SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 20/8/2021

Dunajská Streda, dňa 12.03.2021

Zápisnica
z 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 09. marca 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- členovia MsR v počte 5 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta MsÚ
- vedúci odboru finančného a evidencie majetku MsÚ
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúceho odboru finančného a evidencie majetku na začiatku 20. zasadnutia
Mestskej rady Dunajská Streda.

Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 20. zasadnutia Mestskej
rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej primátor mesta
predniesol návrh, aby bol programový bod č. 11 vyňatý z programu rokovania. Ostatné body
programu sa prečíslujú. Ďalej predniesol návrh na doplnenie nových programových bodov,
a to za prečíslovaný bod č. 15 ,,Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku
Mestskej rady Dunajská Streda“ (materiál č. 350/2021/20) pod číslo 16 a za bod č. 21
,,Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 370/2021/18 zo dňa
12.01.2021“ (materiál č. 349/2021/20) pod číslo 22.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó sa pýtal na dôvod vyňatia
programového bodu č. 11.
Primátor mesta informoval prítomných o tom, že podanie žiadosti o poskytnutie
príspevku bolo viazané na stavebné povolenie a začatie verejného obstarávania. Keďže je
projekt momentálne len v prípravnej fáze a nie je známy presný rozpočet, z objektívnych
dôvodov nie je možné podať žiadosť v stanovenej lehote. Ďalej dodal, že sa touto témou
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zaoberala aj Komisia MsZ pre rozvoj mesta. Poznamenal, že sa k tejto téme v budúcnosti ešte
určite vrátime.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom
v Pozvánke zo dňa 03.03.2021:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu primátora mesta:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom
v Pozvánke zo dňa 03.03.2021 spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom primátora
mesta:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 372/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
03.03.2021 spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom:
Schválený program 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 09.03.2021:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Schválenie programu rokovania 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2020.
(materiál č. 329/2021/20)
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021
č. 2/2021. (materiál č. 330/2021/20)
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. (materiál
č. 331/2021/20)
Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci február 2021. (materiál
č. 332/2021/20)
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. (materiál
č. 333/2021/20)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 972 a par.
registra C, par. č. 3409/5; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova
700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268. (materiál č. 334/2021/20)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/47 a par. č. 136/54;
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 335/2021/20)
Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda k akciám
spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO:
35 925 094. (materiál č. 336/2021/20)
Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál
č. 338/2021/20)
Návrh na vymenovanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Dunajskej
Strede. (materiál č. 339/2021/20)
Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019. (materiál č. 340/2021/20)
Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019. (materiál č. 341/2021/20)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 342/2021/20)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady
Dunajská Streda. (materiál č. 350/2021/20)
Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra
2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo
verejnoprospešných účelov (materiál č. 343/2021/20)
Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Cirkevnej základnej školy
s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským,
Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do siete škôl a školských
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19.

20.

21.

22.
23.

zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021.
(materiál č. 344/2021/20)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa
.... o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda. (materiál č. 345/2021/20)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021
zo dňa...., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení
neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 346/2021/20)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa
16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda
a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy.
(materiál č. 347/2021/20)
Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 370/2021/18 zo dňa 12.01.2021. (materiál č. 349/2021/20)
Návrh na organizačné zabezpečenie 19. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. (materiál č. 348/2021/20)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z radov mestskej rady Mgr. Alexandra
Dakóa a Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter
Pelechovú, referentku organizačnú.
Hlasovanie:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 373/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
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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. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2020.
(materiál č. 329/2021/20)
Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská
Streda za rok 2020 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 materiál musí byť
v súlade s ustanovením § 16 ods. 12 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva do 30.6.2021, pričom sa
predpokladá, že tomu tak aj bude. Poznamenal, že návrh záverečného účtu mesta Dunajská
Streda za rok 2020 je spracovaný v súlade so spomínaným zákonom. Dodal, že rozpočet
mesta na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom 26.11.2019 a v priebehu roka
2020 bol 9-krát pozmenený. Uviedol, že nie je prekvapením, že k zmenám rozpočtu
dochádzalo najmä kvôli neutíchajúcej pandémií. Ďalej dodal, že po poslednej zmene rozpočtu
príjmová časť rozpočtu počítala so sumou vo výške 26.620.078 Eur. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi narástli bežné príjmy. Čo sa týka daňových príjmov uviedol, že
predstavovali sumu vo výške 12.970.192 Eur, čo je menej oproti roku 2019 a rovnako je tomu
aj v prípade nedaňových príjmov. Ďalej uviedol, že bežné výdavky boli čerpané na úrovni
93,47 % plánovaných výdavkov a investície ledva na úrovni 50 %. Celkový majetok
evidovaný v účtovníctve mesta Dunajská Streda predstavuje na základe majetkovej bilancie a
vykonanej inventarizácie ku dňu 31.12.2020 hodnotu 82.423.994 Eur, čo je viac o 3.313.973
Eur v porovnaní s hodnotou k 31.12.2019. Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu
a vývoja dlhu mesta k 31.12.2020 predstavuje 27,39 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na
webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote odo dňa 11.02.2021. Prebytok
hospodárenia sa podľa predloženého návrhu navrhuje previesť na rezervný fond mesta
Dunajská Streda, s čím súhlasí. Hlavný kontrolór mesta odporúča schváliť záverečný účet
mesta Dunajská Streda za rok 2020 bez výhrad v predloženom rozsahu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
5

nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 374/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ prijať
nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade
v Dunajskej Strede za rok 2020.
B/ schváliť
záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2020 bez výhrad
C/ schváliť
prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.302.284.- Eur na rezervný fond mesta
Dunajská Streda.

k bodu č. 4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021
č. 2/2021. (materiál č. 330/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská
Streda za rok 2021 č.2/2021 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, odporúča predkladaný návrh schváliť.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 375/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu rozpočtu č. 2/2021 za rok 2021 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. (materiál
č. 331/2021/20)
Hlavný kontrolór Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 376/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.

k bodu č. 6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci február 2021. (materiál
č. 332/2021/20)
Hlavný kontrolór Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o výsledkoch kontrol
ukončených v mesiaci február 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 377/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/2
Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/3
Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/4
Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/5
Správu o výsledku kontroly č. 2020/7
Správu o výsledku kontroly č. 2020/8
Správu o výsledku kontroly č. 2020/9
Správu o výsledku kontroly č. 2020/10

k bodu č. 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
(materiál č. 333/2021/20)
Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 378/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.

k bodu č. 8 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 972 a par. registra C,
par. č. 3409/5; v prospech spoločnosti AVA-Stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01
Galanta, IČO: 43 989 268. (materiál č. 334/2021/20)
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. 972 a par.
registra C, par. č. 3409/5; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01
Galanta, IČO: 43 989 268 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 379/2021/20
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. 972, parcela registra E, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 5 970 m2; vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor a par. č. 3409/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 090 m2; vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská
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Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova
700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268, pre účely zriadenia a umiestnenia verejnej
kanalizácie a kanalizačnej prípojky k stavbe „Autoumyváreň – Dunajská Streda“,
ktorej umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 7010/DS/7184/2020/033NJ-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 29.07.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.09.2020; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 142/2020, vyhotovenom dňa 04.12.2020, vyhotoviteľom GEOKOD s.r.o., Žitná 21, 831
06 Bratislava, IČO: 35 715 456, overenom Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor dňa 09.12.2020 pod číslom G1-3001/2020.
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 105 m2; celkom vo výške 1 575,- € (slovom:
jedentisícpäťstosedemdesiatpäť eur).

k bodu č. 9 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/47 a par. č. 136/54; v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36
361 518. (materiál č. 335/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/47 a par. č. 136/54;
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. 11:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 380/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
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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. 136/47 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 30 m2
a par. č. 136/54 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 585 m 2;
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 „12 b.j. –
prípojka – elektroinštalácia – 1kV rozvody“, ktorej výstavba bola povolená
Stavebným povolením č. 5706/DS/9075/2019/033-LSzI-003, vydaným mestom
Dunajská Streda dňa 03.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019;
v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 46610910-383/2020, vyhotovenom dňa
05.11.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01
Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overenom Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor dňa 25.11.2020 pod číslom G1-2787/2020 (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 49 m2; celkom vo výške 735,- € (slovom: sedemstotridsaťpäť eur).

k bodu č. 10 Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda
k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35
925 094. (materiál č. 336/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta
Dunajská Streda k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05
Bratislava, IČO: 35 925 094 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa informoval, či
Komisia MsZ pre financie podporila predkladaný návrh.
Primátor mesta odpovedal členovi mestskej rady, že áno.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 381/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
1. odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda, IČO: 00 305 383
k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO:
35 925 094, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3541/B, emitovaným uvedenou spoločnosťou ako aj prevod všetkých práv
a povinností vyplývajúcich z týchto akcií na kupujúceho 1. slovenská úsporová, a. s.,
sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 921 111, registrácia: Obchodný
register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3526/B, a to za kúpnu cenu
celkom 330 981,00 eur. Identifikácia prevádzaných cenných papierov:
a) podoba akcií: listinné akcie;
b) forma akcií: akcie na meno;
c) druh akcií: kmeňové akcie, séria A;
d) jednotlivé akcie:
- 8 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A7/251/2010 A7/258/2010, ktoré boli vydané v 7. emisii,
- 6 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A8/291/2011 –
A8/296/2011, ktoré boli vydané v 8. emisii,
- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A9/321/2012 A9/324/2012, ktoré boli vydané v 9. emisii,
- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A10/321/2013 A10/323/2013, ktoré boli vydané v 10. emisii,
- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A11/411/2014 A11/413/2014, ktoré boli vydané v 11. emisii,
- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A12/I412/2015 A12/414/2015, ktoré boli vydané v 12. emisii,
- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A13/441/2016 A13/444/2016, ktoré boli vydané v 13. emisii,
- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A14/476/2017 A14/478/2017, ktoré boli vydané v 14. emisii.
2. bezodplatné postúpenie peňažnej pohľadávky mesta Dunajská Streda voči
spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925
094, na zaplatenie kúpnej ceny prevádzaných akcií vo výške 330 981,00 eur na
spoločnosť Municipal Real Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 313 834.
3. bezodplatné postúpenie práva mesta Dunajská Streda na odkúpenie zariadení
verejného osvetlenia vyplývajúce zo Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia
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uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s., sídlo:
Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, spoločnosti Municipal Real
Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834.
B/ splnomocniť
primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto
uznesenia.

k bodu č. 11 Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 338/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 382/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 15/2021 územného plánu
mesta Dunajská Streda –v predloženom rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých
zmien a doplnkov.

k bodu č. 12 Návrh na vymenovanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície
v Dunajskej Strede. (materiál č. 339/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej
polície v Dunajskej Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 383/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda na návrh primátora mesta Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vymenovať
Mgr. Zsolta Nagya do funkcie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície
v Dunajskej Strede s účinnosťou od 1. apríla 2021.

k bodu č. 13 Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019. (materiál č. 340/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 15:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 384/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
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o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 198/2019/8
zo dňa 26.11.2019 v nasledovne:
bod A/ 1.2 uznesenia znie:
„1.2. Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály
Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely:
spolu úžitková plocha 153,73 m2 v tom:
č. 1.15 Sklad termoportov 7,92 m2
č. 1.16 chodba 7,98 m2
č. 1.17 Sklad zeleniny a ovocia 12,01 m2
č. 1.18 Denná miestnosť 11,42 m2
č. 1.19 Šatňa a sprcha 7,37 m2
č. 1.20 WC 1,28 m2 m2
č. 1.21 odpad 2,82 m2
č. 1.22 sklad 0,60 m2
č. 1.23 umývanie termoportov 6,51 m2
č. 1.24 príručný sklad 6,89 m2
č. 1.25 umývanie bieleho riadu 7,80 m2
č. 1.26 výdajňa 81,13 m2”
a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná
ulica č. 7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS
s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.”

k bodu č. 14 Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019. (materiál č. 341/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 16:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
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Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 385/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019 (ďalej len „uznesenie“) nasledovne:
bod A/ 1.2 uznesenia znie:
„1.2. nebytové priestory v budove na adrese Železničná ulica č. 7578/19 v Dunajskej
Strede:
úžitková plocha spolu 153,73 m2 v tom:
č. 1.15 Sklad termoportov 7,92 m2
č. 1.16 chodba 7,98 m2
č. 1.17 Sklad zeleniny a ovocia 12,01 m2
č. 1.18 Denná miestnosť 11,42 m2
č. 1.19 Šatňa a sprcha 7,37 m2
č. 1.20 WC 1,28 m2 m2
č. 1.21 odpad 2,82 m2
č. 1.22 sklad 0,60 m2
č. 1.23 umývanie termoportov 6,51 m2
č. 1.24 príručný sklad 6,89 m2
č. 1.25 umývanie bieleho riadu 7,80 m2
č. 1.26 výdajňa 81,13 m2”
a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná
ulica č. 7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS
s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.”
Výpožička ako forma prenechania majetku mesta je z dôvodu osobitného zreteľa,
vzhľadom k tomu, že je to spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta, ktorá bude
prevádzkovať súkromné školské jedálne/súkromné výdajné školské jedálne
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
B/ splnomocniť
primátora mesta na uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
uzavretej dňa 28.08.2020 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom, Gastro
DS, s.r.o. ako Vypožičiavateľ a Základnou školou Zoltána Kodálya s vyučovacím
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jazykom maďarským Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

k bodu č. 15 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 342/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer sa informoval, či v zmysle § 9a
ods. 1 písm. b) Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
bude možné uskutočniť rokovanie prostredníctvom videokonferencie kedykoľvek na návrh
predsedu komisie, resp. ak o online rokovanie požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov,
a to aj mimo mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo krízovej
situácie.
Primátor mesta odpovedal členovi mestskej rady a uviedol, že podmienky uvedené v
písm. a) a b) musia byť splnené súčasne a z toho dôvodu navrhol, aby bolo interpunkčné
znamienko čiarka nahradené spojkou ,,a“.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora:
Hlasovanie č. 17:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 386/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda zo dňa 26. novembra 2018 v predloženom rozsahu:
Za § 9 sa vkladá nový § 9a „Rokovanie prostredníctvom videokonferencie“, ktorý
znie:
„1. Rokovanie prostredníctvom videokonferencie je možné uskutočniť:
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a) počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo krízovej
situácie a
b) na návrh predsedu komisie, resp. ak o online rokovanie požiada nadpolovičná
väčšina všetkých členov komisie.
2. Rokovanie prostredníctvom videokonferencie sa považuje za riadne zasadnutie
komisie a za uznášaniaschopné, ak k videokonferencií je pripojená prostredníctvom
technologického komunikačného prostriedku nadpolovičná väčšina všetkých členov
komisie. Na rokovanie prostredníctvom videokonferencie a jeho priebeh sa primerane
vzťahujú ostatné ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.
3. Hlasovanie pri rokovaní prostredníctvom videokonferencie komisie sa
uskutočňuje aklamačným spôsobom, t.j. zdvihnutím ruky.
4. O rokovaní prostredníctvom videokonferencie vyhotoví tajomník komisie
zápisnicu.“
5. Z rokovania prostredníctvom videokonferencie sa môže vyhotoviť zvukový
záznam prostredníctvom podpornej aplikácie.“

k bodu č. 16 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady
Dunajská Streda (materiál č. 350/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku
Mestskej rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej primátor
mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby § 5a ods.1 znel:
,,1. Rokovanie prostredníctvom videokonferencie je možné uskutočniť:
a) počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo krízovej situácie a
b) na návrh primátora, resp. ak o online rokovanie požiada nadpolovičná väčšina všetkých
členov mestskej rady.“
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora:
Hlasovanie č. 18:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 387/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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schváliť
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 26.
novembra 2018 v predloženom rozsahu.

k bodu č. 17 Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov.
(materiál č. 343/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29.
septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných
účelov v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Attila Karaffa, tlmočil odporúčanie Komisie MsZ
pre školstvo a kultúru, ktorá navrhla nasledovnú úpravu z dôvodu administratívnej chyby
v predkladanom materiály ,,Podporené žiadosti v roku 2021“ na str. 2:
Úplný názov
žiadateľa/
Pályázó teljes
neve

Názov projektu /
A pályázat megnevezése
– szlovák nyelven is

Anyagi támogatás
a Fókusz Diákszínpad
részére a hazai és
Občianske
nemzetközi fesztiválon
združenie
való felkészülésre és
FOKUS –
részvételre – Žiadosť
FÓKUSZ Polgári o dotáciu na prípravu
társulás
a účasť súboru na
domácich
a medzinárodných
festivaloch

Počet
hodnotiteľov

Priemerné
skóre

14

32,857

Priemerná
Navrhovaná
suma
suma
dotácie

2564,286

2565

Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer, uviedol, že podľa jeho
vedomostí je v rozpočte vyčlenených 209.590 Eur na dotácie a v predkladanom materiály je
uvedená celková finančná čiastka poskytnutá z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu
projektov vo výške 192.062 Eur. Informoval sa, či bude možné žiadať o dotáciu na zvyšných
vyše 17.500 Eur.
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Primátor mesta odpovedal na otázku člena mestskej rady a uviedol, že bude na
rozhodnutí poslancov, akým spôsobom budú poskytnuté žiadateľom financie, ktoré zvýšili.
Jednou z možností bude opätovné podávanie žiadostí o podporu alebo dôjde k podpore
projektov v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia z fondu primátora.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s opravou administratívnej chyby:
Hlasovanie č. 19:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 388/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa
29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na
podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo
verejnoprospešných účelov v predloženom rozsahu,
B/ splnomocniť
primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
C/ žiadať
primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta
Dunajská č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov.

k bodu č. 18 Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Cirkevnej základnej
školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským,
Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021. (materiál
č. 344/2021/20)
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Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením
Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom
maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 389/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ súhlasiť
so zaradením Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s
vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého
zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10,
Trnava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia
činnosti od 1. septembra 2021
B/ žiadať
primátora mesta Dunajská Streda vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku
cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava v zmysle tohto uznesenia.

k bodu č. 19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021
zo dňa .... o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného
predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 345/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. …/2021 zo dňa .... o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie
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povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Attila Karaffa, tlmočil návrh Komisie MsZ pre
školstvo a kultúru, prijať predkladaný materiál s nasledovnými zmenami:
,,a) trvalý pobyt ,,mesto Dunajská Streda“ sa priraďuje k Materskej škole – Óvoda, Nám.
SNP 187/11, Dunajská Streda
b)
Hviezdna ulica, Mierová ulica, Rákócziho ulica, Brezová ulica, Zelená ulica,
Žitnoostrovská ulica a Krížna ulica sa priraďujú k Materskej škole – Óvoda,
Komenského ul. 357/2, Dunajská Streda
c)
Kračanská cesta č. 6244, 6245, 6247 sa priraďujú k Materskej škole Eleka Benedeka
s VJM – Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda a Materskej
škole, Jesenského ul. 910/10, Dunajská Streda
d)
Kračanská cesta č. 4045, 6246 sa priraďujú k Materskej škole – Óvoda, Rybný trh 14,
Dunajská Streda
e)
Kračanská cesta (okrem č. 4045, 6244, 6245, 6246, 6247) sa priraďuje k Materskej
škole – Óvoda, Komenského ul. 357/2, Dunajská Streda“
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom Komisie MsZ pre
školstvo a kultúru:
Hlasovanie č. 21:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 390/2021/20
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. …/2021 zo dňa ....
o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
B/ schváliť
podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
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k bodu č. 20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021
zo dňa ...., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien
a doplnkov. (materiál č. 346/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. …/2021 zo dňa ...., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a
doplnkov v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 22:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 391/2021/20
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. …/2021 zo dňa .....,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien
a doplnkov.

k bodu č. 21 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021
zo dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva
trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č. 347/2021/20)
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Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2021 zo dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa
vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Ďalej primátor mesta tlmočil stanovisko Komisie MsZ pre financie, podľa ktorého:
Komisia nedoporučuje predložený materiál schváliť mestskou radou a predložiť na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva. Žiada vyvolať rokovania s navrhovateľom a upresniť nasledovné:
1Prevádzkovú dobu trhoviska určiť Pondelok – Sobota od 7:30 hod. do 17:30 hod. okrem
štátnych sviatkov
2Upresniť druh predávaných výrobkov. Komisia nedoporučuje predaj kozmetiky,
drogériového tovaru, textilných a odevných výrobkov, obuvi, atď., uprednostňuje predaj
ovocia a zeleniny, potravinárskych výrobkov, remeselných a ľudovo-remeselných
výrobkov, agropotrieb atď.
3Komisia žiada štúdiu – náčrt umiestnenia predajných stánkov na uvedenom pozemku
a riešenia parkovania
4Komisia nesúhlasí s usporiadavaním kultúrnych, zábavných a spoločenských podujatí
z dôvodu blízkosti rodinných domov a plánovanej výstavby rodinných domov, nakoľko
nie je možné dodržať zásady organizovania kultúrno spol. podujatí v zmysle platného
VZN.
5Komisia žiada predbežný súhlas hygienika so zriadením trhoviska na uvedenom
pozemku.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó poznamenal, že rozumie
cieľu a zámeru žiadateľa, považoval by však za vhodné, aby žiadateľ odprezentoval
poslancom svoje predstavy.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer sa informoval, či podľa
navrhovanej zmeny bude otváracia doba pondelok až sobota s výnimkou štátnych sviatkov od
7.30 hod. do 17.30 hod.
Primátor mesta uviedol, že by bola otváracia doba pondelok až sobota s výnimkou
štátnych sviatkov od 7.30 hod. do 17.30 hod. Ďalej poznamenal, že je podľa neho
jednoznačné o čo má žiadateľ záujem a mesto podľa neho s istými úpravami podporí takúto
možnosť. Uviedol, že miesto, na ktorom má byť podľa predkladaného materiálu zriadené
trhovisko nie je zatiaľ využité, aj keď trh takéhoto významu nemá v našom meste ešte svoju
tradíciu. Ďalej poznamenal, že podporuje myšlienku predaja domácich a remeselných
výrobkov. Uviedol, že po schválení návrhu mestskou radou bude materiál predložený na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda s pripomienkami Komisie MsZ pre
financie.
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Člen Mestskej rady Dunajská Streda Attila Karaffa uviedol, že cieľom Komisie MsZ
pre financie je, aby išlo naozaj o tradičný trh s domácimi výrobkami, o ktorý by bol skutočný
záujem. Podotkol, že mestské zastupiteľstvo musí určiť podmienky, za ktorých bude možné
trhovisko prevádzkovať.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom Komisie MsZ pre
financie:
Hlasovanie č. 23:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 392/2021/20
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. ..../2021 zo dňa 16. marca
2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre
mestské trhovisko a príležitostné trhy s pozemeňujúcimi návrhmi Komisie pre
financie.

k bodu č. 22 Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 370/2021/18 zo dňa 12.01.2021. (materiál č. 349/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 370/2021/18 zo dňa 12.01.2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó poznamenal, že ide o nové
okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy. Zmenu uznesenia považuje za logickú a opodstatnenú,
aj s ohľadom na petíciu, ktorá koluje medzi obyvateľmi a vzhľadom na veľkú nespokojnosť
obyvateľov s pôvodným umiestnením novej športovej haly na úkor zelene. Uvedený návrh
považuje za vhodný a odporúča ho mestskému zastupiteľstvo schváliť.
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Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony poznamenal, že
svoj názor prezentoval už Komisií MsZ pre rozvoj mesta a bol zvedavý na argumenty za
zmenu pôvodného uznesenia. Uviedol, že mal s predmetným návrhom 2 problémy a to, že len
nedávno mestské zastupiteľstvo rozhodlo o umiestnený haly a už aj chce svoje rozhodnutie
meniť, i keď uznáva, že sa okolnosti natoľko zmenili, že stojí za úvahu zmena pôvodného
rozhodnutia. Ďalším problémom však je, že na prijatie uznesenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
Primátor mesta uviedol, že je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov na prijatie predkladaného materiálu medzi body programu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony ďalej uviedol, že je
suma za uvedený pozemok značná, no dodal, že v meste už ani nie je možné kúpiť pozemok
za nižšiu sumu. Ďalej poznamenal, že je reč o investorovi a pýtal sa, či nie je možné, aby
došlo k zámene s nejakým iným pozemkom.
Primátor mesta uviedol, že chce vlastník pozemku pozemok predať a otázkou zostáva
kto tento pozemok kúpi.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa informoval, či
nebude potrebné meniť územný plán mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta odpovedal členovi mestskej rady a uviedol, že zmena územného plánu
bude potrebná len kvôli zmene parciel, keďže forma budovy zostáva nezmenená a tak ako
bolo uvedené aj v pôvodnom uznesení mestského zastupiteľstva, tak by bolo aj v novom
uvedené, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje začatie obstarávania dokumentácie Zmien
a doplnkov (ZaD) 14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda. Ďalej dodal, že považuje
nové miesto za vhodnejšie a vďaka takejto zmene by zostala zachovaná aj zeleň. Primátor
mesta ďalej požiadal člena mestskej rady Rolanda Hakszera o vyjadrenie k predkladanému
návrhu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer uviedol, že sú pre neho
rozoberané informácie nové, prisľúbil, že sa predkladaným materiálom bude zaoberať
najbližšie dni a na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda vyjadrí svoje
stanovisko. Ďalej poznamenal, že na základe informácií, ktoré zatiaľ odzneli, nepovažuje za
najdôležitejšie zaoberať sa sumou za pozemok, keďže zostane zachovaná zeleň. Dodal, že
o predmetnom návrhu dnes nebude hlasovať, avšak v ňom vidí fantáziu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Attila Karaffa poznamenal, že s veľkou radosťou
vidí predkladaný materiál. Uviedol, že ide o historickú možnosť kúpiť tento pozemok
a rozhodnúť v záujme obyvateľov o tom, aké bude jeho ďalšie využitie. Mestské
zastupiteľstvo už vyjadrilo presvedčenie o vhodnosti a potrebe vybudovať novú športovú
halu. Ďalej uviedol, že tlak zo strany verejnosti a nespokojnosť boli naozaj veľké a pokiaľ
mesto bude mať dostatok zdrojov na zakúpenie uvedeného pozemku bude vhodné sa zaoberať
aj revitalizáciou zelene, za účelom vytvorenia vhodného oddychového miesta.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:

Hlasovanie č. 24:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 393/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 370/2021/18 zo dňa
12.01.2021 nasledovne:
Bod 1. pôvodného uznesenia zostáva nezmenený.
Bod 2. nové znenie:
Odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Ing. Tibor Szabó,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č.
6586 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor par. č. 1775/21, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 6355 m2, par. č. 1775/34, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 289 m2, par. č. 1775/35, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 122 m2 , par. č. 1775/36, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 588 m2 , do výlučného vlastníctva
mesta Dunajská Streda, v podiele 1/1-ine k celku, za celkovú kúpnu cenu vo výške
771 435,-€ (slovom: Sedemstosedemdesiatjedentisíc štyristotridsaťpäť eur), ktorá bola
stanovená ako všeobecná hodnota vyššie uvedených pozemkov, znaleckým posudkom
č. 015/2021 zo dňa 04.03.2021, vyhotoveným znalcom z odboru stavebníctvo Ing.
Jolanou Némethovou; z prostriedkov rezervného fondu, za účelom uskutočnenia
stavby „ Multifunkčná športová hala Aréna DSZ“, v zmysle bodu 1. uznesenia
č. 370/2021/18 zo dňa 12.01.2021.
Bod 3. nové znenie:
Vykonávanie zmien v kompetencií primátora mesta v schválenom rozpočte mesta
Dunajská Streda, zabezpečenie finančných zdrojov na odkúpenie vyššie uvedených
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pozemkov za celkovú kúpnu cenu vo výške 771 435,-€ (slovom:
Sedemstosedemdesiatjedentisíc štyristotridsaťpäť eur) na ťarchu rezervného fondu.
Bod 4. znie:
Umiestnenie stavby „Multifunkčná športová hala Aréna DSZ“ s maximálnou
kapacitou 3351 divákov, investora: ARÉNA DSZ, a.s. Alžbetínske námestie 1203, 929
01 Dunajská Streda, na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1775/21, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 6355 m2, par. č. 1775/34, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 289 m2, par. č.1775/35, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 122 m2 , par. č.1775/36, parcela
registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 588 m2.
Bod 5. znie:
Začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 14/2021 územného plánu
mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 23 Návrh na organizačné zabezpečenie 19. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 348/2021/20)
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 19. rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej
primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh a to, aby sa zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda začínalo o 13.00 hod.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 394/2021/20
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda nasledovne:
16.03.2021, o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede
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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

Po prerokovaní všetkých bodov programu 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 09.03.2021 o 14.54 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 15.03.2021

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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