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

Dunajská Streda, 15.12.2016

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,
konaného dňa 6. decembra 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 24 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
1. Tünde Brunczviková - ospravedlnená (pracovná zaneprázdnenosť)
k bodu č. 1. Návrh programu 16. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos zahájil a viedol 16. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 16. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná všetkým 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 a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Následne primátor mesta predniesol pozmeňovací návrh o doplnení nových programových
bodov pod programovým bodom č. 3 s názvom: Petícia občanov za zriadenie 9 materských škôl s
právnou subjektivitou a zachovania zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda (petícia bola doručená na MsÚ DS dňa 29.11.2016) a pod programovým
bodom č. 43 s názvom: Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č. 93 o výmere 2
211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2, par. č. 240/1 o výmere 8 251
m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6 o výmere 660 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 51, ostatné
programové body sa prečíslujú. Ďalej primátor mesta navrhol, aby dátum 29. november 2016
v programových bodoch týkajúcich sa všeobecne záväzných nariadení od bodu 29. po 39. bol
zmenený na dátum 6. december 2016.
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Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu primátora:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 22
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz predniesol pozmeňovací návrh, aby uznesenie
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 289/2016/12, bol zmenený v tom zmysle, aby
termín posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nebol 29. november,
ale 6. december.
Po prednese pozme§ovacieho návrhu poslanca Ing. Arch. Mariana Ravasza dostavil sa na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony.
Primátor mesta k návrhu poslanca Ing. Arch. Mariana Ravasza uviedol, že Mestské
zastupiteľstvo Dunajská Streda svojím uzneseím len berie na vedomie navrhnuté termíny
jednotlivých zasadnutí, teda neschvaľuje ich, právo zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva
má zákona a rokovacieho poriadku primátor mesta.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ing. arch. Mariana Ravasza:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 23
za
:7
proti
:4
zdržal sa : 9
nehlasoval : 3
Návrh nebol prijatý.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz ďalej predniesol pozmeňovací návrh, aby programové
body týkajúce sa návrhov všeobecne záväzných nariadení boli stiahnuté z programu rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, nakoľko tieto neboli zverejnené v jazyku
národnostnej menšiny – v jazyku maďarskom, preto verejnosť nemala možnosť zoznámiť sa s ich
obsahom.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ing. arch. Mariana Ravasza:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 23
za
:6
proti
:7
zdržal sa : 8
nehlasoval : 2
Návrh nebol prijatý.
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Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu
s pozmeňovacím návrhom primátora:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 23
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 3
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 337/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 6.12.2016 spolu
s pozmeňovacím návrhom:
1. Schválenie programu rokovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Petícia občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a zachovania
zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 14. zasadnutia
konaného dňa 27.9.2016 a 15. zasadnutia konaného dňa 18.10.2016.
5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 6/2016.
6. Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € od finančnej inštitúcie
ČSOB a.s.
7. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017.
8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2016.
9. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.
10. Návrh na odpredaj bytu č. 76 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225
vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.
11. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta Dunajská Streda,
parkovacích automatov v prospech spoločnosti VECOSYS KFt, so sídlom 9023
Győr, Richter J u. 9, IČO: 08 09 020504.
12. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č.129/10 medzi mestom
Dunajská Streda ako prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, bytom
Kukučínova 480/10 ako nájomcom, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2027.
13. Prerokovanie žiadosti spoločnosti TANK-O-MAT Invest, a.s., so sídlom Zámocké
schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304 o prenájme pozemku par. č.
1888/66 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda.
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14. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m2 a par. č. 489/5 o výmere 61 m2, v prospech
spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 276 359.
15. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3409/8 o výmere 428 m2, v prospech Attilu Csibreiho, bytom Ulica
Svätej Alžbety 5767/9, 929 01 Dunajská Streda.
16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1426/12 o výmere 245 m2, v prospech Zsolta Horvátha, bytom
Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda.
17. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3339/2 o výmere 12 m2 a par. č. 3339/3 o výmere 4 m2, v prospech
Ladislava Lelkesa, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka nad Dunajom.
18. Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 131, nachádzajúceho sa v budove
hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, vedeného
na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v podiele
1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza, bytom Nová Ves 2217/6, 929 01
Dunajská Streda.
19. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 136/10 o výmere 26 m2, par. č. 136/52 o výmere 53 m2, par. č. 136/53
o výmere 4 m2 a par. č. 136/54 o výmere 585 m2, v prospech spoločnosti PIZZA
EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 604.
20. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3737/14, č. 3737/176, č. 3737/177,
č. 3737/178, č. 3737/179, vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor a par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838
Okresným úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská
Streda.
21. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č. 259/5
o výmere 35 m2 a par. č. 253/5 o výmere 11 m2, nachádzajúcim sa v k.ú. Dunajská
Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
22. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č. 886/2
o výmere 65 m2 a par. č. 1936/233 o výmere 18 m2, nachádzajúcim sa v k.ú.
Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
23. Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná
križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1888/306 o výmere 455 m2, par. č. 1894/41 o výmere 226
m2, par. č. 1894/35 o výmere 100 m2, par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m2, par. č.
1915/661 o výmere 112 m2, v prospech Trnavského samosprávneho kraja,
Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,Euro.
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24. Návrh na odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na Kračanskej
ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda a susedného výrobného areálu.
25. Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest pre
nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
26. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný
príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr
a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V–
A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód
výzvy: SKHU/1601.
27. Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Dunajská Streda.
28. Ústna informácia primátora o stave produkcie komunálneho odpadu na území mesta
Dunajská Streda.
29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda.
30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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.
31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani z nehnuteľností, dani za
psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta
Dunajská Streda.
32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo
dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným
obmedzením na území mesta Dunajská Streda.
33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku
pohrebísk mesta Dunajská Streda.
34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 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.
35. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Dunajská Streda na rok 2017.
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36. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede.
37. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda.
38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa
6. decembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území
mesta Dunajská Streda.
39. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6. decembra
2016, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta
Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007,
VZN č. 5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016.
40. Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky č. 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“.
41. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská
Streda na roky 2016-2017.
42. Správa o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému verejného
osvetlenia mesta Dunajská Streda.
43. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č. 93
o výmere 2 211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2, par.
č. 240/1 o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6 o výmere
660 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36 361 51.
44. Petícia obyvateľov za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového stojiska.
45. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda na I. polrok 2017.
46. Rôzne.
47. Interpelácie.
k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Ladislava Bachmana a Mgr. Ivána Nagya , za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného,
referenta právneho.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 23
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 1
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Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 338/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Ladislava Bachmana a Mgr. Ivána Nagya za overovateľov zápisnice a Mgr.
Štefana Podhorného za zapisovateľa.
k bodu č. 3. Petícia občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a
zachovania zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda.
Primátor mesta predniesol Petíciu občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou
subjektivitou a zachovania zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pani, Zuzany
Horváthovej Mandákovej (zástupkyne rodičov) a o procedurálnom návrhu primátor mesta dal
hlasovať.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 23
za
: 23
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
procedurálny návrh o udelení slova pani, Zuzany Horváthovej Mandákovej.
Pani Zuzana Horváthová Mandáková, ako zástupca rodičov vyjadrila svoj názor, že
zastupuje rodičov, ktorí sú proti tomu, aby mesto zriadilo 4 materské školy so samostatnou
právnou subjektivitou. Nevedia, prečo je tento proces potrebný, ako povedala, s vysokou
pravdepodobnosťou asi preto, aby s odstupom času mesto mohlo zrušiť niektoré materské školy,
ktoré nemajú právnu subjektivitu. Rodičia majú tento názor napriek tomu, že sú si vedomí
v akom stave jednotlivé materské školy a kuchyne sú, avšak zdôrazňovala, že ani rodičia, ani deti
za tieto stavy nemôžu. Majú problémy s celým procesom tzv. centralizácie, ktorá je neprehľadná
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a majú strach, pretože nevedia čo sa vlastne bude diať. V súvislosti s kuchyňami v materských
školách ďalej rodičia nerozumejú ani tomu, prečo bolo potrebné odcestovať do Českej republiky
na exkurziu, keď aj na Slovensku sú mestá kde majú kvalitne zariadené a vybavené kuchyne
v materských školách, nehovoriac o tom, že rodičia vôbec nevedia, ako bude prebiehať vývoz
jedál do kuchýň, aby každé dieťa včas dostalo teplé a kvalitné jedlo.
Následne primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pánovi Zsoltovi
Bekemu (zástupcovi rodičov) a o procedurálnom návrhu primátor mesta dal hlasovať.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 23
za
: 17
proti
:2
zdržal sa : 4
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Zsoltovi Bekemu.
Pán Zsolt Beke, ako zástupca rodičov z materskej školy na ulici Komenského vyjadril svoj
názor, že v celom rozsahu súhlasí s pani Zuzanou Mandákovou a prečítal poslancom Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda vyhlásenie rodičov, ktoré obsahuje konkrétnu pohnútu rodičov
ako aj dôvody, koré viedli k tomu, aby sa zrodila predmetná petícia.
Primátor mesta poznamenal, že obavy zástupcov rodičov sú založené na dohadoch bez
uvedenia konkrétnych faktov, ktoré by potvrdili opodstatnenosť petície.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik uviedla, že súhlasí so zástupcami rodičov, ako aj so
samotnou petíciou a zdôrazňovala, že treba bojovať za to, aby v každej materskej škole
prevládala rodinná atmosféra. Vyslovila ďalej názor, podľa ktorého je presvedčená, že celá
otázka tzv. centralizácie materských škôl je už politickou záležitosťou.
Poslanec, Attila Karaffa odmietal tvrdenie Mgr. Gabrielly Jerábikovej
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 23
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
8

Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 339/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
petíciu za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a zachovania zariadení
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
k bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 14.
zasadnutia konaného dňa 27.9.2016 a 15. zasadnutia konaného dňa 18.10.2016.
Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda z 14. zasadnutia konaného dňa 27.9.2016 a 15. zasadnutia konaného dňa 18.10.2016
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 23
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 340/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 14.
zasadnutia, konaného dňa 27.9.2016 a 15. zasadnutia, konaného dňa 18.10.2016.
k bodu č. 5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 6/2016.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č.
6/2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého
odporúčal schválenie návrhu na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 6/2016.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 23
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 341/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
návrhu na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 6/2016.

k bodu č. 6. Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € od finančnej
inštitúcie ČSOB a.s.
Primátor mesta predniesol Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € od
finančnej inštitúcie ČSOB a.s. v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého
odporúčal schválenie návrhu na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € od finančnej
inštitúcie ČSOB a.s.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó uviedol, že predmetný návrh prerokovala aj Komisia MsZ
pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, avšak
napriek tejto skutočnosti žiadal vedenie mesta o obozretnosť vzhľadom na výšku požadovaného
úveru.
Poslanec, Roland Hakszer žiadal, aby suma bola investovaná racionálne a efektívne.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz vyslovil svoju požiadavku, v zmysle ktorej žiadal
vedenie mesta, aby konretizovalo predkladanú dôvodovú správu, ktorá je podľa neho
nedostatočná. Poznamenal, že takto odôvodnený návrh nemôže podporiť. Opýtal sa na význam
slovného spojenia „sociálno-ekonomický rast mesta“, ktoré je podľa neho absolútne bez
významu, nejasné a hlavne nedostačujúce na to, aby mesto odsúhlasilo prijatie investičného
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úveru. Poslanec sa opýtal aj na to, že prečo práve banková inštitúcia ČSOB, a.s. je najlepšia
voľba, keď ani verejné obstarávanie nebolo vypísané.
Po poznámke poslanca Ing. arch. Mariana Ravasza sa dostavila na pojednávanie PaedDr.
Kinga Horváth, PhD.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta reagoval na otázku poslanca slovami, že prijatie
investičného úveru nespadá pod zákon o verejnom obstarávaní.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, reagujúc na poznámky poslanca Ing. arch. Mariana
Ravasza, poznamenal, že na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda namietal dôvodovú správu
k predmetnému návrhu a taktiež spomínal, že odôvodnenie nie je postačujúce na to, aby mesto
prijalo investičný úver v takej výške.
Poslanec, Ladislav Bachmann a poslankyňa, Ágota Antal vyslovili súhlas s názorom
poslanca Ing. arch. Mariana Ravasza, podľa nich návrh neobsahuje presný zoznam, na základe
ktorého by vedeli na aké konkrétne úlohy, rekonštrukcie bude použitý úver. Poslankyňa, Ágota
Antal poznamenala, že na základe takej dôvodovej správy nie je schopná zodpovedne hlasovať
a podporiť návrh.
Primátor mesta reagujúc na poznámky poslancov mestkého zastupiteľstva uviedol, že
Register investícií mesta Dunajská Streda na rok 2017, ktorý tvorí prílohu návrhu rozpočtu mesta
Dunajská Streda na rok 2017 obsahuje, ktorétne aktivity v oblasti rekonštrukcie miestnych ciest
a chodníkov, rekonštrukcie verejného osvetlenia a podobne, pričom ďalšie aktivity plánované
v roku 2018 sú uvedené zatiaľ s nulovou sadzbou.
Podľa poslanca, Tamása Domonkosa uviedol, že hlavným cieľom by mal byť zodpovedné
využívanie investičného úveru v prospech mesta.
Poslanec, Attila Karaffa vyjadril svoj názor ako člen troch odborných komisií, že môže
konštatovať, že na rokovaniach komisií boli poslanci dostatočne oboznámení podkladmi návrhu,
preštudoval aj spomínaný register investícií na rok 2017 a môže zodpovedne podporiť prijatie
investičného úveru.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 24
za
: 17
proti
:0
zdržal sa : 5
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 342/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda

A/ s c h v a ľ u j e
prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € za podmienok uvedených v indikatívnej
ponuke finančnej inštitúcie ČSOB a.s.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Dunajská Streda na podpísanie úverovej zmluvy na základe podmienok
uvedených v indikatívnej ponuke ČSOB a.s., ktoré obsahuje príloha materiálu.

k bodu č. 7. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017.
Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého
odporúčal schválenie návrhu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy poznamenal, že návrh rozpočtu na rok 2017 bol
prerokovaný na zasadnutiach Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie
s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť a predmetný návrh obsahuje všetky žiadosti
a odporúčania, ktoré prichádzali od ostatných komisií.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz vyslovil svoj názor, že nesúhlasí so stanoviskom
hlavného kontrolóra, návrh je podľa neho neprehľadný a to na viacerých miestach. Citoval § 7
ods. 2 a 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
zmysle ktorého: “Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech
rozvoja územia obce.” Citoval to z dôvodu, nakoľko spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská
Streda, s.r.o. bude podľa návrhu rozpočtu v roku 2017 poskytnutá dotácia vo výške 250.000 Eur a
návrh neobsahuje konkrétny zoznam úloh, na ktoré bude táto suma poskytnutá. Podľa jeho
názoru, je to neakceptovateľné, pretože nikto nebude môcť prekontrolovať, či tieto peniaze boli
použité na tie účely, na ktoré boli poskytnuté.
Ďalej vyslovil svoj názor aj v súvislosti so zvýšením rozpočtu na odvozu a uloženie komunálneho
odpadu. Dunajskú Stredu porovnal mestami SR približne rovnakým počtom obyvateľstva ako aj
rozlohou územia. Podľa poslanca je to neakceptovateľné, že Dunajská Streda patrí spomedzi
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vymenovaných slovenských miest medzi najmenšie a napriek tomu platí mesto za odvoz
a uloženie odpadu toľko, koľko neplatia ani tie najväcsie mestá. Napriek tomu všetkému
v predmetnom návrhu je táto suma ešte vyššia, cca. 1.800.000 Eur, čo je podľa neho absurdné.
Riešenie celej problematiky vidí v tom, aby konečne, po dlhých rokoch bol na území mesta
vytvorený zberný dvor, pomocou ktorého bude táto suma redukovateľná.
Ďalej uviedol, že považuje za poburujúce, že mesto chce zvyšovať svoje daňové príjmy pomocou
efektívneho vymáhania dane, teda hlavne od tých ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných
prostriedkov.
Primátor mesta k poskytnutej dotácie pre spoločnosť Municipal real estate Dunajská Streda,
s.r.o. uviedl, že suma 150 000 Eur bude uvedenej spoločnosti poskytnutá na základe zmluvy,
ktorú sumu môže použiť výlučne na konkrétne úlohy a účely, na ktoré sú uvedené v zmluve.
Poslanec, Roland Hakszer vyslovil svoj názor, že nesúhlasí s tým, aby mesto ročne
podporilo futbalový klub DAC sumou vo výške 426.750,- Eur a to po dobu 20 rokov. Zastáva
názor, že bolo by možné redukovať okrem iného aj poplatok za odvoz komunálneho odpadu.
Zástupca primátora, MUDr. Zoltán Horváth reagoval na príspevok poslanca Ing. arch.
Mariana Ravasza, čo sa týka daňového vymáhania a daňovej exekúcie. Poznamenal, že
vymáhanie pohľadávok mesta je zákonnou povinnosťou mesta a zároveň je to úctihodné voči tým
občanom, ktorí si splnia svoje povinnosti voči mestu.
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai dotazoval, prečo mesto v návrhu rozpočtu na rok 2017
neráta s novým druhom dane, a to s poplatkom za rozvoj.
Primátor mesta reagoval na dotaz poslanca, že pre mesto je oveľa výhodnejšie, ak investor
zafinancuje vybudovanie určitej infraštruktúry, ako by mal zaplatiť jednorázový poplatok za
rozvoj. Vedenie mesta je toho názoru, nech zavedú polatok za rozvoj iné samosprávy a podľa
získaných poznatkov bude môcť aj mesto Dunajská Streda v ďalšom období zaviesť tento
poplatok.
Poslanec, Ing. Pavol Sebők žiadal vedenie mesta, aby mesto v roku 2017 mal by hospodáriť
tak, aby bolo možné realizovať aj také rekonštrukcie, ktoré neboli naplánované v rozpočte, ale
občania o tieto majú záujem.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 24
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
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Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 343/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2017 Mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2016.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol Správu o výsledkoch kontrol
ukončených v mesiaci november 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní : 24
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 5
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 344/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly č. 2016/5
2. Správu o výsledku kontroly č. 2016/6
k bodu č. 9. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2016.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol Návrh na zmenu plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní : 24
za
: 19
proti
:0
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zdržal sa : 0
nehlasoval : 5
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 345/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 nasledovne:
- v názve kontrolnej akcie uvedenej pod 4. zarážkou sa slová „č. 233/2016/11 zo dňa
19.04.2016“ nahrádzajú slovami „č. 82/2015/5 zo dňa 28.04.2015“

k bodu č. 10. Návrh na odpredaj bytu č. 76 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. 76 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 : 24
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 4
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 346/2016/16
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
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kúpnu cenu stanovenú v bode 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
8/100/2011 zo dňa 28.06.2011:
Súpisn
é
číslo

2225

Vc
hod

36

Podlaži
e

3

Čísl
o
bytu

76

Spoluvlastníc
ky podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu a
spoluvlastníc
ky podiel k
pozemku

44/6036

Údaje o
nadobúda
teľovi
(meno,
priezvisk
o, dátum
narodenia
, trvalý
pobyt)
Richard
Goldstein,
nar.
25.08.197
4, Nová
Ves
2225/36,
929 01
Dunajská
Streda

Prevod
vlastníc
tva
v
podiele

1/2

Údaje o
nadobúdateľovi
(meno, priezvisko,
dátum narodenia,
trvalý pobyt)

Melinda Lekvišová,
nar.
30.01.1975,
Nová Ves 2225/36,
929 01 Dunajská
Streda

Prevod
vlastníctv
av
podiele

1/2

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 kupujúcimi:
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.

Po prerokovaní programového bodu č. 10, poslanec, Ing Ladislav Garay opustil rokovaciu
miestnosť o 16.25 hod.
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Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 16,25 hod. v trvaní 20 minút.
Hlasovanie o procedorálnom návrhu primátora mesta o prestávke:
Hlasovanie č. 16:
prítomní : 23
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
procedurálny návrh o prestávke v trvaní 20 minút.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16,45 hod.

k bodu č. 11. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta Dunajská Streda,
parkovacích automatov v prospech spoločnosti VECOSYS KFt, so sídlom 9023 Győr,
Richter J u. 9, IČO: 08 09 020504.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta Dunajská
Streda, parkovacích automatov v prospech spoločnosti VECOSYS KFt, so sídlom 9023 Győr,
Richter J u. 9, IČO: 08 09 020504 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 17:
prítomní : 23
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 347/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
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1. Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku mesta Dunajská Streda, parkovacích
automatov v počte 33 ks v prospech spoločnosti VECOSYS Kft, so sídlom 9023 Győr,
Richter J. u. 9, IČO: 08 09 020504 za kúpnu cenu 9 000 Eur (slovom: deväťtisíc eur) za
nasledovných zmluvných podmienok:
 hnuteľný majetok, je opotrebovaní a bude odpredaný v stave, v akom sa nachádza, bez
opráv a revízií,
 odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na
vlastné náklady.
Zoznam parkovacích automatov tvorí prílohu tohto uznesenia.
2. Odpredaj vyššie uvedených hnuteľných vecí ako prípadu osobitného zreteľa
v
súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, za kúpnu cenu 9 000 Eur 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. 12. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č.129/10 medzi mestom
Dunajská Streda ako prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, bytom
Kukučínova 480/10 ako nájomcom, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2027.
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 129/10
medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, bytom
Kukučínova 480/10 ako nájomcom, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2027 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 18:
prítomní : 23
za
: 17
proti
:0
zdržal sa : 4
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 348/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
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1.1 Informáciu, že pozemok par. č. 129/1 o výmere 843 m2 nachádzajúci sa v
katastrálnom území Dunajská Streda , v obci Dunajská Streda vedený na LV č. 6341
Okresným úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor je v podielovom spoluvlastníctve
nasledovne:
a) Vojtech Vodnyánszky, nar. 24.01.1951 a Emília Vodnyánszky, nar. 20.04.1954
v spoluvlastníckom podiele 218/843,
b) Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v spoluvlastníckom
podiele 189/843,
c) Etela Nagyová, nar. 21.01.1937 v spoluvlastníckom podiele 218/843,
d) Ingrid Molnárová, nar. 13.02.1966 v spoluvlastníckom podiele 218/843.
1.2 Informáciu, že z pozemku par. č. 129/1 o výmere 843 m2 nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda vedeného na LV č. 6341
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, bola geometrickým plánom
č. 33737398 – 39/2016 zo dňa 30.08.2016, zhotoviteľa - Ing. Ladislav Garay, Agátová
27, 929 01 Dunajská Streda oddelená par. č. 129/10 o výmere 24 m2 nachádzajúca sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda.
1.3 Informáciu, že všeobecná hodnota nájmu pozemku novovytvorenej par. č. 129/10
o výmere 24 m2 , nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda bola stanovená znaleckým posudkom č. 143/2016 vypracovaným dňa
18.10.2016 Ing. Annou Juhosovou, Kukučínova ulica 479/24, 929 01 Dunajská Streda vo
výške 620,00 € v súlade s §7a ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 zo dňa
11.2.2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 8/2013 zo dňa 26.02.2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská
Streda.
1.4 Priložené Vyjadrenia k ohláseniu drobnej stavby č. 16324/7218/2016/031-OM, zo dňa
22.08.2016 odboru stavebného Mestského úradu v Dunajskej Strede.
1.5. Priložený Súhlas s drobnou stavbou na pozemku par. č. 129/1 Dunajská Streda.
B/ s c h v a ľ u j e
2.1 Umiestnenie drobnej stavby slúžiacej ako sklad, ktorá bude mať doplnkovú funkciu
k hlavnej stavbe, k obytnému domu súp. č. 480 nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda vedeného na LV č. 4963 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, na novovytvorenom pozemku par. č. 129/10
o výmere 24 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, vytvorenej geometrickým plánom č. 33737398 – 39/2016 zo dňa
30.08.2016, zhotoviteľa - Ing. Ladislav Garay, Agátová 27, 929 01 Dunajská Streda,
ktorého je Mesto Dunajská Streda spoluvlastníkom v spoluvlastníckom podiele 189/843.
2.2 Uzavretie Zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako
prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, bytom Kukučínova 480/10, 929 01
Dunajská Streda ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom pozemku, na
novovytvorenej
par.
č.
129/10
o výmere
5,3808
m2
{( 189/843)*24/}, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
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Dunajská Streda, vytvorenej geometrickým plánom č. 33737398 – 39/2016 zo dňa
30.08.2016, zhotoviteľa - Ing. Ladislav Garay, Agátová 27, 929 01 Dunajká Streda, za
účelom umiestnenia drobnej stavby slúžiacej ako sklad náradia, na dobu určitú od
01.01.2017 do 31.12.2027, za ročné nájomné vo výške 139,00 Eur za nasledovných
zmluvných podmienok:
 ročné nájomné vo výške 139,00 Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi
najneskôr do 15.dňa marca aktuálneho roka,
 nájomca bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele, par. č.
129/10 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 predmet nájmu 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 (napr. údržba, modernizácia, výmena
podzemných vedení, odstránenie
havarijného stavu, atď).
2.3 Prenájom pozemku o celkovej výmere 5,3808 m2, uvedeného v bode 2.2. tohto návrhu
uznesenia, ako prípad hodný 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
139,- Eur, výlučne za účelom umiestnenie drobnej stavby slúžiacej ako sklad. Prenájom
vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípad hodný 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.
C/ 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. Prerokovanie žiadosti spoločnosti TANK-O-MAT Invest, a.s., so sídlom
Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304 o prenájme pozemku par. č.
1888/66 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Prerokovanie žiadosti spoločnosti TANK-O-MAT Invest, a.s.,
so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304 o prenájme pozemku par. č.
1888/66 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 19:
prítomní : 23
za
:1
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proti
: 18
zdržal sa : 2
nehlasoval : 2
Z technických príčin hlasovanie č. 19 bolo
neplatné.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 23
za
:0
proti
: 19
zdržal sa : 3
nehlasoval : 1
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 349/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
neschvaľuje
zámer prenájmu pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v
obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parc. č. 1888/66, parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 722 m2 vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odborom, za účelom výstavby a prevádzky malej
samoobslužnej čerpacej stanice pohonných hmôt mestského typu s nadzemnou nádržou
bez spievodných prevádzok, vyznačenej na vizualizácií, tvoriacej prílohu tohto návrhu, v
prospech spoločnosti TANK-O-MAT Invest, a.s. , so sídlom Zámocké schody 2/A, 811
01 Bratislava, IČO: 44 568 304 (ďalej len „spoločnosť“).

k bodu č. 14. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m2 a par. č. 489/5 o výmere 61 m2, v prospech
spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 276 359.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m2 a par. č. 489/5 o výmere 61 m2,
v prospech spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 276 359 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy ako predseda odbornej komisie predniesol pozmeňovací
návrh na odpredaj uvedených pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže.
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom
poslanca JUDr. Szabolcsa Hodosyho.
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Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom:

Hlasovanie č. 21:
prítomní : 23
za
: 14
proti
:6
zdržal sa : 2
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 350/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.1 Odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, nehnuteľností nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 35021934-278/2016, vyhotoveným dňa
26.10.2016, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, par. č. 489/4, parcela registra C, druh pozemku
záhrady o výmere 264 m2 a par. č. 489/5, parcela registra C, druh pozemku záhrady
o výmere 61 m2, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne
záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien
a doplnkov.
1.2 Oznámenie o predaji a podmienkach predaja vyššie uvedených nehnuteľností
formou obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej hlavné vyhodnocovacie kritéria budú:
 z dôvodu obmedzeného prístupu k predmetu obchodnej verejnej súťaže, okruh
potencionálnych záujemcov o odkúpenie predmetu obchodnej verenej súťaže sa znižuje
len na vlastníkov priľahlých nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k.ú. Dunajská Streda,
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 4649, č. 3370, č. 218
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor. Podania iných záujemcov
nebudú zaradené do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
 záujemcom navrhnutá výška kúpnej ceny (minimálna cena je stanovená znaleckým
posudkom vo výške 7 800,-€, slovom: sedemtisícosemsto eur), ktorú záujemca musí
vložiť do notárskej úschovy ako zabezpečenie krytia plnenia záväzku uhradiť záujemcom
navrhnutú kúpnu cenu v prípade, že záujemca sa stáva výhercom obchodnej verejnej
súťaže predmetom, ktorej je odpredaj nehnuteľností uvedených v bode 1.1. tohto návrhu
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uznesenia. Odpis notárskej zápisnice o vklade vyššie uvedenej čiastky navrhnutej kúpnej
ceny predkladá záujemca spolu so svojím návrhom kúpnej ceny.
1.3 Oznámenie o predaji a podmienkach predaja vyššie uvedených nehnuteľností
formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými základnými súťažnými podmienkami
predaja:
 záujemca vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených
parcelách č. 489/4 a č. 489/5 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 predmet
obchodnej verejnej súťaže 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.
1.4 Lehotu na doručenie cenových ponúk do 17.01.2017 o 12:00 hod.
C/ s p l n o m o c ň u j e primátora
 na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja vyššie uvedených nehnuteľností formou
obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené
podmienky obchodnej verejnej súťaže.
 na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o predaji a podmienkach predaja vyššie
uvedených nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta
Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda.
 na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 15. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3409/8 o výmere 428 m2, v prospech Attilu Csibreiho, bytom Ulica
Svätej Alžbety 5767/9, 929 01 Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 3409/8 o výmere 428 m2, v prospech Attilu Csibreiho, bytom
Ulica Svätej Alžbety 5767/9, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Poslanec, Ing. arch. Zoltán Molnár poznamenal, že Komisia MsZ pre rozvoj mesta
a dopravu nesúhlasí s predloženým návrhom.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 22:
prítomní : 23
23

za
:0
proti
: 18
zdržal sa : 4
nehlasoval : 1
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 351/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
neschvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3409/8, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m2, vytvoreného geometrickým plánom
č. 50157396-9/2016, vyhotoveným dňa 09.05.2016, vyhotoviteľom Ladislav Mezei,
Potônské Lúky 122, 930 52 Blahová, IČO: 50 157 396, overeným Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č. 1041/2016, dňa 13.05.2016, v podiele 1/1-ine
k celku, v prospech Attilu Csibreiho, bytom Ulica Svätej Alžbety 5767/9, 929 01
Dunajská Streda, nar. 12.08.1969, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým
posudkom č. 108/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 03.11.2016 vo
výške 8 400,- € (slovom: osemtisícštyristo eur).

k bodu č. 16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1426/12 o výmere 245 m2, v prospech Zsolta Horvátha, bytom
Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 1426/12 o výmere 245 m2, v prospech Zsolta Horvátha, bytom
Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 23:
prítomní : 23
za
:2
proti
: 10
zdržal sa : 10
nehlasoval : 1
Návrh nebol prijatý.
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Uznesenie
č. 352/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
neschvaľuje
odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1426/12, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda, v prospech Zsolta Horvátha, nar. 31.03.1968, bytom
Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda do výlučného vlastníctva v podiele
1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú znaleckým posudkom č.
106/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 31.10.2016 vo výške 8 800,-€
(slovom: osemtisícosemsto eur).

k bodu č. 17. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3339/2 o výmere 12 m2 a par. č. 3339/3 o výmere 4 m2, v prospech
Ladislava Lelkesa, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka nad Dunajom.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 3339/2 o výmere 12 m2 a par. č. 3339/3 o výmere 4 m2,
v prospech Ladislava Lelkesa, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka nad Dunajom
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 24:
prítomní : 23
za
:3
proti
: 10
zdržal sa : 9
nehlasoval : 1
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 353/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
neschvaľuje
odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č.
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46610910-100/2016, vyhotoveným dňa 07.10.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 17.10.2016 pod č. 2209/2016,
par. č. 3339/2, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 12 m2 a par. č.
3339/3, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
v prospech Ladislava Lelkesa, nar. 04.11.1965, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31
Vojka Nad Dunajom, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú
hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 98/2016, vypracovaným Jolanou
Némethovou, dňa 20.10.2016 vo výške 550,-€ (slovom: päťstopäťdesiat eur).

k bodu č. 18. Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 131, nachádzajúceho sa
v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda,
vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza, bytom Nová Ves 2217/6, 929 01
Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 131,
nachádzajúceho sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská
Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza, bytom Nová Ves 2217/6, 929 01 Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 23
za
: 19
proti
:2
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Z technických príčin hlasovanie č. 25 bolo
neplatné.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 26:
prítomní : 23
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
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Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 354/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj nebytového priestoru – garáže č. 131, nachádzajúceho sa v budove
hromadných garáží súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor, v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza, bytom
Nová Ves 2217/6, 929 01 Dunajská Streda, nar. 28.05.1986, za všeobecnú hodnotu
pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 99/2016, vypracovaným Jolanou
Némethovou, dňa 20.10.2016 vo výške 1 980,-€ (slovom: jedentisícdeväťstoosemdesiat
eur).
2. Odpredaj 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 neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade
s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 21/308/2012 zo dňa
15.05.2012, ktoré následne z dôvodu neúspešnosti bolo zrušené s Uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 28/446/2013 zo dňa 26.02.2013.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 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. 19. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 136/10 o výmere 26 m2, par. č. 136/52 o výmere 53 m2, par. č.
136/53 o výmere 4 m2 a par. č. 136/54 o výmere 585 m2, v prospech spoločnosti PIZZA
EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 604.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 136/10 o výmere 26 m2, par. č. 136/52 o výmere 53 m2, par. č.
136/53 o výmere 4 m2 a par. č. 136/54 o výmere 585 m2, v prospech spoločnosti PIZZA EXTRA,
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s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 604 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy predniesol pozmeňovací návrh, aby o návrhu hlasovalo
zvlášť o schválení odpredaja pozemov (parc. č. 136/52, 136/10 a 136/53) ako bod A/ a zvlásť
o schválení odpredaja pozemkov (parc. č. 136/54) ako bod B/.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca (bod A/):
Hlasovanie č. 27:
prítomní : 23
za
: 16
proti
:1
zdržal sa : 5
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca (bod B/):
Hlasovanie č. 28:
prítomní : 23
za
:5
proti
: 15
zdržal sa : 2
nehlasoval : 1
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacími návrhmi
Hlasovanie č. 29:
prítomní : 23
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 355/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemkov, par. registra „C“, druh pozemku
ostatné plochy, par. č. 136/10 o výmere 26 m2, vedeného na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov vytvorených geometrickým
plánom č. 46610910-79/2016, vyhotoveným dňa 16.08.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN
DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46610910, overeným
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 31.08.2016 pod č.
1824/16, par. č. 136/52, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 53 m2, par. č. 136/53, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 4 m2, v prospech spoločnosti PIZZA EXTRA, s.r.o., Kulačská
4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 604 do výlučného vlastníctva v podiele
1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemkov, stanovenú znaleckým posudkom č.
87/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 02.09.2016 vo výške 2 901,68 €
(slovom: dvetisícdeväťstojeden eur a šesťdesiatosem euro centov) s nasledovnou
zmluvnou podmienkou:
 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č.
136/10, č 136/52, č 136/53, 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 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.
B/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemku, vytvoreného geometrickým plánom
č. 46610910-79/2016, vyhotoveným dňa 16.08.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS
s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46610910, overeným Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 31.08.2016 pod č. 1824/16, par.
č. 136/54, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 585 m2 ,
v prospech spoločnosti PIZZA EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 272 604 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú
hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 87/2016, vypracovaným Ing.
Jolanou Némethovou, dňa 02.09.2016 vo výške 20 451,60 € (slovom:
dvadsaťtisícštyristopäťdesiatjeden eur a šesťdesiat euro centov).
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C/ 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. 20. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3737/14, č. 3737/176, č.
3737/177, č. 3737/178, č. 3737/179, vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor a par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 Okresným
úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena
na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3737/14, č. 3737/176, č.
3737/177, č. 3737/178, č. 3737/179, vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská Streda
– Katastrálny odbor a par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 Okresným úradom
Dunajská Streda - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 30:
prítomní : 23
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 356/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3737/14, parcela registra C, druh
pozemku záhrady o výmere 475 m2, par. č. 3737/176, parcela registra C, druh pozemku
záhrady o výmere 475 m2, par. č. 3737/177, parcela registra C, druh pozemku záhrady
o výmere 475 m2, par. č. 3737/178, parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere
475 m2, par. č. 3737/179, parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 478 m2,
vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č.
3737/6, parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 328 m2, par. č. 3737/175,
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parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 324 m2, vedené na LV č. 1838
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, bezodplatne v prospech mesta
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; spočívajúceho
v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, mesta Dunajská
Streda, Hlavná 50/156, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, cez celé vyššie
uvedené pozemky neobmedzene, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti.
2. Zriadenie vecného bremena uvedeného v bode 1. tohto návrhu uznesenia na dobu
neurčitú.
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 vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č.
259/5 o výmere 35 m2 a par. č. 253/5 o výmere 11 m2, nachádzajúcim sa v k.ú. Dunajská
Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
Primátor mesta predniesol Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov
k pozemkom, par. č. 259/5 o výmere 35 m2 a par. č. 253/5 o výmere 11 m2, nachádzajúcim sa
v k.ú. Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 31:
prítomní : 23
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 357/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:
1.1 predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda:
 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, par. č. 259/5 o výmere 35 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 4661091043/2016, vyhotoveným dňa 25.05.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č.
1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910 v podiele 1/1-ine k celku, vo výlučnom
vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 259/5, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 88/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 16.09.2016 vo výške 870,- €
(slovom: osemstosedemdesiat eur).
1.2 predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – vlastník: Slovenská
republika, správca: Okresný súd Dunajská Streda:
 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, par. č. 253/5 o výmere 11 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 4661091043/2016, vyhotoveným dňa 25.05.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č.
1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910 v podiele 1/1-ine k celku, vo
výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Okresného súdu Dunajská Streda,
Alžbetínske námestie č. 8, 929 27 Dunajská Streda, IČO: 00 165 620.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 253/5, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 89/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.09.2016 vo výške 275,- €
(slovom: dvestosedemdesiatpäť eur).
2. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu
vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu
vymieňajúceho č. 2, s nasledovnými zmluvnými podmienkami:
2.1 pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 2 nadobúda
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku,
2.2 pozemok uvedený v bode 1.2 tohto návrhu vymieňajúci č. 1 nadobúda
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku.

na strane
na strane
do svojho
do svojho
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3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8, písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, v záujme
vysporiadania majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, zabratým oplotením
nachádzajúcim sa medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a vo
vlastníctve Slovenskej republiky, vybudovaným v čase bývalej Československej
socialistickej republiky.
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. 22. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č.
886/2 o výmere 65 m2 a par. č. 1936/233 o výmere 18 m2, nachádzajúcim sa v k.ú. Dunajská
Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
Primátor mesta predniesol Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov
k pozemkom, par. č. 886/2 o výmere 65 m2 a par. č. 1936/233 o výmere 18 m2, nachádzajúcim sa
v k.ú. Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 32:
prítomní : 23
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 358/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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A/ s c h v a ľ u j e
1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:
1.2 predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda:
- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, par. č.
1936/233 o výmere 18 m2, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor v podiele 1/1-ine k celku, vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská
Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1936/233, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 74/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.09.2016 vo výške 910,- €
(slovom: deväťstodesať eur).
1.2 predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Tibor Udvaros, bytom
Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda, nar. 02.02.1960:
- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, par. č. 886/2 o výmere 65 m2, vedený na LV č. 347 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor v podiele 1/1-ine k celku, vo výlučnom vlastníctve Tibora
Udvarosa, bytom Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda, nar. 02.02.1960.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 886/2, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 73/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 25.08.2016 vo výške 910,- €
(slovom: deväťstodesať eur).
2. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 2, s nasledovnými zmluvnými podmienkami:
2.1. pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 2 nadobúda do svojho
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku,
2.2. pozemok uvedený v bode 1.2 tohto návrhu vymieňajúci č. 1 nadobúda do svojho
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku,
2.3. vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bode 1.2
tohto návrhu, 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,
2.4. vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bode 1.1
tohto návrhu, 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
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výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych
stavieb.
3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 2, 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 vysporiadania majetkovo - právnych vzťahov k pozemku, par. č. 886/2, na
ktorom sa nachádza chodník a pás mestskej zelene 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.

Po prerokovaní programového bodu č. 22, poslanci, MVDr. Gabriel Csicsai a Ágota Antal
opustili rokovaciu miestnosť o 16.50 hod.

k bodu č. 23. Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01
Okružná križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1888/306 o výmere 455 m2, par. č. 1894/41 o výmere 226 m2, par.
č. 1894/35 o výmere 100 m2, par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m2, par. č. 1915/661 o výmere
112 m2, v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava,
IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda –
SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1888/306 o výmere 455 m2, par. č. 1894/41 o výmere 226 m2, par. č.
1894/35 o výmere 100 m2, par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m2, par. č. 1915/661 o výmere 112 m2,
v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901,
za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 33:
prítomní : 21
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za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 359/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka
Galantská cesta“, vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území Dunajská Streda,
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/306, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2, par. č. 1894/41, parcela registra
C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2, par. č. 1894/35, parcela
registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 100 m2, par. č. 1894/36, parcela
registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 495 m2, par. č.
1915/661, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 112
m2, vytvorených geometrickým plánom č. 1041/2016, vyhotoveným dňa 19.08.2016,
vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717
568, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 20.09.2016
pod č. 2002/2016, ktorého užívanie Okresný úrad Dunajská Streda – Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, ako stavebný úrad povolil kolaudačným rozhodnutím
č. OU-DS-OCDPK-2016/013118-05 zo dňa 21.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 26.09.2016; v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01
Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro pri splnení nasledovných
podmienok:
Mesto Dunajská Streda pred uzavretím kúpnej zmluvy s Trnavským samosprávnym
krajom, predloží kupujúcemu nasledovné dokumenty:
 právoplatné stavebné povolenie,
 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 projektovú dokumentáciu skutočne realizovaného stavebného diela,
 právoplatné kolaudačné
rozhodnutie a zároveň v súlade s vyššie uvedeným
kolaudačným rozhodnutím sa zmluvne zaviaže na záručnú dobu odovzdaného stavebného
diela do 15.08.2020.
2. Odpredaj nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1. tohto návrhu ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení
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neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že predmetná časť stavby je súčasťou cestného
telesa komunikácie vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.
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. 24. Návrh na odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na
Kračanskej ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda a susedného výrobného areálu.
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia
vybudovanej na Kračanskej ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda a susedného výrobného areálu v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Poslanec, Mgr. art.,dr. jur. Ákos Horony predniesol doplňujúci návrh, aby bod A/ návrhu
uznesenia obsahoval termín dokedy má spoločnosť MWH s.r.o. vyrovnať všetky svoje záväzky
voči mestu Dunajská Streda. Tento termín navrhol najneskôr do 31. mája 2017.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca:
Hlasovanie č. 34:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 35:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
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nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 360/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
Odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na Kračanskej ceste,
oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda a susedného výrobného areálu, v dĺžke a vyhotovení uvedenej v znaleckom
posudku č. 105/2016, vypracovanom Ing. Jolanou Némethovou dňa 30.10.2016; v
prospech mesta Dunajská Streda za všeobecnú hodnotu stavby oplotenia, stanovenú
vyššie uvedeným znaleckým posudkom vo výške 15 000,- € (slovom: pätnásťtisíc eur)
s podmienkou, že pred realizáciou vyššie uvedenej kúpy spoločnosť MWH s.r.o., Staničná
502, 952 01 Vráble, IČO: 35 730 480, vyrovná všetky svoje záväzky voči mestu Dunajská
Streda a to najneskôr do 31. mája 2017.
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. 25. Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest pre
nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom
parkovacích miest pre nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 36:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 361/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e,
že spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. ako nájomca v auguste 2016
vrátila mestu Dunajská Streda ako prenajímateľovi 33 ks prenajatých parkovacích
automatov, z dôvodu úplného opotrebenia, poškodenia, zrejmú zastaranosť,
nehospodárnosť v prevádzke. Spoločnosť obstarala parkovacie automaty formou
operatívneho lízingu od víťaza verejnej obchodnej súťaže.
B/ s c h v a ľ u j e
1. ročné nájomné za nájom parkovacích miest pre nájomcu Municipal Real Estate
Dunajská Streda, s.r.o. na rok 2017 v sume 150 000 eur s tým, že nájomné sa bude
uhrádzať v štvrťročných splátkach so splatnosťou 30.4.2017, 31.7.2017, 31.10.2017
a 30.12.2017.
2. zrušenie vyhradených parkovacích miest pre podnikateľské subjekty s účinnosťou od 1.
januára 2017.
C/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto
uznesenia.

k bodu č. 26. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný
príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská
Streda“
v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG
V–A SLOVENSKÁ
REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo predloženie žiadosti
o finančný príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr
a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG V–A SLOVENSKÁ
REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 37:
prítomní : 21
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 362/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 327/2016/14 zo dňa
27.9.2016 nasledovne:
bod 1 a 2 uznesenia znie:
„1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Cultural programmes
for bridging gaps between Győr and Dunajská Streda", "Győr és Dunaszerdahely
kulturális együttműködésének fejlesztése", „Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi mestami
Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ
REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601
„2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého príspevku z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do
výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti t.j. maximálne do výšky 25 301,80 €.“

k bodu č. 27. Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 38:
prítomní : 21
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 0
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nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 363/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
odpísanie premlčaných pohľadávok a záväzkov mesta Dunajská Streda v celkovej výške
12 635,63 EUR.

k bodu č. 28. Ústna informácia primátora o stave produkcie komunálneho odpadu na území
mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Ústnu informácia primátora o stave produkcie komunálného
odpadu na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ladislav Bachman poznamenal, že by bolo vhodné, keby na kontajneroch a na
prístreškoch pre kontajnery bolo vyvesené telefónne číslo, na ktorom by mohli občania
kontaktovať zodpovedného zamestnanca za účelom odvozu stavebného odpadu.
Primátor mesta reagujúc na príspevok poslanca Ladislava Bachmana konštatoval, že je
daná možnosť kontaktovať zamestnanca MsÚ Tomáša Borárosa a dohodnuť sa s ním na termíne
odvozu. Ďalej poznamenal, že pre riešenie danej problematiky je potrebná aj súčinnosť zo strany
občanov mesta Dunajská Streda.
Podľa poslanca, Ing. arch. Mariana Ravasza by bolo riešním pre danú problematiku, keby
na území mesta fungoval zberný dvor.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 39:
prítomní : 21
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.

41

Uznesenie
č. 364/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
ústnu informáciu primátora o stave produkcie komunálneho odpadu na území mesta
Dunajská Streda.

k bodu č. 29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy predniesol doplňujúci návrh, aby v predkladanom návrhu
všeobecne záväzného nariadenia v § 5 ods. 1 písm. e) bol za slovom „o výkone“ doplnené slovo
„trestu“.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca:
Hlasovanie č. 40:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 41:
prítomní : 21
za
: 21
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proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 365/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2016 zo dňa 6. decembra
2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda podľa predloženého návrhu spolu
s doplňujúcim návrhom.

k bodu č. 30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
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 zmysle predloženého
písomného materiálu, pričom predniesol doplňujúci návrh, aby predkladaný návrh všeobecne
záväzného nariadenia bol doplnený o nasledovné odseky, ktoré znejú nasledovne:
„3. V § 15 odsek 4 znie:
„4. Zber drobného stavebného odpadu mesto zabezpečuje za odplatu.“
4. V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„5. Pôvodca odpadu je povinný vzniknutý drobný stavebný odpad odovzdať na príslušnom
zbernom dvore alebo ho odovzdať po zaplatení miestneho poplatku za drobný stavebný odpad
v dohodnutom termíne organizácii zodpovednej za zber drobného stavebného odpadu, ktorá má
uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.“
5. V § 15 doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
6. V § 15 v novom odseku 5 sa slovo „mestu“ nahrádza slovami „organizácii zodpovednej za
zber drobného stavebného odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti
s mestom“.
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7. V § 15 v novom odseku 6 sa vypúšťa slovo „alebo“ a na konci vety sa za slovo „vrecia“
vkladajú slová „ alebo na verejné priestranstvo.“
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim a pozmeňovacím návrhom:
Hlasovanie č. 42:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 366/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 15/2016 zo dňa 6.
decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 spolu s
pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom.

k bodu č. 31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa,
dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská
Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 21/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa,
dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 43:
prítomní : 21
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za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 367/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 16/2016 zo dňa 6. decembra
2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
21/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné
automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda v
predloženom rozsahu.

k bodu č. 32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo
dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným
obmedzením na území mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným
obmedzením na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy predniesol doplňujúci návrh, aby článok I.
predkladaného všeobecne záväzného nariadenia bol doplnený o nový odsek a to v nasledovnom
znení:
“2. V § 8 ods. 5 písm. e) znie:
„e) evidenčné číslo vozidla, na ktoré sa vydáva ak je žiadateľom fyzická osoba a obchodné
meno/obchodný názov a IČO ak je žiadateľom právnická osoba.“
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca:

Hlasovanie č. 44:
prítomní : 21
za
: 18
45

proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Poslanec, Ing. arch. Zoltán Molnár predniesol pozmeňovací návrh, aby bod 1. článku
I. predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia bol vypustený.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca:
Hlasovanie č. 45:
prítomní : 21
za
: 14
proti
:1
zdržal sa : 3
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predkladanom návrhu spolu s doplňujúcim a pozmeňovacím návrhom:
Hlasovanie č. 46:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 368/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 17/2016 zo dňa 6. decembra
2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla
2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na
území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim a
pozmeňovacím návrhom.
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k bodu č. 33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku
pohrebísk mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému
poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 47:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 369/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 18/2016 zo dňa 6. decembra
2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta
Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 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. ..../2016 zo dňa 6. decembra 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:

47

Hlasovanie č. 48:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 370/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 19/2016 zo dňa 6. decembra
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. 35. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Dunajská Streda na rok 2017.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Dunajská Streda na rok 2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 49:
prítomní : 21
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 371/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra
2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská
Streda na rok 2017 v predloženom rozsahu.

k bodu č. 36. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 50:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 372/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/2016 zo dňa 6. decembra
2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v Nocľahárni v Dunajskej Strede v predloženom rozsahu.
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k bodu č. 37. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 51:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 373/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra
2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo
dňa 6. decembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta
Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na
území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 52:
prítomní : 21
za
: 20
50

proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 374/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2016 zo dňa 6. decembra
2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda
v predloženom rozsahu.

k bodu č. 39. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 6.
decembra 2016, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta
Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č.
5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016.
Primátor mesta predniesol Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. ..../2016 zo dňa 6. decembra 2016, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného
plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007,
VZN č. 5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 53:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 375/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 24/2016 zo dňa 6. decembra
2016, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie záväznej časti Územného plánu mesta Dunajská
Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, VZN č.
5/2008 VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016 v predloženom
rozsahu.

k bodu č. 40. Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky č. 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“.
Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 54:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 376/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
informáciu o začatí vypracovania dokumentácie Zmien a doplnkov č. 2016 územného
plánu mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom na predloženom výkrese „Prehľad
lokalít požadovaných zmien ÚPN mesta Dunajská Streda – 2016“.

k bodu č. 41. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta
Dunajská Streda na roky 2016-2017.
Primátor mesta predniesol Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území
mesta Dunajská Streda na roky 2016-2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 55:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 377/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na
roky 2016-2017.

k bodu č. 42. Správa o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému verejného
osvetlenia mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Správu o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie
systému verejného osvetlenia mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 56:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 378/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému verejného osvetlenia
mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 43. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č. 93
o výmere 2 211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2, par. č. 240/1
o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6 o výmere 660 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 51.
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č. 93
o výmere 2 211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2, par. č. 240/1
o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6 o výmere 660 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 51
v zmysle predloženého písomného materiálu.

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 57:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 379/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
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1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.
ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 50/1, parcela
registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 646 m2, par. č. 93,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 211 m2, par. č.
151, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 651 m2,
par. č. 180, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1
558 m2, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a
par. č. 240/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8
251 m2, par. č. 240/4, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 913 m2, par. č. 240/6, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 660 m2, vedené na LV č. 5441 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 podzemnej inžinierskej stavby
„DS Dunajská Streda, Kukučínova ul., NNK“. Geometrickým plánom číslo 267/2016 zo
dňa 21.10.2016, vyhotoviteľa GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO:
36 539 325, bol vyznačený rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia vyššie
uvedenej podzemnej inžinierskej stavby na hore uvedených parcelách. Návrh zmluvy
o zriadení vecných bremien tvorí prílohu tohto návrhu.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu, ktorá bola
stanovená znaleckým posudkom č. 92/2016, vypracovaným Ing. Miroslavom Velkom,
dňa 23.11.2016, vo výške 7 900,- € (slovom: sedemtisícdeväťsto 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.

k bodu č. 44. Petícia obyvateľov za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového stojiska.
Primátor mesta predniesol Petíciu obyvateľov za premiestnenie alebo zrušenie
kontajnerového stojiska v zmysle predloženého písomného materiálu, pričom na základe podnetu
poslanca, Ladislava Bachmana predniesol pozmeňovací návrh, aby kontajnerové stojisko ostalo
tam kde sa nachádza aj teraz, t.j. na parc. č. 2475/67 s tým, aby bol obmurovaný.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom:
Hlasovanie č. 58:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
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nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 380/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
petíciu obyvateľov za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového stojiska;
B/ ž i a d a p r i m á t o r a m e s t a
o zabezpečenie obmurovania kontajnerového stojiska na parcele č. 2475/67.

k bodu č. 45. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na I. polrok 2017.
Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 59:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 381/2016/16
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2017
nasledovne:
14. február
9. máj
27. jún.
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k bodu č. 46. Rôzne
Primátor mesta informoval Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda o odvolaní jedného zo
štatutárnych zástupcov spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., pána Ing.
Alexandra Kürthyho, ako aj o odvolaní vedúceho odboru technického a investičného na Metskom
úrade Dunajská Streda, Ing. Dezidera Szabóa. Zastúpovaním Ing. Szabóa poveril Ing. Juraja
Hervayho.
Zároveň informoval Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda, že Krajský súd v Trnave
svojim rozhodnutím vyslovil nesúlad Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
7/2015 o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Dunajská Streda so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Rozhodnutie zatiaľ nie je
právoplatné a advokátska kancelária, poverená Mestom Dunajská Streda podá opravný
prostriedok.
Ďalej informoval poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda o podpísaní dodatku
č. 3 k úverovej zmluve č. 0092/14/08767 z roku 2014, nakoľko banka na základe rokovaní
postúpila k zníženiu z pôvodnej úrokovej sadzby 2,15% p.a. na 1,20% p.a. čo je predmetom
tohoto dodatku.
Poslanec, Roland Hakszer tlmočil požiadavku školskej rady pri MŠ na ulici Rybný trh,
ktorá žiadala opravu a obnovu sociálnych priestorov. Ide o zastarané toalety a umývadlá.
Ďalej tlmočil sťažnosť obyvateľov a to v súvislosti s parkovaním a s premávkou v ranných
a v popoludňajších hodinách okolo Základnej školy Ármina Vámbéryho. Premávka je
katastrofálna a výjazd s motorovým vozidlom z dvora rodinných domov je takmer nemožný.
Obyvatelia žiadajú o riešenie tejto situácie. Zároveň poslanec poval primátora, viceprimátorov
a poslancov na slávnostné odovzdanie mestských ocenení športovec roka, ktoré sa bude konať
dňa 19. decembra o 18.00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára v Dunajskej
Strede.
Poslanec, Ing. arch. Zoltán Molnár navrhol, aby na ulici Kukučínovej boli vysadené stromy
namiesto tých ktoré boli vyrúbané. Ďalej žiadal, aby na križovatke Ádorskej ulici a Agátovej ulici
bolo umiestnené dopravné značenie zákaz zastavenia a státia, z dôvodu neprehľadnosti
križovatky, ktoré je zapríčinené parkujúcimi morovými vozidlami..
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik tlmočila sťažnosť obyvateľov ulice Nemešsegskej, že
vedľa nového obytného domu, ktorý sa nachádza na uvedenej ulici je súkromný pozemok, na
ktorom je dlhodobo neporiadok, je na ňom uložený stavebný odpad ktorý je zarastený burinou.
Žiadala, aby mesto vyzval vlastníka pozemku na odstránenie odpadu a aby dal pozemok do
poriadku. Ďalej vyjadrila svoj názor, že Materské škola na nám. Priateľstva je v katastrofálnom
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stave. Naďalej žiadala, aby mesto vykonalo posúdenie technického stavu materských škôl
a zostavilo poradie ich obnovy. Na záver žiadala, aby mesto posúdilo hospodárnosť MŠ
najneskôr do konca mája roku 2017.
Poslanec, Ing. Pavol Sebők žiadal MsÚ, aby kontaktoval Ministersvo vnútra SR ohľadom
parkoviska pred budovou polície na ulici Múzejnej, nakoľko parkovisko je vo veľmi zlom stave.
Poslanec, Attila Karaffa tlmočil sťažnosť obyvateľov ulice Zelenej, že po uskutočnení
výrubu stromov robotníci zanechali po sebe neporiadok. Na záver poznamenal, že mesto je cez
víkendy veľmi špinavé a všade je neporiadok.
Poslanec, György Bugár informoval MsZ o výsledku charitatívnej zbierky v OD Tesco
a rozdeľovaní balíčkov pre sociálne odkázaných. Zároveň podal aj informáciu o otvorení
pobočky Katolíckej charity v roku 2017 aj v Dunajskej Strede.
Poslanec, MUDr. Juraj Puha informoval MsZ, že v Malom Blahove sa uskutočnilo fórum
obyvateľov a zároveň tlmočil ich sťažnosť, že na ulici Záhradníckej chýba chodník a obyvatelia
žiadajú o doriešenie tejto situácie.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó žiadal vedenie mesta, aby zabezpečilo jednosmernú
premávku medzi obytnými blokmi Nová Ves 2218 a 2222.
P rimátor mesta na záver informoval poslancov a všetkých prítomných, že 10. januára bude
prezentácia výsledkov pasportizácie zariadení školského stravovania na území mesta Dunajská
Streda. Presný čas prezentácie bude poslancom zaslaný formou e-mailu.

k bodu č. 47. Interpelácie
Poslanec, Ing. Arch. Marian Ravasz interpeloval primátora mesta v mene obyvatelov
mesta, aby brali ohľad na tých ľudí, od ktorých MsÚ vymáha svoje pohľadávky v rámci
exekučého konania. Poznamenal, že títo ľudia sú častokrát vo veľmi zlej finančnej situácii.
Upriamil pozornosť hlavne na tých spoluobčanov, ktorí by boli ochotní zaplatiť svoj dlh aj s
úrokmi, avšak by sa chceli vyhnúť nepríjemnému exekučnému konaniu.
Primátor mesta konštatoval, že každému bola daná možnosť, aby splatil svoje záväzky
voči mestu, dlžníkom boli viackrát zaslaná výzvy, ale častokrát vôbec nekomunikujú so
zamestnancami MsÚ a vôbec neprejavujú súčinnosť.
Poslanec, Attila Karaffa interpeloval primátora mesta v mene obyvateľov Mliečany o
podanie informácie o stave riešenia sťažnosti v prípade prevádzkarne spoločnosti DRON, s.r.o. spracovanie pneumatík.
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Primátor mesta informoval poslancov Mestského zastupiteľstva o vykonaní miestneho
šetrenia Spoločného stavebného úradu v rámci stavebného dohľadu, za účasti kompetentných
štátnych orgánov. Bohužiaľ v čase šetrenia nebolo možné vykázať nedostatky, na základe
ktorých by mesto mohlo začať konanie voči predmetnej spoločnosti. Zároveň ubezpečil poslanca,
že mesto urobí všetko preto, aby daná situácia bola konečne riešená.
Primátor mesta v závere poďakoval všetkým poslancom za ich prácu v roku 2016 a poprial
im príjemné prežitie Vianočných sviatkov v okruhu rodiny a blízkych.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 6.12.2016 o 19,30 hodine.

Zápisnica bola podpísaná dňa 15.12.2016

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

Overovatelia: 1/ Ladislav Bachman

Zapisovateľ:

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

………………………………

2/ Mgr. Ivan Nagy

………………………………

Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………
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