SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 32/7/2018

Dunajská Streda, dňa 11.04.2018

Zápisnica
z 32. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 10. apríla 2018 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 odborov MsÚ
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 32.
zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 32. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 32. zasadnutia Mestskej
rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu a súčasne predniesol
doplňujúci návrh a to doplnenie nového programového bodu za bod č. 28 “ Návrh na zvolenie
ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda” pod číslom bodu
29. Ďalší programový bod sa prečísluje.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v
Pozvánke zo dňa 04.04.2018, spolu s doplňujúcim návrhom:

Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 571/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
04.04.2018:
Schválený program 32. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 15.02.2018:
1. Schválenie programu rokovania 32. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2017.
4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 2/2018.
5. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m2, v prospech ..............., bytom ....................
6. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,
par. č. 1915/540 o výmere 1 895 m2, par. č. 1915/454 o výmere 108 m2, par.
č.1915/534 o výmere 1 081 m2 a par. č. 1917/10 o výmere 2 477 m2, v prospech
každodobého vlastníka nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda,
par. č. 1915/497 o výmere 2 240 m2 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m2.
7. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
514/2017/23 zo dňa 28.11.2017.
8. Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o
výmere 74 m2, v prospech .................., bytom ........................, za účelom
parkovania motorovým vozidlom.
9. Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, novovytvorenej
parcely č. 1936/401 o výmere 340 m2 za účelom zástavby.
10. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia
školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s
termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018.
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11. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi,
Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie
Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím
jazykom maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská
Streda - Dunaszerdahely do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,
s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018.
12. Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení mesta
Dunajská Streda.
13. Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda.
14. Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov/
slávností Mesta Dunajská Streda.
15. 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 2017.
16. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska
Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018.
17. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na
základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017.
18. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra
sociálnej starostlivosti na rok 2018.
19. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe
plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017.
20. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Zariadenia pre seniorov na rok 2018.
21. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok
2018.
22. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017.
23. Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v
časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020.
24. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda.
25. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
mesta Dunajská Streda.
26. Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a obcí Lingua Civis“.
27. Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej Strede m.č.
Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa
7.novembra Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre.
28. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s
názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej
Strede“.
29. Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda.
30. Návrh na organizačné zabezpečenie 26. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda.
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k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava Garayho, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana
Podhorného, referenta právneho.
Hlasovanie:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 572/2018/32
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava Garayho za overovateľov zápisnice a
Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa.

k bodu č. 3. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2017.
Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská
Streda za rok 2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta odporúča schváliť záverečný účet mesta
Dunajská Streda za rok 2017 bez výhrad v predloženom rozsahu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 573/2018/32
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 2017.
B/ schváliť záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2017 bez výhrad.
C/ schváliť prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.277.838,46 .- Eur na rezervný
fond mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 2/2018.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok
2018 č. 2/2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta odporúča predložený návrh na schválenie.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 574/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda

Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť zmenu rozpočtu č. 2/2018 za rok
2018 v predloženom rozsahu.
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k bodu č. 5. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m2, v prospech ............., bytom .................
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m2, v prospech .........,
bytom ......................... v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 575/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v
obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvoreného geometrickým plánom č.
1004/2018, vyhotoveným dňa 24.01.2018, vyhotoviteľom GEOPLAN – Ing. Tibor
Gyulai, ul. biskupa Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993,
overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 07.02.2018
pod č. 182/2018, par. č. 2669/52, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 13 m2, v prospech ................, nar. ................, bytom ............., do
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku,
stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2018, vypracovaným Jolanou Némethovou, dňa
18.02.2018 vo výške 600,-€ (slovom: šesťsto eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č.
2669/52 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb
(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských
zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijíma
bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení
infraštrukturálnych stavieb.
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2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s §9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod
pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s
nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).

k bodu č. 6. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
1915/540 o výmere 1 895 m2, par. č. 1915/454 o výmere 108 m2, par. č.1915/534 o výmere
1 081 m2 a par. č. 1917/10 o výmere 2 477 m2, v prospech každodobého vlastníka
nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o výmere 2
240 m2 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m2.
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská
Streda, par. č. 1915/540 o výmere 1 895 m2, par. č. 1915/454 o výmere 108 m2, par.
č.1915/534 o výmere 1 081 m2 a par. č. 1917/10 o výmere 2 477 m2, v prospech každodobého
vlastníka nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o
výmere 2 240 m2 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m2 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 576/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in
rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1915/540, parcela registra C, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 1 895 m2, par. č. 1915/454, parcela registra C, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 108 m2, par. č. 1915/534, parcela registra C, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 1 081 m2 a par. č. 1917/10, parcela registra C, druh pozemku

7

orná pôda o výmere 2 477 m2, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor; v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností,
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 1915/497, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2
240 m2, vedenej na LV č. 7908 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor a par. č. 1917/8, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 2 669
m2, vedenej na LV č. 5690 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor;
pre účely vybudovania verejnej kanalizácie s prípojkami a verejného vodovodu s
prípojkami a jej údržbu a opravy, k stavbe „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita
G -108“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č.
2259/DS/7021/2017/033-KNA-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa
09.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2017; v rozsahu uvedeného v
geometrickom pláne číslo 36242624-32/2018 zo dňa 23.03.2018, vyhotoviteľa
GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 36 242 624, na dobu
neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č.
034/2018, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 27.03.2018, vo výške 2 060,€ (slovom: dvetisícšesťdesiat eur).

k bodu č. 7. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
514/2017/23 zo dňa 28.11.2017.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 514/2017/23 zo dňa 28.11.2017 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 577/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
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nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
514/2017/23 zo dňa 28.11.2017:
Znenie bodu A/ sa zmení nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu
A/ schvaľuje
1. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť pre lokalitu 22 – časť SO 10
Verejné osvetlenie“, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, na par. registra „C“, par. č. 3738/26, č.
3738/137, č. 3738/117, č. 3738/121, č. 3738/122, č. 3738/120 a na par. registra „E“,
par. č. 419/3, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil
predávajúcemu
ako
stavebníkovi
kolaudačným
rozhodnutím
č.
2277/DS/7047/2017/033-LSzI-003 zo dňa 07.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 08.08.2017; do vlastníctva mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,Euro, 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).
2. Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská
Streda, zabezpečí zápis vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a
prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami oprávneného z vecného bremena, mesta Dunajská Streda, Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, cez pozemky nachádzajúce sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
par. registra „C“, par. č. 3738/26, č. 3738/137 vedené na LV č. 3338 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; cez pozemky nachádzajúce sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
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par. registra „C“, par. č. 3738/117, č. 3738/121, č. 3738/122 a par. registra „E“, par. č.
419/3, vedené na LV č. 4198 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor;
a cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, par. č. 3738/120, vedený na LV č.
3286 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; ktoré sa zapisuje do
katastra nehnuteľností.“
B/ splnomocňuje
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 8. Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o
výmere 74 m2, v prospech ................, bytom ...................., za účelom parkovania
motorovým vozidlom.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č.
1778/19 o výmere 74 m2, v prospech .................., bytom ........................., za účelom
parkovania motorovým vozidlom v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 578/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
1. Prenájom pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v
obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku orná
pôda, par. č. 1778/19 o výmere 74 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda, v prospech žiadateľa ..................., bytom ..........................., za
účelom parkovania motorovým vozidlom, v súlade s §9a ods. 9, písm. c) zákona SNR

10

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa - ide o nájom pozemku, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve
žiadateľa, a ktorý svojím umiestnením a výmerou nie je vhodný toho času na iné
využitie. Mesto Dunajská Streda v budúcnosti plánuje vybudovať na uvedenom
pozemku cyklistický chodník.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9,
písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
2. Nasledovné zmluvné podmienky prenájmu:
a) Ročný nájom pozemku, parc. č. 1778/19 o výmere 74 m2 vo výške 160,00 Eur
(jednostošesťdesiat eur) stanovený znaleckým posudkom č. 80/2018, vypracovaným
Ing. Petrom Čepčekom.
b) Doba nájmu: 3 roky s 3-mesačnou výpovednou lehotou.
B/ splnomocniť
primátora na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich k zabezpečeniu realizácie
tohto uznesenia mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 9. Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
novovytvorenej parcely č. 1936/401 o výmere 340 m2 za účelom zástavby.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, novovytvorenej parcely č. 1936/401 o výmere 340 m2 za účelom zástavby v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:0
proti
:5
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.

Uznesenie
č. 579/2018/32
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Mestská rada Dunajská Streda
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zámer prenájmu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v
obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku ostatné
plochy (spôsob využívania pozemku: 29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada,
uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok), par. č. 1936/401
o výmere 340 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 148/2017, vyhotoveným dňa
03.08.2017, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor, dňa 09.08.2017 pod č. 1831/2017 (ďalej len „pozemok“) za účelom zástavby.

k bodu č. 10. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so
sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia
školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s
termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018.
Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou
Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie
zariadenia školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s
termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, MUDr. Zoltán Horváth ako konateľ spoločnosti
GASTRO DS, s.r.o. informoval prítomných o stave rekonštrukčných prác v školskej kuchyni
ZŠ Gyulu Szabóa. V posledných dňoch marca bola vytvorená dočasná mobilná výdajňa v
školskej jedálni ZŠ Gyulu Szabóa, vďaka ktorej je zabezpečené stravovanie tak pre študentov
I. stupňa, ako aj pre niektorých zamestnancov. Varenie je zabezpečené v kuchyni ZŠ
Smetanov háj. Varenie a stravovanie pre študentov II. stupňa a pre pedagógov je zabezpečené
v Strednej odbornej škole Gyulu Szabóa a nad bezpečným prechodom študentov do
jedálenských priestorov strednej školy dozerajú zamestnanci mestskej polície. Čo sa týka
rekonštrukčných prác, všetko prebieha podľa harmonogramu a kontrolné dni sa realizujú
týždenne.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 580/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ súhlasiť
so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda ako zriaďovateľa o zaradenie zariadenia školského stravovania do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra
2018.
B/ uložiť Mestskému úradu Dunajská Streda
vydať súhlasné stanovisko pre Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203,
929 01 Dunajská Streda v zmysle tohto uznesenia.

k bodu č. 11. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej
cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie
Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom
maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda Dunaszerdahely do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom
začatia činnosti od 1. septembra 2018.
Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou
Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o
zaradenie Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím
jazykom maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda Dunaszerdahely do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia
činnosti od 1. septembra 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 581/2018/32
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Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ súhlasiť
so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava,
ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána
apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János Magyar Tannyelvű
Egyházi Alapiskola és Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od
1. septembra 2018.
B/ uložiť Mestskému úradu Dunajská Streda
vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána
Hollého 10, Trnava, v zmysle tohto uznesenia.

k bodu č. 12. Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných
ocenení mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania
verejných ocenení mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 582/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta Dunajská
Streda nasledovne:
28. apríl 2018, 18,00 hod
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Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede.

k bodu č. 13. Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská
Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka
mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 583/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 14. Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a
sviatkov/ slávností Mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a
významných dní a sviatkov/ slávností Mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
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Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 584/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov/ slávností mesta
Dunajská Streda.

k bodu č. 15. 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 2017.
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 2017 v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 585/2018/32
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 2017.
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k bodu č. 16. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho
strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018.
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského
kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 586/2018/32
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 2018.

k bodu č. 17. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej
starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017.
Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra
sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
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nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 587/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na základe plnenia
prémiových ukazovateľov za rok 2017 vo výške 40% z úhrnu ročného tarifného platu.

k bodu č. 18. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Centra sociálnej starostlivosti na rok 2018.
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej
odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2018 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 588/2018/32
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 na rok 2018 v predloženom znení.
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k bodu č. 19. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na
základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017.
Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia
pre seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 589/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe plnenia
prémiových ukazovateľov za rok 2017 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného platu.

k bodu č. 20. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Zariadenia pre seniorov na rok 2018.
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej
odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2018 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 590/2018/32
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
na rok 2018 v predloženom znení.

k bodu č. 21. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018.
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej
odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
na rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 591/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole,
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018.
k bodu č. 22. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017.
Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 592/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 za rok 2017.

k bodu č. 23. Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 2020 v časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020.
Primátor mesta predniesol Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb
na roky 2016 - 2020 v časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020 v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 593/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
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o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v časti
VI. Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2016 – 2020.

k bodu č. 24. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v
nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 594/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Dodatok č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 25. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 595/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 26. Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a obcí Lingua
Civis“.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a
obcí Lingua Civis“ v zmysle predloženého písomného materiálu, zároveň predniesol
pozmeňujúci návrh, aby suma 0,60 Euro v bode C/ návrhu na uznesenie bol pozmenený na
sumu 0,60 Euro.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 596/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
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o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
Zmluvu o založení združenia obcí, ktorou sa zakladá Združenie miest a obcí Lingua
Civis, so sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (ďalej ako „združenie“), a
súhlasí so zmluvou o založení združenia a s právami a povinnosťami, ktoré zo zmluvy
o založení združenia vyplývajú a schvaľuje Stanovy združenia, ktoré sú súčasťou
Zmluvy o založení združenia a súhlasí s právami a povinnosťami, ktoré zo Stanov
vyplývajú,
B/ splnomocniť
primátora uzatvoriť Zmluvu o založení združenia obcí,
C/ schváliť
zaplatenie členského príspevku vo výške 0,30 Euro na obyvateľa a 0,60 Euro na
obyvateľa s materinským jazykom maďarským,
D/ schváliť,
aby do združenia obcí pristúpili noví členovia združenia, a to v súlade so Stanovami
združenia, čím dôjde k zmene pomeru hlasovacích práv doterajších členov združenia.

k bodu č. 27. Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej Strede
m.č. Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa
7.novembra Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre.
Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v
Dunajskej Strede m.č. Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok,
vyhotovený dňa 7.novembra Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 597/2018/32
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Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A) vziať na vedomie
predložené výsledky merania nebezpečných látok v ovzduší uvedené v Protokole o
meraní nebezpečných látok s označením CBTC6-75/2017-NR, vyhotoveným dňa 7.
novembra Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre, ktorý preukazuje výskyt
veľmi nebezpečných látok v ovzduší v Dunajskej Strede m.č.Mliečany so širokým
účinkom pôsobenia od dráždivých účinkov až po reprotoxické, karciogénne a
mutagénne účinky.
B) požiadať
primátora mesta, aby cestou na to príslušných orgánov Mesta Dunajská Streda a podľa
potreby a možnosti aj v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, predovšetkým
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Okresným úradom Dunajská Streda –
Odborom krízového riadenia, podnikol všetky kroky na smerujúce k zabezpečeniu
riadneho monitorovania ovzdušia na riešenom území, a v prípade opakovaného
výskytu zdraviu nebezpečných látok v ovzduší podnikol v rozsahu svojej právomoci
všetky potrebné kroky na ochranu zdravia, životného prostredia a majetku obyvateľov
mesta.
C) požiadať
primátora mesta, aby v rozsahu svojej právomoci preveril, či príslušné orgány štátnej
správy, najmä Okresný úrad Dunajská Streda - Odbor krízového riadenia, vykonali
všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia, životného prostredia a majetku
obyvateľov po zistení výskytu zdraviu nebezpečných látok v ovzduší v novembri
2017.

k bodu č. 28. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho
fondu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej
Strede“.
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z
Environmentálneho fondu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského
úradu v Dunajskej Strede“ v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
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nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 598/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie:
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z
Environmentálneho fondu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do
výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti.
d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu z rozpočtu mesta.

k bodu č. 29. Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Členovia
mestskej rady sa dohodli, že konkrétne mená ďalších členov budú doplnené do návrhu
uznesenia pred zasadnutím metského zastupiteľstva na základe dohody frakcií.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 599/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
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o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
zvoliť
za ďalších členov komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s
majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre rozvoj mesta a dopravu
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre školstvo a mládež
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre šport a telesnú výchovu
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť
-....................................................
-....................................................
za ďalších členov komisie MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka
národnostnej menšiny
-....................................................
-....................................................

k bodu č. 30. Návrh na organizačné zabezpečenie 26. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 26. rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 600/2018/32
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda nasledovne:
17.04.2018, t.j. 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 32. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 10.04.2018 o 15.29 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 13.04.2018.

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta
Overovatelia:
1/ Mgr. Alexander Dakó
2/ Ing. Ladislav Garay
Zapisovateľ:
Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………………
………………………………………

………………………………………
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