SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 17/8/2020

Dunajská Streda, dňa 4.12.2020

Zápisnica
zo 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 1. decembra 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- členovia MsR v počte 6 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta MsÚ
- vedúci odborov MsÚ
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede na začiatku
17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.

Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 17. zasadnutia Mestskej
rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, predniesol návrh na doplnenie
nového programového bodu, a to ,, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ........../2020 zo dňa ..... novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019
o miestnom poplatku za rozvoj“ (materiál č. 320/2020/17).
Ďalej primátor mesta navrhol, aby bol návrh poslanca prerokovaný ako bod č. 38
a predniesol návrh na doplnenie nového programového bodu, a to za bod č. 38 ,,Návrh
na schválenie uzavretia dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností uzavretej dňa
30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda
a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 237/38, IČO:
31450920“ (materiál č. 319/2020/17) pod číslo 39. Ostatné body programu sa prečíslujú.
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Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v
Pozvánke zo dňa 25.11.2020:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu člena mestskej rady, Rolanda Hakszera:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu primátora mesta:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom
v Pozvánke zo dňa 25.11.2020 spolu s doplňujúcim návrhom člena mestskej rady, Rolanda
Hakszera a pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom primátora mesta:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.

2

Uznesenie
č. 319/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
25.11.2020 spolu s doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom:
Schválený program 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 01.12.2020:
1. Schválenie programu rokovania 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020
č. 8/2020. (materiál č. 282/2020/17)
4. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 283/2020/17)
5. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2020. (materiál
č. 284/2020/17)
6. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú.
Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere 346 m2 a na nej
nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
a parcely registra „E“, par. č. 1089 o výmere 1 011 m2, vo vlastníctve spoločnosti
Dunstav Technik s.r.o. (materiál č. 285/2020/17)
7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra C, par.
č. 1981/10 o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3 o výmere 433 m2,
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 286/2020/17)
8. Návrh na odkúpenie pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú
kúpnu cenu v záujme realizácie dlhodobo plánovaného strategického zámeru
v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry mesta Dunajská Streda, t.j. rozšírenia
cyklistickej siete mesta. (materiál č. 287/2020/17)
9. Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda na 99 rokov,
za symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia
lesoparku. (materiál č. 288/2020/17)
10. Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ
ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, „GEOREAL
LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c –
Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1888/298 o výmere 2 751 m2; par. č. 1888/376 o výmere
125 m2; par. č. 1888/378 o výmere 1 551 m2; par. č. 1888/490 o výmere 279 m2
a par. č. 1888/525 o výmere 612 m2; v prospech mesta Dunajská Streda,
za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH. (materiál
č. 289/2020/17)
11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1128/1; par.
registra E, par. č. 1880/4; par. registra C, par. č. 1880/113; par. registra C, par.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

č. 1880/79 a par. registra C, par. č. 1880/40; v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361
518. (materiál č. 290/2020/17)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 379/1, par. registra „E“
o výmere 2 424 m2; par. č. 3463, par. registra „C“ o výmere 4 655 m2; par.
č. 3464/810, par. registra „C“ o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, par. registra „C“
o výmere 4 516 m2; par. č. 3733/2, par. registra „C“ o výmere 122 m2; vedených
na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35 910 739. (materiál č. 291/2020/17)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku
nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/169 o výmere 2 495 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 292/2020/17)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2,
v prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 292 613. (materiál č. 293/2020/17)
Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi mestom
Dunajská Streda ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako prenajímateľom
na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023. (materiál č. 294/2020/17)
Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci a financovaní športového
klubu medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so sídlom 929
01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098. (materiál
č. 317/2020/17)
Návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda do predstavenstva
spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 47 854 707. (materiál č. 295/2020/17)
Návrh na schválenie predĺženia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 296/2020/17)
Návrh na zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta Malé
Blahovo spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál
č. 297/2020/17)
Návrh na zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda
spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál
č 298/2020/17)
Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 13/2020
územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 299/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa
8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností,
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23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 300/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 301/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa
08. decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál
č. 302/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2020 zo dňa
8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 303/2020/17)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 304/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa
8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne
sociálne služby. (materiál č. 305/2020/17)
Návrh na schválenie Zásad, ktorými sa určujú podmienky vydávania Vernostnej
karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 306/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre
držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 307/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 308/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických
nebezpečných látok v meste Dunajská Streda. (materiál č. 309/2020/17)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia
s majetkom mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia
mesta Dunajská Streda č. 2/2014, všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 12/2017, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára 2019 a všeobecne záväzného nariadenia
mesta Dunajská Streda č. 13/2020. (materiál č. 310/2020/17)
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33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta
Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. 20/2011 zo dňa 28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 4/2012 zo dňa 15. mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 11/2013 zo dňa 21. mája 2013, všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2013 zo dňa 25. júna 2013 a všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016 zo dňa 28. júna 2016.
(materiál č. 311/2020/17)
34. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 312/2020/17)
35. Návrh na schválenie Zásad poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda. (materiál č. 313/2020/17)
36. Návrh na schválenie podmienok použitia prostriedkov nadačných fondov Nadácie
Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 314/2020/17)
37. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na
financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných
účelov v roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál
č. 318/2020/17)
38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020
zo dňa ..... novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019
o miestnom poplatku za rozvoj. (materiál č. 320/2020/17)
39. Návrh na schválenie uzavretia dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností
uzavretej dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej
medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s.
so sídlom Gabčíkovská cesta 237/38, IČO: 31450920. (materiál č. 319/2020/17)
40. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na I. polrok 2021. (materiál č. 315/2020/17)
41. Návrh na organizačné zabezpečenie 17. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. (materiál č. 316/2020/17)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Mgr. Alexandra Dakóa a Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya, za zapisovateľku určil Mgr.
Dominiku Eszter Pelechovú, referentku organizačnú.
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Hlasovanie:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 320/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya za overovateľov
zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku.

k bodu č. 3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020
č. 8/2020. (materiál č. 282/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská
Streda za rok 2020 č. 8/2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Primátor mesta udelil slovo vedúcemu odboru finančného a evidencie majetku, ktorý
uviedol, že predmetný materiál prerokovali všetky komisie MsZ. Ďalej uviedol, že ide
o ojedinelý prípad, keď je mesto nútené prijať až 8. zmenu rozpočtu, a to najmä kvôli
pandémií a novelám zákonov. Poznamenal, že zo strany komisií neboli predložené návrhy
na zmenu predkladaného materiálu a komisie tento návrh v predloženom rozsahu podporili.
Hlavný kontrolór mesta, Ing. Zoltán Fekete, sa vyjadril k navrhovanej zmene rozpočtu
a konštatoval, že je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a odporúča
predkladaný návrh schváliť.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 321/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu rozpočtu č. 8/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 4. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál
č 283/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Primátor mesta udelil slovo vedúcemu odboru finančného a evidencie majetku, ktorý
prítomným priblížil predkladaný materiál.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta uviedol, že predkladaný návrh rozpočtu
na rok 2021 je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne
záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta. Ďalej poznamenal, že rozpočet mesta
na rok 2021 je záväzný a rozpočty na nasledujúce dva roky majú len orientačný charakter.
Uviedol, že návrh rozpočtu sa člení na 3 časti a že programy uvedené v bodoch 1 až 9
rozpočtu vyjadrujú v dostatočnej miere potreby mesta, pričom ich podprogramy a prvky sú
v súlade so zámermi a cieľmi miestnej samosprávy na plánovaný rok 2021. Poznamenal, že
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je výška prebytku bežného rozpočtu najnižšia od roku
2016. Ďalej uviedol, že navýšenie bežných výdavkov predstavuje oproti upraveným bežným
výdavkom roka 2020 najnižšiu mieru za uplynulé roky. Poznamenal, že je možné počítať
v roku 2021 aj so zmenami predkladaného rozpočtu. Ďalej uviedol, že návrh rozpočtu bol
zverejnený zákonným spôsobom dňa 23.10.2020 v zákonom stanovenej lehote. Na záver
uviedol, že predkladaný návrh odporúča schváliť.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 322/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021 v predloženom rozsahu.

k bodu č. 5. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2020.
(materiál č. 284/2020/17)
Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o výsledkoch kontrol
ukončených v mesiaci november 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 323/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly č. 2020/4
2. Správu o výsledku kontroly č. 2020/5
3. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/1
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k bodu č. 6. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa
v k. ú. Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere 346 m 2 a na nej
nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a parcely
registra „E“, par. č. 1089 o výmere 1 011 m2, vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik
s.r.o. (materiál č. 285/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere 346 m2
a na nej nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a parcely
registra „E“, par. č. 1089 o výmere 1 011 m2, vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik
s.r.o. v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 324/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Bezodplatnú zámenu nasledovných nehnuteľností:
1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383:
1.1.1 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom
č. 30079900-62/2020, vyhotoveným dňa 18.08.2020, vyhotoviteľom POZPROJ - Kiss,
Malé Dvorníky 132, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 30 079 900, overeným Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 19.08.2020 pod č. G1-1953/2020,
par. č. 2826/19, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 346 m2;
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00
305 383, v podiele 1/1-ine k celku.
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1.1.2 spevnená plocha, ktorá nie je vedená v katastri nehnuteľností a nemá pridelené
súpisné číslo; nachádzajúca sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vybudovaná na pozemku vytvoreného geometrickým
plánom č. 30079900-62/2020, vyhotoveným dňa 18.08.2020, vyhotoviteľom
POZPROJ - Kiss, Malé Dvorníky 132, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 30 079 900,
overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 19.08.2020
pod č. G1-1953/2020, par. č. 2826/19, parcely registra C, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 346 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, v podiele 1/1-ine k celku.
1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Dunstav Technik s.r.o.,
Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 47 693 088:
1.2.1 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1089, parcela registra E, druh
pozemku orná pôda o výmere 1 011 m2, vedená na LV č. 4401 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor; vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik
s.r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 47 693 088, v podiele 1/1ine k celku.
2. Bezodplatnú zámenu vyššie uvedených nehnuteľností, 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, v záujme vysporiadania majetkovoprávneho stavu k pozemku zastavaného verejnoprospešnou stavbou miestnej
komunikácie vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra C, par.
č. 1981/10 o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3 o výmere 433 m2,
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 286/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov,
par. registra C, par. č. 1981/10 o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3 o výmere
433 m2, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 10:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 325/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1981/10, druh
pozemku orná pôda o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 433 m2; vedených na LV č. 5471 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu; v prospech mesta Dunajská Streda, v záujme
zabezpečenia podmienok, umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejnoprospešnej
stavby „Výstavba komunikácie Petőfiho ul. – Dunajská Streda“ – líniová stavba,
označenej v územnom pláne mesta Dunajská Streda ako verejnoprospešná stavba VPS
9.

k bodu č. 8. Návrh na odkúpenie pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda za
symbolickú kúpnu cenu v záujme realizácie dlhodobo plánovaného strategického
zámeru v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry mesta Dunajská Streda, t.j.
rozšírenia cyklistickej siete mesta. (materiál č. 287/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov v prospech mesta Dunajská
Streda za symbolickú kúpnu cenu v záujme realizácie dlhodobo plánovaného strategického
zámeru v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry mesta Dunajská Streda, t.j. rozšírenia
cyklistickej siete mesta v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 11:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 326/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Odkúpenie nasledovných pozemkov od Jána Rémesa,
a od Alžbety Rémesovej,
, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom:
jedno euro):
1.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 310/2020, vyhotoveným
dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor dňa 14.10.2020 pod č. G1-2360/2020; par. č. 2827/6 parcela registra
C, druh pozemku orná pôda o výmere 158 m2; par. č. 2827/18 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 489 m2; par. č. 2828/14 parcela registra C, druh
pozemku lesný pozemok o výmere 332 m2; par. č. 2826/942 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 163 m2; par. č. 2826/958 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 235 m2; par. č. 4103/243 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 257 m2; par. č. 4103/246 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 215 m2.
1.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 8017 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 2826/691 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 180 m2.
1.3 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 6538 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 2826/247 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 88 m2 (spoluvlastnícky podiel 2/6-ine k celku).
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1.4 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa
27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/15 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 131 m2 (spoluvlastnícky podiel 1/3-ine k celku); par.
č. 300/16 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 232 m2; par. č. 302/26
parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 22 m2; par. č. 302/27 parcela
registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 365 m2; par. č. 302/28 parcela registra
C, druh pozemku orná pôda o výmere 846 m2.
2. Odkúpenie nasledovných pozemkov od spoločnosti Florida Villa Park s.r.o., Cesta
aradských mučeníkov 6020/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 388 803, v prospech
mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus
príslušná DPH:
2.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 310/2020, vyhotoveným
dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor dňa 14.10.2020 pod č. G1-2360/2020; par. č. 2829/7 parcela registra
C, druh pozemku vodná plocha o výmere 811 m2; par. č. 2829/8 parcela registra C,
druh pozemku vodná plocha o výmere 232 m2; par. č. 2829/9 parcela registra C, druh
pozemku vodná plocha o výmere 415 m2; par. č. 4103/244 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 55 m2; par. č. 4103/245 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 368 m2; par. č. 2826/960 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 94 m2; par. č. 2826/961 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 92 m2; par. č. 4103/247 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 482 m2.
2.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 6493 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 2826/502 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 851 m2; par. č. 2826/946 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 144 m2; par. č. 2826/947 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 116 m2; par. č. 2826/948 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 89 m2; par. č. 2826/949 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 110 m2; par. č. 2826/950 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha
o výmere 24 m2; par. č. 4103/147 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 1 m2; par. č. 2826/951 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere
84 m2; par. č. 2826/952 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 163 m2;
par. č. 2826/520 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 227 m2; par.
č. 2826/521 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 176 m2; par.
č. 2826/954 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 52 m2; par.
č. 2826/955 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 251 m2; par.
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č. 2826/956
č. 2826/957
č. 2826/959
č. 2826/692
č. 2826/721
č. 4103/183
31 m2.

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 172 m2; par.
parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 511 m2; par.
parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 589 m2; par.
parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 320 m2; par.
parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 574 m2; par.
parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere

2.3 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa
27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 302/30 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 127 m2; par. č. 302/31 parcela registra C, druh pozemku
orná pôda o výmere 270 m2.
3.

Odkúpenie nasledovných pozemkov od Ing. Ernesta Szomolaiho
, v prospech mesta Dunajská
Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro):
3.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 8378 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 2826/962 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 134 m2; č. 2826/963 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere
252 m2.
3.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 6538 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 2826/247 parcela registra C, druh pozemku orná pôda
o výmere 88 m2 (spoluvlastnícky podiel 2/3-ine k celku).
3.3 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa
27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/15 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 131 m2 (spoluvlastnícky podiel 1/3-ine k celku).
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k bodu č. 9. Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda na 99 rokov,
za symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku.
(materiál č. 288/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská
Streda na 99 rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia
lesoparku v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay, ako predseda Komisie MsZ
pre rozvoj mesta uviedol, že predkladaný materiál bol na zasadnutí komisie predmetom
rokovania, keďže členov komisie zaujímalo, prečo vlastník pozemku nechce pozemok mestu
predať. Zo strany niektorých členov komisie vyvstala otázka, či nie je v pôde tohto pozemku
nejaká škodlivá látka, pretože sa v bezprostrednej blízkosti nachádzala skládka. Ďalej tlmočil
žiadosť členov komisie o to, aby v prípade záujmu vlastníka pozemku o predaj pozemku,
malo mesto predkupné právo.
Člen Mestskej rad, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony, podporil slová člena mestskej rady
Ing. Ladislava Garayho. Zároveň vyjadril obavu, či nebude mať vlastník pozemku záujem
pozemok predať po tom, ako mesto tento pozemok zveľadí.
Primátor mesta uviedol, že je veľmi dôležité vidieť v akej lokalite a v akom stave
sa spomínaný pozemok nachádza. Ďalej uviedol, že vlastník pozemku nemá záujem predať
pozemok práve z toho dôvodu, aby zostal zachovaný jeho účel ako lesoparku.
Člen mestskej rady, Mgr. Alexander Dakó, taktiež podporil návrh, aby bolo pre mesto
zmluvne zabezpečené predkupné právo a uviedol, že do budúcnosti by bolo dobré myslieť aj
na to, aby bol tento pozemok v územnom pláne definovaný ako verejná zeleň.
Primátor mesta súhlasil so spomenutými návrhmi a prisľúbil rokovanie s vlastníkom
pozemku o predkupnom práve.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 327/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Prenájom nasledovných pozemkov od Jána Rémesa,
a od Alžbety Rémesovej,
, v prospech mesta Dunajská Streda na 99 rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro
(slovom: jedno euro) na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku:
1.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vedených na LV č. 3699 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 300/2 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere
5440 m2; par. č. 300/14 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere
6324 m2; par. č. 302/18 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 907 m2;
par. č. 302/21 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 6870 m2.
1.2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vedených na LV č. 33516 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 302/5 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere
822 m2; par. č. 302/19 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 719 m 2;
par. č. 302/20 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 7324 m2.
1.3 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3667 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 300/3 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere
35362 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku).
1.4 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3668 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; par. č. 300/4 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere
17018 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku).
1.5 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa
27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/17 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 1309 m2; par. č. 302/23 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 1736 m2; par. č. 302/24 parcela registra C, druh
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pozemku orná pôda o výmere 6214 m2; par. č. 302/25 parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 11302 m2.

k bodu č. 10. Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL LAKÓPARK –
OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, „GEOREAL
LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c – Verejné
osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par.
č. 1888/298 o výmere 2 751 m2; par. č. 1888/376 o výmere 125 m2; par. č. 1888/378
o výmere 1 551 m2; par. č. 1888/490 o výmere 279 m2 a par. č. 1888/525 o výmere
612 m2;v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus
príslušná DPH. (materiál č. 289/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere 346 m2
a na nej nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a parcely
registra „E“, par. č. 1089 o výmere 1 011 m2, vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik
s.r.o. v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 328/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Odkúpenie stavebného diela „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA
GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, ktorého užívanie mesto
Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi
kolaudačným rozhodnutím č. 7565/DS/10009/2020/033-KNA/004 zo dňa 27.08.2020,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2020, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v prospech
mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus
príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok:
18

1.1 Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská
Streda predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty:
• právoplatné stavebné povolenie,
• právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál,
• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne
spôsobilej osoby a zhotoviteľa– originál,
• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného
diela – originál,
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.
1.2 Pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda musí byť vydané
súhlasné stanovisko kompetentných odborov Mestského úradu Dunajská Streda
o možnosti prevzatia hore uvedeného stavebného diela ku dňu uzavretia kúpnej
zmluvy.
2. Odkúpenie stavebného diela „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA
GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c – Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie
mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi
kolaudačným rozhodnutím č. 7566/DS/10008/2020/033-KNA/004 zo dňa 27.08.2020,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2020, nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v prospech
mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus
príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok:
2.1 Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská
Streda predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty:
• právoplatné stavebné povolenie,
• právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál,
• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne
spôsobilej osoby a zhotoviteľa– originál,
• revízne správy stavebného diela – originál,
• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie
pozemných komunikácií na každú komunikáciu samostatne,
• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia,
• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného
diela – originál,
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.
2.2 Pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda musí byť vydané
súhlasné stanovisko kompetentných odborov Mestského úradu Dunajská Streda
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o možnosti prevzatia hore uvedeného stavebného diela ku dňu uzavretia kúpnej
zmluvy.
3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 5690 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1888/298, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 751 m2; par. č. 1888/376, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2; par. č. 1888/378, parcela
registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 551 m2; par.
č. 1888/490, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 279 m2; par.
č. 1888/525, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 612 m2;
v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno
euro) plus príslušná DPH.

k bodu č. 11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1128/1; par. registra
E, par. č. 1880/4; par. registra C, par. č. 1880/113; par. registra C, par. č. 1880/79 a par.
registra C, par. č. 1880/40; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 290/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1128/1; par.
registra E, par. č. 1880/4; par. registra C, par. č. 1880/113; par. registra C, par. č. 1880/79
a par. registra C, par. č. 1880/40; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 329/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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schváliť
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 1128/1 parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere
3 376 m2; par. č. 1880/4 parcela registra E, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 17 767 m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1880/113 parcela registra C, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 616 m2; par. č. 1880/79 parcela registra C, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 451 m2; par. č. 1880/40 parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 266 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518;
pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici SO 03 NN rozvody, vonkajšie osvetlenie“, ktorej umiestnenie bolo povolené
Územným rozhodnutím č. 5890/DS/4442/2020/033-NJ-004, vydaným mestom
Dunajská Streda dňa 17.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2020; v
rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 35021934-212/2020, vyhotovenom dňa
17.08.2020, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, overenom Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor dňa 25.08.2020 pod číslom G1-1955/2020 (ďalej len
„geometrický plán“).
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške
15 ,- € (slovom: pätnásť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien
vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým
plánom o výmere 57 m2; celkom vo výške 855,- € (slovom: osemstopäťdesiatpäť eur).

k bodu č. 12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 379/1, par. registra „E“ o výmere
2 424 m2; par. č. 3463, par. registra „C“ o výmere 4 655 m2; par. č. 3464/810, par.
registra „C“ o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, par. registra „C“ o výmere 4 516 m2;
par. č. 3733/2, par. registra „C“ o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti SPP - distribúcia,
a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739. (materiál č. 291/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 379/1, par. registra „E“
o výmere 2 424 m2; par. č. 3463, par. registra „C“ o výmere 4 655 m2; par. č. 3464/810, par.
registra „C“ o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, par. registra „C“ o výmere 4 516 m2; par.
č. 3733/2, par. registra „C“ o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské
nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 15:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 330/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 379/1, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere
2 424 m2; par. č. 3463 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 4 655 m2; par. č. 3464/810 parcela registra C, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 516 m2 a par. č. 3733/2, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre účely
umiestnenia inžinierskej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta
a Cziboková ul. v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka STL plynovodu“; ktorej
výstavba bola povolená Stavebným povolením č. OU-DS-OCDPK-2020/017794,
vydaným dňa 24.09.2020 Okresným úradom Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 366/2020,
vyhotoveným dňa 12.10.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910.
2. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, bezodplatne na
dobu neurčitú, 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
z dôvodu, že preložku STL plynovodu realizuje mesto Dunajská Streda vo verejnom
záujme v rámci výstavby verejnoprospešnej stavby „Okružná križovatka
Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. v Dunajskej Strede“.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 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.
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k bodu č. 13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku
nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/169 o výmere 2 495 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518. (materiál č. 292/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/169 o výmere 2 495 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 16:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 331/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 1915/169 parcela registra C, druh pozemku ovocný sad o výmere
2 495 m2, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518; pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „VN prípojka
pre čerpaciu VOMS“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením
č. 6818/DS/5892/2020/033-LSzI-003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa
05.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2020, v rozsahu uvedeného
v geometrickom pláne č. 322/2020, vyhotoveným dňa 08.09.2020, vyhotoviteľom
GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910,
overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 16.09.2020
pod č. G1-2153/2020.
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške
15 ,- € (slovom: pätnásť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien
vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým
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plánom o výmere 113 m2;
tisícšesťstodeväťdesiatpäť eur).

celkom

vo

výške

1.695,-

€

(slovom:

k bodu č. 14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m 2,
v prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 36 292 613. (materiál č. 293/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2,
v prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 292 613 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 17:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 332/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho
sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 2826/270, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere
1 169 m2, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor; v prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 292 613, pre účely umiestnenia inžinierskej stavby
„Apartmánové domy – SO 02b Prípojky a areálové rozvody – rozšírenia pre
apartmánové domy č. 5 a č. 6 - Prípojka a areálová splašková kanalizácia“, ktorej
umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 6888/DS/6399/2020/033-NJ004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 05.05.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 03.06.2020, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne
č. 1054/2020, vyhotovenom dňa 22.09.2020, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o.,
Športová ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overenom Okresným
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úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 25.09.2020 pod číslom G12252/2020.
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške
15,- € (slovom: pätnásť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien
vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým
plánom o výmere 3 m2; celkom vo výške 45,- € (slovom: štyridsaťpäť eur).

k bodu č. 15. Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi
mestom Dunajská Streda ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako prenajímateľom na
obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023. (materiál č. 294/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa
12.07.2005 medzi mestom Dunajská Streda ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako
prenajímateľom na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 18:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 333/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi Mestom Dunajská
Streda ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako prenajímateľom na obdobie od
01.01.2021 do 31.12.2023 za ročné nájomné vo výške 100 eur za užívanie pozemku
vo výmere 7 m2 za účelom umiestnenia čakárne na autobus.
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k bodu č. 16. Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci a financovaní
športového klubu medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so
sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098. (materiál
č. 317/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci a
financovaní športového klubu medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so
sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098 v zmysle
predloženého písomného materiálu.

-

Ďalej primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby:
bolo z čl. II. ods. 2 vyňaté: ,,najmä, nie však výlučne, za podmienok uvedených
v odseku 4 tejto dohody“,
bol z čl. II. vyňatý ods. 4,
bolo v čl. III: ods. 1 slovo ,,bodu“ nahradené slovom ,,článku“,
bolo v čl. III. ods. 3 slovo ,,bodu“ nahradené slovom ,,článku“,
bolo v čl. III. ods. 4 slovo ,,bodu“ nahradené slovom ,,odseku“,
bolo v čl. III. ods. 7 slovo ,,možnostiach“ nahradené slovom ,,možností“,
bol z čl. III. vyňatý ods. 8,
bolo v čl. IV. ods. 3 písm. a) slovo ,,bodu“ nahradené slovom ,,článku“.

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, poukázal na čl. III. ods. 2
predmetnej dohody a vyjadril nespokojnosť so sankcionovaním upraveným v dohode.
Uviedol, že športové kluby majú niekedy lepšie a niekedy horšie obdobia. Ďalej poznamenal,
že sa zmluva uzatvára na dobu 5 rokov, pričom ak by sa športový klub dostal do 2. ligy
dostane dotáciu zníženú o 25 %. Uviedol, že uvedené považuje za prehnané.
Primátor mesta reagoval na slová člena mestskej rady a uviedol, že nevidí problém
v zmluvnej pokute. Ďalej členovi mestskej rady priblížil čl. 3 ods. 3 a ods. 4, pričom uviedol,
že podmienky stanovené v dohode považuje za seriózne.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora:
Hlasovanie č. 19:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 334/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
uzavretie Dohody o spolupráci a financovaní športového klubu medzi mestom
Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so sídlom 929 01 Dunajská Streda,
Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098 v predloženom rozsahu.

k bodu č. 17. Návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda do predstavenstva
spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47
854 707. (materiál č. 295/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda do
predstavenstva spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 47 854 707 v zmysle predloženého písomného materiálu a požiadal prítomných,
aby na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda predniesli svoje návrhy.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 335/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda
.....................................................
do predstavenstva spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 47 854 707.
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k bodu č. 18. Návrh na schválenie predĺženia Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Dunajská Streda. (materiál č. 296/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predĺženia Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 21:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 336/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda
na roky 2016 – 2020, schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa
24. novembra 2015 v znení zmien a doplnkov zo dňa 17. apríla 2018 a to do
31.12.2021.

k bodu č. 19. Návrh na zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta
Malé Blahovo spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál
č. 297/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v
časti mesta Malé Blahovo spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so
sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 22:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 337/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta Malé Blahovo
spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou
účasťou mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy, ktorá musí
obsahovať najmä tieto obsahové náležitosti:
• dobu trvania zmluvy: od 1.2.2021 na dobu neurčitú
• určenie zvereného majetku: podľa údajov účtovnej evidencie ku dňu zverenia
• vymedzenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán
• obstarávaciu cenu zvereného majetku ku dňu zverenia.
B/ splnomocniť
primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto
uznesenia.

k bodu č. 20. Návrh na zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská
Streda spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834. (materiál č. 298/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v
meste Dunajská Streda spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 23:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 338/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda spoločnosti
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203,
Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta
Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy, ktorá musí obsahovať najmä tieto
obsahové náležitosti:
• dobu trvania zmluvy: od 2.4.2021 na dobu neurčitú
• určenie zvereného majetku: podľa údajov účtovnej evidencie ku dňu zverenia
• vymedzenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán
• obstarávaciu cenu zvereného majetku a oprávky k zverenému majetku ku dňu
zverenia.
B/ splnomocniť
primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto
uznesenia.

k bodu č. 21. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky
13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 299/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Primátor mesta udelil slovo vedúcej odboru stavebného, ktorá prítomným priblížila
predkladaný materiál.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 24:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 339/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vziať na vedomie
správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu
Zmien a doplnkov 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda.
B/ schváliť
dokumentáciu „Zmeny a doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v
predloženom rozsahu.
C/ uzniesť sa
na Všeobecnom záväznom nariadení č. ..../2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa
4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda,
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne
záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa
29.9.2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne
záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia
č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 zo dňa
27.06.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne
záväzného nariadenia č. 10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia
č.17/2019 zo dňa 24.09.2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa
25.02.2020.

k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020
zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za
psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 300/2020/17)
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Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 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.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, predniesol pozmeňujúci návrh,
a to aby § 18 ods. 1 znel:
,,1. Správca dane poskytuje zníženie dane fyzickým osobám počnúc zdaňovacím obdobím
v ktorom dovŕšia 70 rokov veku
a) vo výške 100 % na pozemky v ich vlastníctve, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú
potrebu,
b) vo výške 100 % z garáží v ich vlastníctve, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na
ich dopravu. Zníženie sa vzťahuje len na 1 garáž.“
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu člena Mestskej rady Dunajská Streda, Rolanda
Hakszera:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 6
za
:1
proti
:0
zdržal sa : 3
nehlasoval : 2
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 26:
prítomní : 6
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 340/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8.
decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 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. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020
zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 301/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 27:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 341/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020
zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom
na území mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 302/2020/17)
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Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom
na území mesta Dunajská Streda na rok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 28:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 342/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 08.
decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Dunajská Streda na rok 2021 v predloženom znení.

k bodu č. 25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2020
zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 303/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ... /2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 29:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 343/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa
8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 26. Všeobecne záväzné nariadene mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 8.
decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 304/2020/17)
Primátor mesta predniesol Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č...../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry poznamenala, že zasadnutie
Komisie MsZ pre školstvo a kultúru sa uskutočnilo až po expedovaní materiálov členom
Mestskej rady Dunajská Streda. Z uvedeného dôvodu nebolo možné zapracovať pripomienky
komisie do predkladaného materiálu. Preto v mene komisie predniesla pozmeňujúci návrh,
a to aby § 3 ods. 3 písm. a) znel:
,,a) za jedno podujatie v trvaní najviac 3 hodiny je:
1.
divadelná sála s balkónom
300 €
V sadzbe nájomného za divadelnú sálu s balkónom je zahrnutá cena prenájmu základnej
zvukovej a svetelnej techniky.
2.
kinosála
100 €
3.
zasadacia miestnosť
60 €
4.
sála bábkového divadla
85 €
5.
malá zrkadlová sála
12 €
6.
veľká zrkadlová sála
18 €
7.
Komorná sieň
100 €
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8.
miestnosť č. 25
70 €
Sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe Mestského kultúrneho strediska
za jedno podujatie v trvaní viac ako 3 hodiny je za každú ďalšiu začatú hodinu 1/3 zo sadzby
nájomného stanoveného v bodoch 1 až 8.“
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, sa informoval, prečo sa v § 3
ods. 5 zmenila maximálna sadzba na minimálnu sadzbu.
Vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry odpovedala členovi
mestskej rady, že predmetný materiál bol prerokovaný s riaditeľmi škôl, ktorým kvôli
pandémií narástli výdavky spojené s dezinfekciou jednotlivých priestorov. Žiadosť o zmenu
maximálnej sadzby na minimálnu sadzbu prišla zo strany škôl, ktoré sa snažili do tejto sumy
zahrnúť zvýšené režijné náklady.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru:
Hlasovanie č. 30:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom Komisie MsZ pre
školstvo a kultúru:
Hlasovanie č. 31:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 344/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa
8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020
zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne
služby. (materiál č. 305/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne
sociálne služby v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 32:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 345/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa
8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 4/2014 zo dňa 8.4.2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby.
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k bodu č. 28. Návrh na schválenie Zásad, ktorými sa určujú podmienky vydávania
Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č 306/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zásad, ktorými sa určujú podmienky
vydávania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Ďalej primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby Čl. IV. ods. 1 písm. a)
znel:
,,a) pre fyzickú osobu
- meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby,
- meno, priezvisko a dátum narodenia maloletého dieťaťa, pokiaľ má dieťa trvalý pobyt
na území mesta,
- úplnú adresu trvalého bydliska fyzickej osoby;“
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 33:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 346/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania Vernostnej karty mesta Dunajská
Streda v predloženom.

k bodu č. 29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020
zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre
držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 307/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby
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poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.

-

-

Ďalej primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby:
boli v § 2 ods. 1 odstránené slová ,,a fyzická osoba – podnikateľ“,
§ 2 ods. 2 znel:
,,Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom
mieste v zóne s dopravným obmedzením za podmienky, že platiteľ predloží
Prevádzkovateľovi k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz, svoj vodičský preukaz,
platnú Vernostnú kartu a technický preukaz motorového vozidla (Osvedčenie
o evidencii – Časť II.) za účelom zaevidovania daného motorového vozidla do
evidencie Prevádzkovateľa je
a) 0,- € na rok za prvé motorové vozidlo a 20,- € na rok za každé ďalšie motorové
vozidlo, ak je fyzická osoba, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne
s dopravným obmedzením na danej ulici,
b) 80,- € na rok za prvé motorové vozidlo a 160,- € na rok za každé ďalšie motorové
vozidlo, ak je fyzická osoba, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko, ako aj fyzická
osoba – podnikateľ, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným
obmedzením a to pre celú zónu s dopravným obmedzením,
c) 160,- € na rok za prvé motorové vozidlo a 200,- € na rok za každé ďalšie motorové
vozidlo, ak je fyzická osoba – podnikateľ, s miestom podnikania na území mesta
Dunajská Streda, ktorá nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným
obmedzením, ako aj právnická osoba, ktorá má sídlo na území mesta Dunajská Streda,
alebo na území mesta má prevádzkareň,
d) 45,- € na polrok za prvé motorové vozidlo a 90,- € na polrok za každé ďalšie
motorové vozidlo v domácnosti,
e) 25,- € na štvrťrok za prvé motorové vozidlo a 50,- € na štvrťrok za každé ďalšie
motorové vozidlo v domácnosti,
f) 15,- € na mesiac za prvé motorové vozidlo a 25,- € na mesiac za každé ďalšie
motorové vozidlo v domácnosti,
g) 0,- € na rok, ak fyzická osoba dovŕšila 70 rokov veku.“,
boli z § 2 ods. 3 vyňaté slová ,,prvého“ a ,,päťročného“.

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, poznamenal, že všeobecne
záväzné nariadenie zaoberajúce sa vernostnou kartou mesta, by malo zahrňovať výhody
vernostnej karty. V predkladanom všeobecne záväznom nariadení nie sú uvedené všetky
výhody. Uviedol, že by zo všeobecne záväzného nariadenia malo byť pre držiteľov vernostnej
karty jednoznačné, aké výhody sú spojené s vernostnou kartou.
Primátor mesta uviedol, že bolo úmyslom, aby boli z časti viaceré výhody
zakomponované do jedného nariadenia. Poznamenal, že ustanovenia všeobecne záväzných
nariadení, ktoré okrem poplatkovej povinnosti upravovali aj jednotlivé zľavy, by mohli byť
vnímané ako pozitívna diskriminácia Dunajskostredčanov. Úmyslom však naďalej je, aby
Dunajskostredčania mali nejaké výhody, nakoľko platia dane a prispievajú k spoločným
záujmom mesta. Z uvedeného dôvodu budú z niektorých všeobecne záväzných nariadení
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vyňaté ustanovenia o vernostnej karte a zľavy, ktoré poskytujú rozpočtové a príspevkové
organizácie mesta budú upravené v jednom všeobecne záväznom nariadení. S ostatnými
spoločnosťami má mesto iný právny vzťah a zľavy poskytované takýmito spoločnosťami
nemôžu byť upravené všeobecne záväzným nariadením.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, poznamenal, že sa predkladané
nariadenie javí ako zbytočné.
Primátor mesta uviedol, že informácia o tom, aké zľavy platia pre držiteľov vernostnej
karty môže byť prístupná v novinách alebo na webovej stránke mesta. Ďalej poznamenal, že
sú zvlášť upravené Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania Vernostnej karty, zvlášť
zľavy a úľavy upravené vo všeobecne záväzných nariadeniach pri jednotlivých poplatkoch sa
tak nebudú pliesť s vernostnou kartou.
Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu primátora mesta:

Hlasovanie č. 34:
prítomní : 6
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom
primátora mesta:
Hlasovanie č. 35:
prítomní : 6
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 347/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov
Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020
zo dňa 8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 308/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, sa informoval, či bude musieť
platiť parkovné v prípade ak zaparkuje po 18.00 hod. v inej rezidentskej zóne, kde nemá
adresu trvalého pobytu.
Primátor odpovedal členovi mestskej rady, že áno, pokiaľ sa nerozhodne zaparkovať
na alternatívnom parkovisku, ktoré nebude spoplatnené.
Člen Mestskej rady Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony, poznamenal, že medzi 17.00 hod.
a 18.00 hod. bude parkovanie v celom meste zadarmo.
Primátor mesta uviedol, že v podstate áno. Poznamenal však, že sa to týka iba
parkovísk s dočasným obmedzením v centre mesta a nie rezidentných parkovísk. Zdôraznil,
že parkovanie v centre mesta nebude spoplatnené ani počas víkendov a sviatkov.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay, sa informoval, či mysleli
spracovatelia materiálu na tie osoby, ktoré majú zakúpenú celoročnú parkovaciu kartu, a ktoré
budú mať zavedením tohto parkovacieho systému značne obmedzené možnosti
na parkovanie. Uviedol, že by bolo vhodné, keby takéto osoby neboli pokutované za
parkovanie.
Primátor mesta uviedol, že súčasná celoročná parkovacia karta sa vzťahuje len na
denné parkovanie.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó, uviedol, že parkovacia karta
platila aj doteraz len na čas do 17.00 hod.
Primátor mesta poznamenal, že dodržiavanie nariadenia by bolo kontrolované až od
1. apríla 2021. Dovtedy majú obyvatelia dosť času zaregistrovať sa u Municipal Real Estate
Dunajská Streda, s.r.o.. Ďalej uviedol, že nie je vylúčená zmena tohto nariadenia v budúcnosti
ak by niečo nefungovalo podľa súčasných predstáv. Podotkol, že je v záujme mesta nájsť
riešenie, pričom hlavným cieľom je zabezpečiť pre obyvateľov parkovanie pri ich bydlisku.
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Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Attila Karaffa, uviedol, že vníma ako pozitívne,
že článok o kontrole dodržiavania nariadenia by nadobudol účinnosť až v apríli 2021. Ďalej
poznamenal, že mesto požiadalo obyvateľov o vyplnenie dotazníka, z ktorého vyplynulo, že
obyvatelia mesta chcú mať zabezpečené parkovacie miesta pri svojich obydliach a sťažovali
sa na firemné autá, ktoré zaberajú parkovacie miesta.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol, že nevidí problém
v tom, ak by parkovné platili osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Dunajskej Strede, prípadne
tie osoby, ktoré firemné motorové vozidlá používajú pre súkromné účely. Poznamenal však,
že sa mu nepáči, aby Dunajskostredčania platili parkovné. Podľa neho by sa všeobecne
záväzné nariadenie nemalo vôbec týkať Dunajskostredčanov, iba osôb, ktoré tu nemajú trvalý
ani prechodný pobyt a firemných motorových vozidiel.
Primátor mesta poznamenal, že sa javí ako problematické aj parkovanie
Dunajskostredčanov v okolí bytoviek, v ktorých niektorí vlastníci motorových vozidiel
nebývajú, pretože tým zaberajú parkovacie miesta osobám, ktoré v týchto obytných domoch
žijú.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, vyjadril presvedčenie, že by sa
v prvom rade nariadenie nemalo týkať Dunajskostredčanov a v prípade ak by sa situácia
s parkovaním v meste nezlepšila, následne by sa predložila zmena nariadenia, ktorá by
podmienky sprísňovala tak ako je to uvedené v predkladanom návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 36:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 348/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8.
decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
mesta Dunajská Streda.
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B/ schváliť
I. uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme parkovacích miest a parkovacích
automatov zo dňa 30.04.2014 v znení neskorších dodatkov uzavretej medzi mestom
Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so
sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834,
predmetom ktorého bude špecifikácia parkovacích miest na území mesta Dunajská
Streda v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. ..../2020 zo dňa 8. decembra
2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta
Dunajská Streda.
II. Prevádzkový poriadok parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda a to v
zmysle článku 4 ods. (5) Všeobecne záväzného nariadenia.

k bodu č. 31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020
zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických
nebezpečných látok v meste Dunajská Streda. (materiál č. 309/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku
chemických nebezpečných látok v meste Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 37:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 349/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických
nebezpečných látok v meste Dunajská Streda.
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k bodu č. 32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020
zo dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s
majetkom mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 2/2014, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
12/2017, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19.
februára 2019 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2020.
(materiál č. 310/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s
majetkom mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 2/2014, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017,
všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára 2019
a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 38:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 350/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8.
decembra 2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
2/2014, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017,
všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára
2019 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2020 v
predloženom rozsahu.

44

k bodu č. 33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020
zo dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská
Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2011 zo
dňa 28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2012 zo
dňa 15. mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2013
zo dňa 21. mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
13/2013 zo dňa 25. júna 2013 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. 7/2016 zo dňa 28. júna 2016. (materiál č. 311/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská
Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2011 zo dňa 28.
júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2012 zo dňa 15.
mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2013 zo dňa 21.
mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2013 zo dňa 25.
júna 2013 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016 zo dňa 28.
júna 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 39:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 351/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa
8. decembra 2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda
v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2011 zo dňa
28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2012
zo dňa 15. mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
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č. 11/2013 zo dňa 21. mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 13/2013 zo dňa 25. júna 2013 a všeobecne v predloženom rozsahu.

k bodu č. 34. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 312/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ďalej primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby boli z Článku 18 ods. 6
vyňaté písm. a), b), d), e), f) g) a h).
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu primátora:
Hlasovanie č. 40:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 41:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 352/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom
rozsahu.
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k bodu č. 35. Návrh na schválenie Zásad poskytovania bývania v nájomnom byte
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 313/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zásad poskytovania bývania
v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 42:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 353/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Zásady poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
v predloženom rozsahu.

k bodu č. 36. Návrh na schválenie podmienok použitia prostriedkov nadačných fondov
Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 314/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie podmienok použitia prostriedkov
nadačných fondov Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie
1203/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó, predniesol prítomným
predkladaný materiál a uviedol, že Nadácia Hniezdo bola zaregistrovaná.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 43:
prítomní : 6
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 354/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Novorodenci - Újszülöttek“
poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
2. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu Zriadenie domova Otthonteremtő“ poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
3. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Nové bývanie - Fészekrakó”
poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 37. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v
roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál č. 318/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných
účelov v roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol niekoľko pripomienok
k prílohe č. 2 predkladaného materiálu. Zároveň predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby boli
v bode 2 vyňaté slová ,,členského štátu Európskej únie“. Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh,
a to aby bolo v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 pozmenené ustanovenie vzťahujúce sa na náhrady
cestovného a prepravného nasledovne:
,,- Náhrady cestovného a prepravného (preprava účastníkov, realizátorov, techniky
zabezpečená právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má na uvedenú činnosť živnostenské
oprávnenie; v prípade zabezpečenia dopravy vlastnou dopravou cestovné náhrady do výšky
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určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“
Ďalej predniesol doplňujúci návrh, a to aby boli v prílohe č. 2 v bode 3. medzi oprávnené
náklady zahrnuté aj:
- Tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné stretnutia;
- Funkčné vyšetrenie, lekárske vyšetrenie, diagnostika, regenerácia a rehabilitácia;
- Poplatky (za organizovanie podujatia, za účasť na súťažiach, poštovné, bankové a i.).
Uviedol, že predmetné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predkladá z dôvodu, aby sa
v budúcnosti predišlo nedorozumeniam.
Primátor mesta uviedol, že prijíma pripomienky člena mestskej rady a uviedol, že tieto
budú zapracované do predkladaného materiálu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom člena mestskej
rady, Rolanda Hakszera:
Hlasovanie č. 44:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 355/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
súhlasiť
s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na
financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov
v roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020.

k bodu č. 38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. ........../2020 zo dňa ..... novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom
poplatku za rozvoj. (materiál č. 320/2020/17)
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, predniesol Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa ..... novembra 2020,
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ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019
zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Primátor mesta uviedol, že sa stretol s viacerými osobami, ktoré podnikajú v stavebnej
oblasti a tieto tvrdili, že je na viacerých územiach obcí a miest na Slovensku zavedený
poplatok za rozvoj a investori s takýmto poplatkom počítajú. Ďalej poznamenal, že investori
postupne stavajú všetky jednotky a nie naraz, aby nemuseli naraz zaplatiť privysokú sumu
poplatku Využitie financií z poplatku za rozvoj môže však slúžiť na spájanie jednotlivých
oblastí, kde sa stavia a na výstavbu okolitej infraštruktúry, ktorú bude musieť zabezpečiť
mesto. Uviedol, že podľa neho zavedený systém funguje a nevidí dôvod na jeho zmenu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 45:
prítomní : 6
za
:1
proti
:3
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 356/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa
..... novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

k bodu č. 39. Návrh na schválenie uzavretia dodatku k Zmluve o výpožičke
nehnuteľností uzavretej dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020,
uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s.
so sídlom Gabčíkovská cesta 237/38, IČO: 31450920. (materiál č. 319/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia dodatku k Zmluve
o výpožičke nehnuteľností uzavretej dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020,
uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom
Gabčíkovská cesta 237/38, IČO: 31450920 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 46:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 357/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností uzavretej dňa 30.09.2016
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda
a spoločnosťou THERMALPARK DS, a. s., so sídlom Gabčíkovská cesta 237/38,
IČO: 31450920, predmetom ktorého bude výpožička pozemku – jazera, parc.
č. 2821/3 v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, vo vlastníctve spoločnosti.
B/ splnomocňuje
primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto
uznesenia.

k bodu č. 40. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na I. polrok 2021. (materiál č. 315/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2021 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 47:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 358/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2021
nasledovne:
16. marca
11. mája
29. júna

k bodu č. 41. Návrh na organizačné zabezpečenie 17. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 316/2020/17)
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 17. rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 48:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 359/2020/17
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda nasledovne:
08.12.2020, o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede
2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda
3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na
účely expedície
4. okruh pozvaných

52

Po prerokovaní všetkých bodov programu 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 01.12.2020 o 17.00 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 07.12.2020

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Mgr. Alexander Dakó

………………………………………

2/ Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony

………………………………………

Zapisovateľka:
Mgr. Dominika Eszter Pelechová
organizačná referentka

………………………………………
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