu strán.
Zástupca primátora, László Szabó vysvetlil, že zmluvná pokuta je iba garanciou –
právnou istotou – pre prípad neplnenia zmluvy, zároveň vyjadril svoj nesúhlasí s
pozmeňňovacími návrhmi.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Rolanda Hakszera o stiahnutí návrhu
z rokovania mestského zastupiteľstva
Hlasovanie č. 11:
prítomní:
21
za:
1
proti:
10
zdržal sa:
9
nehlasoval: 1
Návrh nebol prijatý
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ing. Pavla Seböka o vypustení zmluvnej
pokuty vo výške 100.000,- Eur zo zmluvy.
Hlasovanie č. 12:
prítomní:
21
za:
3
proti:
8
zdržal sa:
10
nehlasoval:
0
Návrh nebol prijatý
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní:
21
za:
16
proti:
1
zdržal sa:
4
nehlasoval:
0
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 235/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda

A/ z r u š u j e
11

uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
zo dňa 16. februára 2016 v plnom rozsahu.

č. 197/2016/10 a č. 198/2016/10

B/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Dodatku č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 13.11.2014 medzi
akcionármi spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a to medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou
E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 v predloženom
rozsahu.
C/ ž i a d a
primátora mesta uzavrieť Dodatok č. 1 k Akcionárskej zmluve uzavretej dňa 13.11.2014
v zmysle bodu 1/ tohto uznesenia.

k bodu č. 10 Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Dohode o spolupráci
a financovaní futbalového klubu uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská
Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a spoločnosťou FK DAC 1904, a.s., so sídlom Športová
4744, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 233 84
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Dodatku č. 1 k Dohode
o spolupráci a financovaní futbalového klubu uzavretej dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská
Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 47 854 707 a spoločnosťou FK DAC 1904, a.s., so sídlom Športová 4744, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 233 84 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní:
21
za:
16
proti:
1
zdržal sa:
4
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 236/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ schvaľuje
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uzavretie Dodatku č.1 k Dohode o spolupráci a financovaní futbalového klubu uzavretej
dňa 13.11.2014 medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s., so
sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 a spoločnosťou
FK DAC 1904, a.s., so sídlom Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 233 846
v predloženom rozsahu.
B/ ž i a d a
primátora mesta uzavrieť Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci a financovaní futbalového
klubu uzavretej dňa 13.11.2014 v zmysle bodu 1/ tohto uznesenia.

k bodu č. 11 Návrh na odpredaj bytu č. 60 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č.
2225 vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj bytu č. 60 nachádzajúceho sa v obytnom
dome súp. č. 2225 vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 15:
prítomní:
21
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 237/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.
Odpredaj bytu, nachádzajúceho sa v obytnom dome súpisného čísla 2225, na ulici
Nová Ves v Dunajskej Strede, nachádzajúcich sa na pozemkoch parcely registra „C“,
parc. č. 1919/109, 1919/110, 1919/111, 1919/112 v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, evidovaných na liste vlastníctva číslo 4465 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku v zmysle bodu 3.
uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011 zo dňa 28.06.2011, za
kúpnú cenu stanovenú v bode 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
8/100/2011 zo dňa 28.06.2011:
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Súpisné Vchod Podla- Číslo Spoluvlastnícky
číslo
žie
bytu podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu a
spoluvlastnícky
podiel k
pozemku

2225

35

7

60

44/6036

Údaje o
Prevod
nadobúdateľovi vlastníctva
(meno,
v podiele
priezvisko,
dátum
narodenia,
trvalý pobyt)

Andrea
Bölcsová,
6.8.1973, Etreho
Kračany 28, 930
03 Kráľovičove
Kračany

1/1

2. Nasledovnú podmienku prevodu nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto uznesenia:
Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v prípade, ak kupujúci splní podmienky uvedené v
bodoch 5., 6. a 7. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011 zo
dňa 28.06.2011.
3.
Prevod vlastníctva vyššie uvedenej nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu realizácie záväzku mesta odpredať byt
vyplývajúci zo zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy s budúcimi nadobúdateľmi, resp. ich
právnymi nástupcami z rokov 1996 - 2012.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
4. Úhradu nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej
v bode 1 tohto návrhu, hradený kupujúcim:
a) správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
b) poplatok za spracovanie zmluvy vo výške 70,- € mestu Dunajská Streda v hotovosti do
pokladne Mestského úradu v Dunajskej Strede pri podpísaní kúpnej zmluvy.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta o 15:43 hodine predniesol procedurálny návrh o nariadení prestávky
v trvaní 15 minút.
Hlasovanie o návrhu primátora mesta o prestávke:
14

Hlasovanie č. 16:
prítomní:
21
za:
16
proti:
2
zdržal sa:
0
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
procedurálny návrh o prestávke v trvaní 15 minút.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16,06 hod.

k bodu č. 12 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2298/115 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti Potraviny
Baranyai, s.r.o., Hlavná 46, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 444 851
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2298/115 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti
Potraviny Baranyai, s.r.o., Hlavná 46, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 444 851
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 17:
prítomní:
21
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 238/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2298/115, parcela registra C, druh
pozemku zasta-vané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2, vedeného na LV č. 3251,
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Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, prospech spoločnosti Potraviny
Baranyai, s.r.o., Hlavná 46, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 444 851, za všeobecnú
hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 016/2016, vypracovaným Ing.
Jolanou Némethovou, dňa 22.02.2016 vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur)
s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2298/115
nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný
vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení;
podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez
možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť
v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku,
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 13 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1785/98 o výmere 15 m2, v prospech Csilly Antalovej a Mgr.
Karolovi Antalovi, obaja bytom Ulica Istvána Gyurcsóa 5427/14, 929 01 Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj
pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1785/98 o výmere 15 m2, v prospech Csilly
Antalovej a Mgr. Karolovi Antalovi, obaja bytom Ulica Istvána Gyurcsóa 5427/14, 929 01
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 18:
prítomní:
21
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 239/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ sc h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1785/98, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, vytvorenej geometrickým plánom
č. 1011/2016, vyhotoveným dňa 17.03.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN – Ing. Tibor
Gyulai, Ulica Biskupa Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993,
v prospech Csilly Antalovej, bytom Ulica Istvána Gyurcsóa 5427/14, 929 01 Dunajská
Streda, nar. 24.11.1971 a Mgr. Karolovi Antalovi, bytom Ulica Istvána Gyurcsóa
5427/14, 929 01 Dunajská Streda, nar. 22.05.1972, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podie-le 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku,
stanovenú znaleckým posudkom č. 028/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou,
dňa 24.03.2016 vo výške 610,- € (slovom: šesťstodesať eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1785/98
nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný
vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení;
podzem-ný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijímajú bez výhrad
a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť
v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku,
zastava-ného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa).
B/ sp l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 14 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2255/2 o výmere 68 m2, v prospech Kataríny Klempovej, bytom
Horná 34, 929 01 Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol
Návrh na odpredaj
pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2255/2 o výmere 68 m2, v prospech Kataríny
Klempovej, bytom Horná 34, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 19:
prítomní:
21
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 240/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2255/2, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
30079900-3/2016, vyhotoveným dňa 29.01.2016, vyhotoviteľom ROZPROJ – Kiss, Malé
Dvorníky 132, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 30 079 900, overeným Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č. 181/2016, dňa 05.02.2016, v prospech
Kataríny Klempovej, bytom Horná 34, 929 01 Dunajská Streda, nar. 11.09.1962, za
všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 015/2016,
vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 21.02.2016 vo výške 2 770,- € (slovom:
dvetisícsedemstosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2255/2
nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný
vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení;
podzem-ný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad
a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť
v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku,
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
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k bodu č. 15 Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1880/179 o výmere 267 m2, par. č.
1880/460 o výmere 3 730 m2 a infraštrukturálnej stavby – spevnenej plochy nachádzajúcej
sa na parcele č. 1880/460
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1880/179 o výmere 267 m2, par. č.
1880/460 o výmere 3 730 m2 a infraštrukturálnej stavby – spevnenej plochy nachádzajúcej sa
na parcele č. 1880/460 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg uviedla, že súhlasí s prijatím predloženého návrhu z
dôvodu, že zo strany ZŠ Smetanov háj so sídlom 286/9, 929 01 v Dunajskej Strede uvedený
pozemok je nevyužiteľný, ale predaj uvedeného pozemku by znamenal finančný príjem (15.000
eur pre školu a 96.600 eur pre mesto DS).
Zástupca primátora László Szabó predniesol procedurálny návrh, v zmysle ktorého
navrhol hlasovanie o predloženom návrhu podľa bodu označeného písmenom A/Schvaľuje.
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu podľa procedurálneho návrhu
zástupcu primátora.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 20:
prítomní:
21
za:
9
proti:
5
zdržal sa:
6
nehlasoval: 1
Návrh nebol prijatý
Z technických príčin hlasovanie č. 20
bolo neplatné.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 21:
prítomní:
21
za:
9
proti:
5
zdržal sa:
6
nehlasoval: 1
Návrh nebol prijatý
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Uznesenie
č. 241/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ n e s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj nasledovných pozemkov a infraštrukturálnej stavby – spevnenej
plochy, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda:
1.1 pozemok, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č.
1880/179 o výmere 267 m2, vedený na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, v podiele 1/1-ine k celku.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1880/179, bola stanovená znaleckým posudkom č.
004/2016, vypracovaným Ing. Annou Juhosovou, dňa 19.02.2016 vo výške 6 084,93 €
(slovom: šesťtisícosemdesiatštyri eur a deväťdesiattri euro centov).
1.2 pozemok, par. registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, par. č. 1880/460 o výmere
3 730 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 35021934-8/2016, vyhotoveným dňa
26.01.2016, vyhotoviteľom LULO - Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor pod. č. 145/16, dňa 01.02.2016, v podiele 1/1-ine k celku.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1880/460, bola stanovená znaleckým posudkom č.
004/2016, vypracovaným Ing. Annou Juhosovou, dňa 19.02.2016 vo výške 85.006,70 €
(slovom: osemdesiatpäťtisícšesť eur a sedemdesiat euro centov).
1.3 spevnená plocha vybudovaná na pozemku, par. registra „C“, druh pozemku ostatné
plochy, par. č. 1880/460 o výmere 3 730 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
35021934-8/2016, vyhotoveným dňa 26.01.2016, vyhotoviteľom LULO - Ing. Rácz
Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934,
overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č. 145/16, dňa
01.02.2016, ktorá ako infraštrukturálna stavba nie je zapísaná do katastra nehnuteľností.
Všeobecná hodnota spevnenej plochy, vybudovanej na hore uvedenom pozemku par. č.
1880/460, bola stanovená znaleckým posudkom č. 004/2016, vypracovaným Ing. Annou
Juhosovou, dňa 19.02.2016 vo výške 3 472,52 € (slovom: tritisícštyristosedemdesiatdva
eur a päťdesiatdva euro centov).
2. Odpredaj nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto návrhu uznesenia v prospech
spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 47 599 227 za celkovú kúpnu cenu vo výške 94 600,- € (slovom:
deväťdesiatštyri-tisícšesťsto eur) s nasledovnými zmluvnými podmienkami:
3.1. kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že nehnuteľnosti uvedené
v bode 1. tohto návrhu uznesenia v zmysle platného územného plánu mesta Dunajská
Streda, ako pozemky v školskom areáli sú určené ako AVVs – plochy areálov a zariadenia
verejného vybavenia - školské areály, a vyššie uvedené obmedzenie využitia akceptuje a
prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by
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mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu hore uvedeného obmedzenia využitia predmetných
nehnuteľností, uvedených v bode 1. tohto návrhu uznesenia.
3.2. kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách č. 1880/179
a č. 1880/460, uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. tohto návrhu uznesenia, sa nachádzajú
podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb a predmet kúpy prijíma bez výhrad a bez
možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
3.3. kupujúci sa zaväzuje na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia mestom
Dunajská Streda, vykonať rekonštrukciu budovy Základnej školy Smetanov háj
v Dunajskej Strede s úpravou priľahlého okolia v hodnote 15 000,- € (slovom: pätnásťtisíc eur) na vlastné náklady, nad rámec celkovej kúpnej ceny vo výške 94 600,- €
(slovom: deväťdesiatštyritisícšesťsto eur) bez možnosti vzájomného započítavania
uvedených nákladov voči výške vyššie uvedenej celkovej kúpnej ceny; najneskôr do šesť
mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy o odpredaji nehnuteľností, uvedených
v bode 1. tohto návrhu uznesenia, zmluvnými stranami.
3.4. Odpredaj nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto návrhu uznesenia v prospech
spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
47 599 227 za celkovú kúpnu cenu vo výške 94 600,- € (slovom:
deväťdesiatštyritisícšesťsto eur), ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov, v záujme efektívnejšieho využitia nevyužitého majetku vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 16 Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru Základnej školy
Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ktoré je vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania
školského bufetu
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru
Základnej školy Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ktoré je vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom
prevádzkovania školského bufetu v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
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Hlasovanie č. 22:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 242/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.1 Zámer prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 7,60 m2, nachádzajúceho sa
v budove Základnej školy Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom
území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania školského
bufetu, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská
Streda č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa
26.02.2013 v znení neskorších zmien s nasledovnými základnými podmienkami prenájmu:
 Doba nájmu sa určuje od 01.09.2016 do 31.12.2018.
 Ročné nájomné sa určuje minimálne vo výške 35,-€ (slovom: tridsaťpäť eur) za 1 m2
podlahovej plochy. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s
užívaním nebytového priestoru a miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu. Výška ročného nájomného za 1 m2 podlahovej plochy bude
schválená Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda na základe zápisnice odbornej
komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže. Nájomca je povinný
zaplatiť prenajímateľovi nájomné v mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
 Náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, elektrická
energia, dodávka tepla ) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných
splátkach najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.
 V predmete nájmu je zakázaný predaj alkoholických nápojov, nápojov s obsahom
kofeinu a chininu, energetických nápojov a tabakvých výrobkkov.
 Sortiment školského bufetu musí byť v súlade s platnou legislatívou.
 Prevádzka školského bufetu musí spĺňať hygienické normy počas celej doby prenájmu.
1.2 Vyhlásenie prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 7,60 m2,
nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Dunajská Streda - Smetanov háj, 286/9,
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929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za
účelom prevádzkovania školského bufetu, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len
súťaž), v rámci ktorých hlavné vyhodnocovacie kritéria budú:
1.2.1 záujemcom navrhnutá výška ročného nájomného (minimálne ročné nájomné je
stanovená vo výške 35,- € za 1 m2 podlahovej plochy). V cene nájmu nie sú zahrnuté
náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru a miestny poplatok za zber,
odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
1.2.2 vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť zverejnené podmienky súťaže,
zrušiť súťaž alebo odmietnuť všetky predložené návrhy.
1.3 lehotu na doručenie cenových ponúk do 19.05.2016.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na zabezpečenie zverejnenia zámeru prenájmu nebytového priestoru o celkovej
výmere 7,60 m2, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Smetanov háj 286/9, 929
01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za
účelom prevádzkovania školského bufetu, formou obchodnej verejnej súťaže, v
regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej
verejnej súťaže;
primátora na zabezpečenie zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o
najvýhodnejšiu cenovú ponuku prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 7,60
m2, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Dunajská Streda - Smetanov háj, 286/9,
929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za
účelom prevádzkovania školského bufetu, na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a na
internetovej stránke mesta Dunajská Streda;
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 17 Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Základnej školy
Zoltána Kodálya s VJM, IČO: 36 086 789, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská
Streda, ktoré sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, pre Špeciálnu základnú školu s
VJM, IČO: 35 063 124, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, za účelom
poskytovania vzdelávania žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na
dobu určitú od 01.09.2016 do 31.12.2018
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM, IČO: 36 086 789, Komenského ulica č. 1219/1, 929
01 Dunajská Streda, ktoré sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, pre Špeciálnu základnú
školu s VJM, IČO: 35 063 124, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, za
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účelom poskytovania vzdelávania žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na
dobu určitú od 01.09.2016 do 31.12.2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 23:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 243/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e

1.
Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, IČO: 36 086 789, Komenského
ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ako prenajímateľom a Špeciálnou základnou
školou s VJM, IČO: 35 063, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ako
nájomcom na dobu určitú, a to od 01.09.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je
prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2, nachádzajúcich sa v budove
Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici Komenského č. 1219/1, v Dunajskej
Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č.
5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, nachádzajúcej sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, stojace na parc. č. 2590/11,
vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.
2.
Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2, uvedených v bode 1.
návrhu tohto uznesenia, ako prípadu osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za ročné
nájomné 30 400,- Eur, výlučne za účelom poskytovania vzdelávania žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti
ako prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienený
odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
3.
Uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za nasledovných zmluvných
podmienok:
 ročné nájomné vo výške 30 400,- Eur bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi v
mesačných splátkach v mesiacoch január až november vo výške 2 533,- Eur, a v
mesiaci december vo výške 2 537,- Eur, najneskôr do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca,
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 náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (vodné a stočné,
elektrická energia, dodávka tepla ) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi najneskôr
do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
 miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 18 Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 081 086, ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom s VJM, so
sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906 ako nájomcom, na dobu
určitú od 01.07.2016 do 31.12.2018
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom s VJM, so
sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906 ako nájomcom, na dobu určitú
od 01.07.2016 do 31.12.2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 24:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 244/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.
Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda medzi Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 081 086, ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná
21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906, ako nájomcom na dobu určitú, a to od
01.07.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o
celkovej výmere 1072 m2, nachádzajúcich sa v pavilóne C v budove Základnej školy
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Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor.
2.
Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1072 m2, uvedených v bode 1.
tohto návrhu uznesenia, ako prípadu osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za ročné
nájomné 30 000 Eur, výlučne za účelom prevádzkovania Súkromného gymnázia s VJM
na vzdelávanie stredoškolskej mládeže. Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
3.
Uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za nasledovných zmluvných
podmienok:
 ročné nájomné vo výške 30 000,- Eur bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi v
mesačných splátkach vo výške 2500,- Eur, najneskôr do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca,
 v nájomnom sú zahrnuté služby poskytované prenajímateľom spojené s nájmom nebytových
priestorov,
 miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku
jadnorazovo prenajímateľovi nebytových priestorov podľa počtu detí a dospelých v
príslušnom roku.
 využívanie školského športového areálu, telocvične a jedálne bude bezoplatné.
 Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov tvorí prílohu tohto návrhu.
B/ sp l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
k bodu č. 19 Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 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, vedených na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 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, vedených na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 25:
prítomní:
21
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 245/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
par. č. 1963/164, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere
6 189 m2, par. č. 1963/260, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 230 m2, par. č. 2027/4, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 381 m2, par. č. 2027/5, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 189 m2 a par. č. 2027/6, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 205 m2, vedených na LV č. 3251, Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia
podzemného elektrického infraštrukturálneho vedenia k stavbe „Rekreačný areál
s apartmánovými domami Dunajská Streda“, ktorej umiestnenie bolo povolené
Rozhodnutím č. 19457/3330/2014/033-MO-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa
25.09.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2014. Geometrickým plánom č.
33 472 602-140/2015 zo dňa 08.10.2015 vyhotoviteľa Ing. Kovács Imrich, Átriová ul.
1576/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, bol vyznačený rozsah vecného
bremena na priznanie práva uloženia podzemného elektrického infraštrukturálneho
vedenia na vyššie uvedených parcelách. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien tvorí prílohu tohto návrhu.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola
stanovená znaleckým posudkom č. 98/2015, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou,
dňa 28.10.2015 vo výške 345,- € (slovom: tristoštyridsaťpäť eur).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
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k bodu č. 20 Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1886/367 a
par. č. 1919/401, vo vlastníc-tve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového
fondu
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
1886/367 a par. č. 1919/401, vo vlastníc-tve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 26:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 246/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
udeľuje
súhlas na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie nasledovných pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda:
 novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 1886/367 o výmere 175 m2, druh pozemku
záhrady, ktorá bola Geometrickým plánom č. 46610910-84/2015, vyhotoveným dňa
26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 610 910, overeným pod číslom 2346/15 dňa 08.01.2016, oddelená z
parcely registra „C“ KN č. 1886/1, druh pozemku záhrady o výmere 2 724 m2,
zapísanej na Liste vlastníctva č. 3343 vedenom Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, v celosti v podiele 1/1,
 novovytvorenej parcely registra „C“ KN č. 1919/401 o výmere 182 m2, druh pozemku
ostatné plochy, ktorá bola Geometrickým plánom č. 46610910-82/2015, vyhotoveným
dňa 21.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným pod číslom 2344/15 dňa 08.01.2016,
oddelená z parcely registra „E“ KN č. 1778, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3
110 m2, zapísanej na Liste vlastníctva č. 5471, vedenom Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor, v celosti v podiele 1/1,
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vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, vo forme
nadobudnutia do vlastníctva mesta Dunajská Streda, v záujme vysporiadania majetkovo –
právneho stavu pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou stavieb „SO 01
Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda, SO 02 Nová Ves – Rozšírenie vodovodu, SO
03 Nová Ves – Rozšírenie kanalizácie“.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 21 Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti o majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“,
par. č. 3598/6, par. č. 3598/8, par. č. 3598/14, vedených na LV č. 3343 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu a parcely registra „E“, par. č. 371/1, vedenej na LV č.
5535 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v správe Slovenského
pozemkového fondu
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie súhlasu na podanie žiadosti
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely
registra „C“, par. č. 3598/6, par. č. 3598/8, par. č. 3598/14, vedených na LV č. 3343 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu a parcely registra „E“, par. č. 371/1, vedenej na LV č. 5535
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v správe Slovenského pozemkového
fondu v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 27:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 247/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ u d e ľ u j e
súhlas na podanie žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa
v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parcely registra
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„C“, par. č. 3598/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 314 m2, parcely registra „C“,
par. č. 3598/8, druh pozemku ostatné plochy o výmere 41 m2, parcely registra „C“, par. č.
3598/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, vedených na LV č.
3343 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor vo vlastníctve Slovenskej
republiky v správe Slovenského pozemkového fondu o podiele 1/1-ine k celku a parcely
registra „E“, par. č. 371/1, druh pozemku orná pôda o výmere 950 m2, vedenej na LV č.
5535 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v správe Slovenského
pozem-kového fondu o podiele 1/10-ine k celku; vo forme nadobudnutia do vlastníctva
mesta Dunajská Streda, v záujme vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov
v časti zastavaných budovou Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na
Októbrovej ulici a v časti tvoriacich priľahlý pozemok k stavbe materskej školy.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 22 Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej
verejnej súťaže o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za
účelom prevádzkovania školského bufetu
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci
obchodnej verejnej súťaže o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda za účelom prevádzkovania školského bufetu v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 28:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 248/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1.1 Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo
dňa 16.03.2016 v predloženom znení.
30

B/ s c h v a ľ u j e
2.1 Za víťaza obchodnej verejnej súťaže schválenej Uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 216/2016/610 zo dňa 16.02.2016 podnikateľku Tímeu Miklósovú,
Vrakúň 380, 930 25 Vrakúň, IČO: 37 160 192.
2.2 Uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, medzi Základnou školou Ármina Vámberyho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2
2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a Tímeou Miklósovou,
Vrakúň 380, 930 25 Vrakúň, IČO: 37 160 192, ako nájomcom, na dobu určitú, a to od
01.06.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o
celkovej výmere 16 m2, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámberyho
s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 5849 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor za nasledovných zmluvných podmienok:
 ročné nájomné vo výške 976 Eur (61,- Eur za 1 m2 podlahovej plochy) bude nájomca
uhrádzať prenajímateľovi v mesačných splátkach v mesiacoch január až november vo
výške 81 Eur a v mesiaci december vo výške 85 Eur,
 náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, elektrická
energia, dodávka tepla ) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných
splátkach najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
 miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.

k bodu č. 23 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 3/2016 zo
dňa 19. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 3/2016 zo dňa 19. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné
užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 29:
prítomní:
21
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 249/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 3/2016 zo dňa 19. apríla
2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na
území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
k bodu č. 24 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2016 zo
dňa 19. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku
pohrebísk mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 4/2016 zo dňa 19. apríla 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému
poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Primátor mesta navrhol pozmeňovací návrh o zmene dátumu účinnosti tohto všeobecne
záväzného nariadenia, namiesto účinnosti 1.6.2016 navrhol dátum 7.1.2016.
Hlasovanie o predloženom návrhom spolu s pozmeňovacím návrhom primátora:
Hlasovanie č. 30:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 250/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 4/2015 zo dňa 24. novembra
2015, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta
Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda tvorí prílohu
tohto uznesenia.
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k bodu č. 25 Návrh VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2016 o určení názvu ulice na území
mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh VZN mesta Dunajská Streda č. 5/2016 o určení názvu
ulice na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Attila Karaffa poskytol informáciu všetkým prítomným a poslancom mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda o rozhodnutí Komisie pre kultúru a medzinárodné vzťahy, na
základe ktorého komisia iniciovala prijatie tohto návrhu. Ďalej v krátkosti oboznámil poslancov
s krátkym životopisom Ignáca Gálffyho – dôstojníka z roku1948, ktorý je pochovaný na
Maloblahovskom cintoríne. A v neposlednom rade spomenul aj stretnutie s potomkom Ignáca
Gálffyho.
Hlasovanie o pedloženom návrhu :
Hlasovanie č. 31:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 251/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2016 o určení názvu ulice
na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 26 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo
dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o pedloženom návrhu :
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Hlasovanie č. 32:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 252/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla
2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
k bodu č. 27 Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej
spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie
1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda
obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o pedloženom návrhu :
Hlasovanie č. 33:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 253/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. zriadenie zberného dvora na území mesta Dunajská Streda
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2. zverenie nasledovných úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti Municipal
Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská
Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta Dunajská
Streda a to na základe obchodnej zmluvy:
a) prevádzkovanie zberného dvora
b) zabezpečenie triedeného zberu niektorých zložiek komunálneho odpadu na základe
obchodnej zmluvy
c) zabezpečenie mobilného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov.

k bodu č. 28 Návrh na uzavretie Partnerskej zmluvy medzi mestami Dunajská Streda a
Jindřichův Hradec, Česká republika, v záujme posilnenia a rozširovania ich priateľských
i oficiálnych vzťahov
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Partnerskej zmluvy medzi mestami
Dunajská Streda a Jindřichův Hradec, Česká republika, v záujme posilnenia a rozširovania ich
priateľských i oficiálnych vzťahov v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta podal krátku správu poslancom a všetkým prítomným o
návšteve delegácie mesta Dunajská Streda v Českej republike, v meste Jindřichův Hradec.
a vyjadril presvedčenie, že uzavretie partnerskej zmluvy obohatí obidve mestá a prispeje aj
k rozvoju cestovného ruchu. Ďalej oznámil, že delegácia mesta Jindřichův Hradec je pozvaná na
slávnosti „Dni sv. Juraja“.
Hlasovanie o pedloženom návrhu :
Hlasovanie č. 34:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 254/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Partnerskej zmluvy medzi mestami Dunajská Streda a Jindřichův Hradec, Česká
republika, v záujme posilnenia a rozširovania ich priateľských i oficiálnych vzťahov v
predloženom rozsahu.
B/ ž i a d a
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primátora mesta zabezpečiť prípravu slávnostného uzavretia Partnerskej zmluvy v zmysle
bodu A/ tohto uznesenia v Dunajskej Strede.

k bodu č. 29 Návrh na vyhlásenie roka 2016 za pamätný rok Benedeka Csaplára pri
príležitosti jeho 110. výročia úmrtia
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na vyhlásenie roka 2016 za pamätný rok Benedeka
Csaplára pri príležitosti jeho 110. výročia úmrtia v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Attila Karaffa poskytol informáciu všetkým prítomným a poslancom mestského
zastupiteľstva o rozhodnutí Komisie pre kultúru a medzinárodné vzťahy, na základe ktorého
komisia iniciovala prijatie tohto návrhu. Návrh vyhlásenia roku 2016 za pamätný rok bol
predložený na základe odporúčania miestneho historika, Attilu Nagya, a to aj z dôvodu, že
Benedek Csaplár okrem iných finančným príspevkom prispel na obnovu katolíckej školy v
Dunajskej Strede v roku 1961. V priebehu roka sa plánujú rôzne aktivity, okrem iného aj
vyhlásenie súťaže kreslení, budú organizované semináre, na ktorých sa prítomní oboznámia
bohatým životom Benedeka Csaplára.
Hlasovanie o pedloženom návrhu :
Hlasovanie č. 35:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 255/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
vyhlásenie roka 2016 za pamätný rok Benedeka Csaplára pri príležitosti jeho 110. výročia
úmrtia.
k bodu č. 30 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského
kultúrneho strediska zo dňa 1.7.2009
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine
Mestského kultúrneho strediska zo dňa 1.7.2009 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o pedloženom návrhu :
Hlasovanie č. 36:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 256/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska zo dňa 1.7.2009
v predloženom rozsahu.
B/ ž i a d a
Primátora mesta vydať Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska
v schválenom znení.

k bodu č. 31 Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta
Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec
roka mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa, Ágota Antal predniesla pozmeňovací návrh o vypustení písmena e) z bodu 1.,
článku 2 návrhu Zásad.
Primátor mesta upriamil pozornosť poslankyne, že predložený material je pozmeňovacím
návrhom k schváleným “Zásadám vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda”
mestkým zatupiteľstvom, a z tohto dôvodu pozmeňovací návrh pani poslankyne, Ágoty Antal nie
je potrebný.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 37:
prítomní:
21
za:
12
proti:
6
zdržal sa:
2
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 257/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda v predloženom
znení.

k bodu č. 32 Návrh na schválenie refundácie cestovného resp. časti cestovného
obyvateľom s trvalým bydliskom mestskej časti Mliečany a Čótfy
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie refundácie cestovného resp. časti
cestovného obyvateľom s trvalým bydliskom mestskej časti Mliečany a Čótfy v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 38:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 258/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
refundáciu cestovného resp. časti cestovného obyvateľom s trvalým bydliskom mestskej
časti Mliečany a Čótfy, ktorí cestujú prímestskými linkami medzi Dunajskou Stredou
a mestskou časťou Mliečany resp. Dunajskou Stredou a Čótfou, vo výške zliav
poskytnutých ostatným obyvateľom mesta podľa Zásad vydávania a používania
Vernostnej karty mesta Dunajská Streda a Tarify mestskej hromadnej dopravy v meste
Dunajská Streda s účinnosťou od 1.5.2016. Refundácia sa vykoná štvrťročne pozadu na
základe podkladov poskytnutých prepravnou spoločnosťou SAD Dunajská Streda, a.s.
k bodu č. 33 Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda " Za vybudovanie chodníka pre
peších pred MŠ Nám. Priateľstva pozdĺž ulice Attilu Józsefa s prepojením na chodník
pred ZŠ Jimenického a na chodník na ulici Ľanárska"
______________________________________________________________________________
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Primátor mesta predniesol Petícia obyvateľov mesta Dunajská Streda " Za vybudovanie
chodníka pre peších pred MŠ Nám. Priateľstva pozdĺž ulice Attilu Józsefa s prepojením na
chodník pred ZŠ Jimenického a na chodník na ulici Ľanárska" v zmysle predloženého písomného
materiálu, avšak poznamenal, že petícia toho času stratila svoju opodstatnenosť, z dôvodu, že
chodník bol medzičasom vybudovaný tak, ako to bolo naplánované v registri investícií.
Poslanec, Ing. Pavol Sebök vyjadril vďaku v mene rodičov detí návštevujúcich materskú
školu a základú školu za vybudovanie horeuvedeného chodníka zamestnancom MsÚ a taktiež
tiež vyjadril vďaku pani Anity Deákovej, ktorá predložila petíciu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 39:
prítomní:
21
za:
17
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 259/2016/11
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
petíciu obyvateľov mesta Dunajská Streda „Za vybudovanie chodníka pre peších pred MŠ
Nám. Priateľstva pozdĺž ulice Attilu Józsefa s prepojením na chodník pred ZŠ
Jilemnického a na chodník na ulici Ľanárska“.

Poslanec, Ing.arch Zoltán Molnár a poslanec, Roland Hakszer opustili rokovaciu
miestnosť o 17, 09 hod.

k bodu č. 34 Rôzne
______________________________________________________________________________
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, ako predseda Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej
uviedol všetkým prítomným poslancom Mestského zatupiteľstva Dunajská Streda, že dňa
18.4.2016 sa uskutočnilo zasadnutie tejto komisie, boli preskúmané všetky podané Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona NR SR č. 545/2005 Z. z. za kalendárny rok 2015 – bolo ich 22. Pripomenul
ostatným poslancom, ktorí do určeného dátumu (31.3.2016) neodovzdali Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov, aby splnili svoju povinnosť do 30.4.2016.
39

Ďalej žiadal v mene obyvateľov Ľanárskej ulice, aby sa pokračovalo vo výstavbe chodníka od
ulice Attilu Józsefa k ulice Ľanárskej. Predniesol ďalšiu žiadosť v mene obyvateľov sídliska
Západ, aby parkovacie mesta za pohostinstvom Korona, boli vyznačené tak, aby motorové
vozidlé neparkovali na chodníku, zároveň žiadal náčelníka metskej polície o častejšie kontroly na
tomto úseku.
Poslanec, György Bugár informoval poslancov o programe slávností „Dni sv. Juraja“, ktoré sa
uskutočnia v dňoch od 22.4.2016 do 24.4.2016, zároveň poprosil poslancov o účasť na 22.
charitatívnom plese Svätého Juraja (nazbieraná suma bude poskytnutá organizácie
"Világifjúság"). Vstupné je za za 10 eur. Dňa 22.4.2016 o 17,00 hodine sa uskutoční
odovzdávanie ocenenia Sv. Juraja – tento rok ocenenie získa pán Ľudovít Sóós. Vyjadril vďaku
zamestanacom MsÚ za spoluprácu a podporu pri organizovaní Dni sv. Juraja.
Poslanec, Ladislav Bachman predniesol žiadosť o zabezpečenie orezávania suchých konárov na
vetrolame nachádzajúcom sa pri lesnej ceste medzi sídliskom Sever II. a Malodvorníckou cestou
z dôvodu nebezpečenstva pre chodcov, a to u vlastníka pozemku Slovenského pozemkového
fondu. Topoľe, ktoré olemujú túto poľnú cestu sú v stave životu nebezpečnom (suché, padajúce
hrubé konáre).
Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg žiadala v mene obyvateľov Mliečany o vyznačenie priechodu
pre chodcov podľa ich požiadaviek a upozornila aj na potrebu rekonštrukcie kultúrneho domu.
Zároveň upriamila pozornosť aj na skutočnosť, že časť pozemku pod kultúrnym domom nie je
vysporiadaný. Ďalej predniesla požiadavku obyvateľov sídliska Sever II o umiestnenie mestského
mobiláriu – lavíc.
Primátor mesta uviedol, že by bolo potrebné vykonať prieskum u obyvateľov z dôvodu skutočnej
potreby umiestnenia lavíc, aby sa predišlo negatívnym skúsenostiam v minulosti.
Poslanc, Ing. Pavol Sebök predniesol žiadosť o zverejnenie všetkcýh potrebných materiáloch
(ktoré sú predložené pred MsZ) na webovom sídle mesta Dunajská Streda –
www.dunstreda.sk/user - z dôvodu nedostatku poskytovania informácií.
Primátor mesta vysvetlil, že každý z poslancov MsZ Dunajská Streda má právo žiadať materiál,
ktorý potrebuje pre svoju prácu, treba oznámiť potrebu zverejnenia dotyčným osobám.
Poslanec, Attila Karaffa sa zaujímal o rozsahu použitia vernostných kariet, najmä pri udalostiach
ako futbalový zápac DAC. Ďalej žiadal o výsadbu kvetín pri katolíckom kostole na Vámberyho
námestí a o zabezpečenie upratovania okolia kostola.
Poslanec, Ing. Ladislav Garay žiadal v mene obyvateľov sídliska Západ o riešenie statického
problému oporného múru mestského parkoviska pri OC Merkúr. Ďalej žiadal o opravu povrchu
cesty vedúcej ku garážam zo Zelenej ulice oproti hypermarketu LIDL.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik predniesla požiadavku upozornenia majiteľov psov na
povinnosť zberu psích extrementov a aby dodržali čistotu a poriadok v súlade so VZN č.1/2014,
resp. žiadala umiestnenie sáčok pre psie extrementy. Ďalej žiadala dodržanie čistoty a poriadku
na území mesta, hlavne na ulici Hlavnej v okolí terás (odhodené ohorky a smeti), uviedla, že
dobrým riešením by bolo vykonávanie častejších kontrol zo strany mestskej polície
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Poslanec, Tamás Domonkos žiadal prebudovanie parkoviska pri verejnom cintoríne na
Malodvorníckej ceste, tak, aby vystupujúci z auta pri cintoríne nemuseli výjsť na cestu v prípade
návštevy mestsého cintorína. Ďalej upriamil pozornosť aj na dopravnú značku - zákaz vjazdu na
námestí Vámberyho, ktorú podnikatelia nerešpektujú. Žiada vykonávanie častejších kontrol zo
starny metskej polície
k bodu č. 35 Intrerpelácie
______________________________________________________________________________
Poslanec, Attila Karaffa interpeloval primátora mesta v mene obyvateľov Mliečany o podanie
informácie o stave riešenia sťažnosti v prípade prevádzkárne spoločnosti DRON INDUSTRY,
s.r.o. - spracovanie pneumatík.
Primátor mesta informoval poslancov Mestského zastupiteľstva o vykonaní miestneho šetrenia
Spoločného stavebného úradu v rámci stavebného dohľadu v závode predmetnej spoločnosti, za
účasti kompetentných štátnych orgánov, z ktorých niektoré zistili nedostatky. Vyriešenie situácie
žiaľ nie je v kompetencii MsÚ Dunajská Streda.

Na záver primátor mesta pozval poslancov a všetkých prítomných na slávnosť „ Dni Sv.Juraja“.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 19.4.2016 o 17,38 hodine.
Zápisnica bola podpísaná dňa 27.4.2016.

………………………………
Ing. Júlia Bubniaková
prednosta úradu

Overovatelia: 1/ Attila Karaffa

2/ Mgr. Alaxander Dakó

Zapisovateľka: JUDr. Monika Kardos
organizačná referentka

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

………………………………

………………………………
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