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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 5/8/2019  Dunajská Streda, dňa 08.04.2019 

 

 

Zápisnica 

z 5. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 06. apríla 2019 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 Dunajská Streda na začiatku 5. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 5. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 5. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu  

  

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 03.04.2019 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Ďalej primátor mesta predniesol doplňujúci návrh a to doplnenie nového 

programového bodu za bod č. 25 „Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m
2 

a par. č. 1884/4 

o výmere 305 m
2
,
  
do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 
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(materiál č. 88/2019/5)“ pod číslom bodu 26. Pôvodný programový bod č. 26 sa prečísluje na 

bod č. 27. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó sa dostavil do rokovacej 

miestnosti o 14:10. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora: 

 

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 03.04.2019 spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

 

Uznesenie 

č. 74/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa 

03.04.2019, spolu s doplňujúcim návrhom. 

Schválený program 5. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 06.04.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 5. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2018. 

(materiál č. 64/2019/5) 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 

2/2019. (materiál č. 65/2019/5) 

5. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018. (materiál č. 

66/2019/5) 

6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita 

G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba 

IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a 

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 
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1915/497 o výmere 2 240 m
2
 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m

2
, v prospech 

mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH 

(materiál č. 67/2019/5) 

7. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m
2
 a par. č. 44/256 o výmere 

19 m
2
, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, 

Dunajská Streda, Nám. Ármina Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 52 238 326. (materiál č. 68/2019/5) 

8. Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, 

a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/65 

výmere 8 m
2
, par. č.  1934/13 o výmere 44 m

2
,
 
par. č. 1942/17 o výmere 719 m

2
,
 

par. č. 1942/164 o výmere 26 m
2
, par. č. 1942/165 o výmere 704 m

2
, par. č. 

1942/166 o výmere 633 m
2 

a par. č. 1942/167 o výmere 217 m
2
,
 
do vlastníctva 

mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 10,- Euro plus príslušná DPH. 

(materiál č. 69/2019/5) 

9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m
2
, v 

prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 70/2019/5) 

10. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a 

plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. 

(materiál č. 71/2019/5) 

11. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára na rok 2019. (materiál č. 72/2019/5) 

12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č. 73/2019/5) 

13. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti na rok 2019. (materiál č. 74/2019/5) 

14. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č. 75/2019/5) 

15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov na rok 2019. (materiál č. 76/2019/5) 

16. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole v 

Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č. 77/2019/5) 

17. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb škole na rok 2019. 

(materiál č. 78/2019/5) 

18. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 79/2019/5) 

19. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. (materiál č. 

80/2019/5) 

20. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 81/2019/5) 
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21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo 

dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 82/2019/5) 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo 

dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel 

na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 83/2019/5) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo 

dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému 

poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 84/2019/5) 

24. Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest. (materiál č. 

85/2019/5) 

25. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné 

obdobie 2019 -2022. (materiál č. 86/2019/5) 

26.  Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m
2 

a par. č. 1884/4 o výmere 305 

m
2
,
 
do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

(materiál č. 88/2019/5) 

27. Návrh na organizačné zabezpečenie 5. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 87/2019/5) 

 

 

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ing. Ladislava Garayho a Mgr. Alexandra Dakóa, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana 

Podhorného, referenta právneho. 

 

 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 75/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

určenie Ing. Ladislava Garayho a Mgr. Alexandra Dakóa za overovateľov zápisnice a 

Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa. 



 5 

k bodu č. 3. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2018. 

(materiál č. 64/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská 

Streda za rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta odporúča schváliť záverečný účet mesta 

Dunajská Streda za rok 2018 bez výhrad v predloženom rozsahu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 76/2019/3 

 

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 2018. 

 

B/ schváliť záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2018 bez výhrad. 

 

C/ schváliť prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.307.097,33 .- Eur na rezervný 

fond mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 

2/2019. (materiál č. 65/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská 

Streda za rok 2019 č. 2/2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta odporúča predložený návrh na schválenie. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 77/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

zmenu rozpočtu č. 2/2019 za rok 2019 v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 5. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018. (materiál 

č. 66/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 

2018 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. 78/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

vziať na vedomie  

Správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018. 
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k bodu č. 6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede 

lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva  V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba 

IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 1915/497 o výmere 2 

240 m
2
 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m

2
, v prospech mesta Dunajská Streda, za 

symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH (materiál č. 67/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v 

Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva  V1A, V2A, V3A a V4A“, 

„Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a 

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 1915/497 

výmere 2 240 m
2
 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m

2
, v prospech mesta Dunajská Streda, za 

symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 79/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

1. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. 

SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, ktorého užívanie mesto 

Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 4716/DS/10244/2018/033-KNA/005 zo dňa 19.12.2018, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 

1915/497, par. č. 1917/8, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 
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 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, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. 

SO 04.3 Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný 

úrad povolil pre-dávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

4715/DS/10247/2018/033-KNA/004 zo dňa 19.12.2018, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 20.12.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. par. č. 1915/1, par. č. 

1915/453, par. č. 1915/534, par. č. 1915/538, par. č. 1915/497,  par. č. 1917/8, v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno 

euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

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, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda (okrem bežnej výmeny opotrebovaných osvetlovacích telies – žiaroviek). 

 

3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 7908 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1915/497, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 240 m
2 

 a na LV č. 5690 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1917/8, parcela registra C, druh pozemku 
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 669 m
2
; v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m
2
 a par. č. 44/256 o 

výmere 19 m
2
, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, 

Dunajská Streda, Nám. Ármina Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

52 238 326. (materiál č. 68/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m
2
 a par. č. 44/256 o 

výmere 19 m
2
, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská 

Streda, Nám. Ármina Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 238 326 v zmysle 

predloženého písomného materiálu, zároveň predniesol doplňujúci návrh, aby kúpna cena v 

bode1. a 2. návrhu na uznesenie bola doplnená slovným spojením „za rok“. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 80/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

1. Prenájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 44/254, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m
2
 a par. č. 44/256, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m
2
, v prospech 

Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Nám. Ármina 

Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 238 326, na dobu neurčitú za 

symbolické nájomné 1,- Euro za rok (slovom: jedno euro). 
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2. Prenájom pozemkov v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, na dobu neurčitú za 

symbolické nájomné 1,- Euro za rok (slovom: jedno euro), ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, v záujme zabezpečenia podmienok 

rekonštrukcie obytného domu súp. č. 7453. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES 

SR, a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/65 

výmere 8 m
2
, par. č.  1934/13 o výmere 44 m

2
,
 
par. č. 1942/17 o výmere 719 m

2
,
 
par. č. 

1942/164 o výmere 26 m
2
, par. č. 1942/165 o výmere 704 m

2
, par. č. 1942/166 o výmere 

633 m
2 

a par. č. 1942/167 o výmere 217 m
2
,
 
do vlastníctva mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 10,- Euro plus príslušná DPH. (materiál č. 69/2019/5) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti 

TESCO STORES SR, a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 

1942/65 výmere 8 m
2
, par. č.  1934/13 o výmere 44 m

2
,
 
par. č. 1942/17 o výmere 719 m

2
,
 
par. 

č. 1942/164 o výmere 26 m
2
, par. č. 1942/165 o výmere 704 m

2
, par. č. 1942/166 o výmere 

633 m
2 

a par. č. 1942/167 o výmere 217 m
2
,
 
do vlastníctva mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 10,- Euro plus príslušná DPH 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. 81/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 
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Odkúpenie pozemkov vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., 

Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, v podiele 1/1 k celku, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v 

okrese Dunajská Streda, vedených na LV č. 6879 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor, par. č. 1942/65, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy 

o výmere 8 m
2
, par. č. 1934/13, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 44 m
2
, par. č. 1942/17, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 719 m
2
, par. č. 1942/164, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 26 m
2
, par. č. 1942/165, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 704 m
2 

a par. č. 1942/166, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 633 m
2
 a par. č. 1942/167, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 217 m
2
, do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383,  za symbolickú kúpnu cenu 10,-€ 

(slovom: desať eur) plus príslušná DPH. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m
2
, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518. (materiál č. 70/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m
2
, 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 nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 82/2019/5 

 

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 pozemku nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 3463/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 13 m
2
, vytvoreného geometrickým plánom č. 1058/2018, vyhotoveným dňa 

10.10.2018, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová ulica č. 11, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor dňa 22.10.2018 pod číslom 61-2457/2018; v  prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 

pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Novostavba rodinných domov A,B,C,D,E,F 

– SO 07 Prípojka elektrickej energie NN“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným 

povolením č. 1302/DS/9635/2016/33-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda 

dňa 16.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2016, a ktorej užívanie bolo 

povolené Kolaudačným rozhodnutím č. 3039/DS/114/2018/33-KNA/004, vydaným 

mestom Dunajská Streda dňa 05.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

30.01.2018. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola 

stanovená  znaleckým posudkom č. 368/2018, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, 

dňa 29.11.2018, vo výške 195,- € (slovom: stodeväťdesiatpäť eur), t.j. 15 eur/m
2  

zaťaženej plochy. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a 

plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č. 

71/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov 

hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 83/2019/5 
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Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

vyplatenie ročnej odmeny z úhrnu v celkovej výške 40 % ročného tarifného platu 

riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na 

základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie 

ročnej odmeny za rok 2018. 

 

 

k bodu č. 11. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára na rok 2019. (materiál č. 72/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára na rok 2019 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. 84/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v 

Dunajskej Strede na rok 2019. 

 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej 

starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č. 

73/2019/5) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 85/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 vo výške 40 % z úhrnu ročného 

tarifného platu. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Centra sociálnej starostlivosti na rok 2019. (materiál č. 74/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej 

odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2019 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 86/2019/5 



 15 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda na rok 2019 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č. 75/2019/5) 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia 

pre seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 87/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 vo výške 40 % z úhrnu ročného 

tarifného platu. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov na rok 2019. (materiál č. 76/2019/5) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej 

odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2019 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 88/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda na rok 2019 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole v 

Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č. 77/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska 

služieb škole v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 89/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

vyplatenie ročnej odmeny z úhrnu v celkovej výške 40 % ročného tarifného platu 

riaditeľovi  Strediska služieb škole v Dunajskej Strede na základe výsledkov 

hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 

2018. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb škole na rok 

2019. (materiál č. 78/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb 

škole na rok 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 90/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 

prémiové ukazovatele riaditeľa Strediska služieb škole v Dunajskej Strede na rok 

2019. 

 

 

k bodu č. 18. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb 

škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 79/2019/5) 
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Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine 

Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 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. 91/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

A/ schváliť 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 

01 Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ žiadať primátora mesta  

vykonať potrebné právne úkony na zabezpečenie činnosti Strediska služieb škole v 

súlade s jeho zriaďovacou listinou. 

 

 

k bodu č. 19. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. 

(materiál č. 80/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za 

rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 92/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

vziať na vedomie  

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018.  

 

 

k bodu č. 20. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 81/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 93/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda  

 

schváliť  

1. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 2019 územného plánu 

mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na 

zaradenie do návrhu ZaD podľa požiadaviek žiadateľov  

2. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 2019 územného plánu mesta 

Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na 

zaradenie do návrhu ZaD s čiastočnou úpravou  

3. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom v tabuľke  
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k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 

zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 82/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 94/2019/5 

 

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. ..../2019 zo dňa 16. apríla 

2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 

zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na 

území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 83/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových 

vozidiel na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu, 

pričom predniesol doplňujúci návrh, aby rozdávaná príloha č. 1 „Zoznam osobitne 

vyhradených priestorov“ sa stala neoddeliteľnou súčasťou všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 95/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadením mesta Dunajská Streda č. ....../2019 zo dňa 16. 

apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim návrhom. 

 

 

k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 84/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému 

poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Mgr. Alexander Dakó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda zastáva názor, že 

náklady pohrebov dunajskostredských občanov by malo znášať mesto. 

 

Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda predniesol 

dooplňujúci návrh, aby bod č. 4 návrhu všeobecne záväzného nariadenie bol doplnený ďalším 

bodom a to bodom č. 7, ktorý by znelo nasledovne: 

„7. Právnická osoba/fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zabezpečuje pohrebné služby, nie je 

oprávnená požadovať refundáciu nájomného podľa odsek 6 tohto článku od osoby, ktorá 

obstarala pohreb.“ 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 95/2019/5 

 

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.  ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim 

návrhom. 

 

 

k bodu č. 24. Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest. (materiál č. 

85/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Petíciu za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Mgr. Alexander Dakó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda informoval 

prítomných, že spolu s predsedom petičného výboru vyhladal osoby, ktoré podpísali 

predmetnú petíciu a prisľúbil im, že počas konania festivalu budú mať voľný vstup na 

koncerty, bude im zabezpečené občerstvenie. Zároveň podpísal čestné vyhlásenie aj v mene 

občianskeho združenia Authentica, že v roku 2020 bude festival organizovaný na inom 

mieste, než v centre mesta. 

 

 László Szabó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda položil otázku, či je v 

právomoci mestského zastupiteľstva, aby určil miesto konania festivalu Fröccsfeszt v 

Lunaparku? 

 

 Attila Karaffa, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda predniesol pozmeňujúci návrh, 

aby bod B/ návrhu na uznesenie bol vypustený a aby členovia mestskej rady hlasovali iba 

o bode A/. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 
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Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 97/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

vziať na vedomie  

petíciu za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na 

volebné obdobie 2019 -2022. (materiál č. 86/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej 

Strede na volebné obdobie 2019 -2022 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 98/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

zvoliť 

prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2019 – 2022: 

 

1. Marta Szamaránska, Boriny 1364/23, Dunajská Streda 

2. Ing. Štefan Szabó, Radničné nám. 373/4, Dunajská Streda  

3. Mária Lepiová, Radničné nám. 377/13, Dunajská Streda  

4. Katarína Vidová, Školská ulica 935/10, Dunajská Streda 

5. Júlia Kovácsová, Nám. SNP 192/30, Dunajská Streda 

 

 

k bodu č. 26. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m
2 

a par. č. 1884/4 o výmere 305 m
2
,
 
do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 

88/2019/5) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m
2 

a par. č. 1884/4 o výmere 

305 m
2
,
 
do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 99/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

schváliť 
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Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, par. č. 1883/9,  parcela registra C,  

druh pozemku orná pôda o výmere 45 m
2
 a par. č. 1884/4, parcela registra C,  druh 

pozemku orná pôda o výmere 305 m
2
, vytvorených geometrickým plánom č. 

46610910-23/2019, vyhotoveným dňa 31.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 07.02.2019 pod číslom 

G1-213/2019, do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno 

euro). 

 

 

k bodu č. 27. Návrh na organizačné zabezpečenie 5. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 89/2019/5). 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 5. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 100/2019/5 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda nasledovne: 

16.04.2019, 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 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 5. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 09.04.2019 o 16.00 hod. 
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Zápisnica bola podpísaná dňa 16.04.2019 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

Overovatelia: 

 

1/ Ing. Ladislav Garay  ……………………………………… 

 

2/ Mgr. Alexander Dakó  ……………………………………… 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný 

referent právny ……………………………………… 


