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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 2/8/2019 Dunajská Streda, dňa 13.02.2019 

 

Zápisnica 

z 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 12. februára 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 2. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 2. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu a súčasne predniesol 

doplňujúci návrh a to doplnenie nového programového bodu za bod č. 14 „Návrh na 

odkúpenie stavebných diel „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, 

Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník“, „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, 

Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie chodníka“, a pozemkov nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 3458/22 o výmere 208 m
2
 a par. č. 3458/24 

o výmere 198 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus 

príslušná DPH.“ pod číslom bodu 15. Ostatné programové body sa prečíslujú. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 
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 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa dostavil do 

rokovacej miestnosti o 14:10. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 05.02.2019 spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

 

Uznesenie 

č. 32/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

05.02.2019, spolu s doplňujúcim návrhom. 

Schválený program 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 12.02.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

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

1/2019. (materiál č. 29/2019/2) 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. (materiál č. 

30/2019/2) 

5. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch december 2018 až február 

2019. (materiál č. 31/2019/2) 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. (materiál 

č. 32/2019/2) 

7. Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

247/2016/11 zo dňa 19.04.2016. (materiál č. 33/2019/2) 

8. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 3985/32 o výmere 4 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného 

bremena v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  

k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 4015/6 o výmere 51 m
2
. (materiál č. 34/2019/2) 

9. Návrh na odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica 

pre mestskú časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ v prospech 

spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu 1 

Euro, za účelom jeho rekonštrukcie a modernizácie na náklady nadobúdateľa. 

(materiál č. 35/2019/2) 
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10. 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 ERSI, s.r.o. Veľká Lúč 137, 930 03 Lúč na Ostrove, IČO: 

48 282 910. (materiál č. 36/2019/2) 

11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/1, par. č. 1915/446,  par. č. 

1915/453, par. č. 1915/534, par. č. 1915/538, par. č. 1915/713, par. č. 1917/10, 

par. č. 1917/12, par. č. 1917/14 a par. č. 1947/66, v prospech spoločnosti 

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

36 361 518. (materiál č. 37/2019/2) 

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

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/54 o výmere 585 m
2
, v 

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

Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 38/2019/2) 

13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3464/539,  par. č. 3464/541, par. 

č. 3464/544, par. č. 3464/549, par. č. 3464/551, par. č. 3464/566, par. č. 3464/567, 

par. č. 3464/568, par. č. 3464/572, par. č. 3464/576, par. č. 3464/578, par. č. 

3464/580, par. č. 3464/583, par. č. 3464/586, par. č. 3464/592, par. č. 3464/599,  

par. č. 3464/606, par. č. 3464/614, par. č. 3464/630, par. č. 3464/634, par. č. 

3464/638, par. č. 3464/810, par. č. 3464/940, par. č. 3495, v prospech spoločnosti 

SOUTHERM, s.r.o., Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská  Streda, IČO: 34 152 

644. (materiál č. 39/2019/2) 

14. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech 

spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 na nehnuteľnosti nachádzajúce 

sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 240/3 o výmere 460 m
2
, par. č. 241/5 o výmere 

53 m
2
, par.  č. 242/1 o výmere 594 m

2
, par. č. 242/6 o výmere 29 m

2
, par. č. 266/1 

o výmere 6 394 m
2
, par. č. 266/2 o výmere 44 m

2
 a k spoluvlastníckemu podielu 

mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 

v podiele 125/144-ine k pozemku, par. registra „E“, par. č. 1848/8 o výmere 8 341 

m
2
. (materiál č. 40/2019/2) 

15. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská 

Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník“, „Predajňa potravín LIDL 

NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie 

chodníka“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  

par. č. 3458/22 o výmere 208 m
2
 a par. č. 3458/24 o výmere 198 m

2
, v prospech 

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

(materiál č. 53/2019/2) 

16. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

22/2018/2 zo dňa 11.12.2018 a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného 

bremena v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. 

ú. Dunajská Streda, par. č. 3399/48, č. 3399/49 a č. 3399/50. (materiál č. 

41/2019/2) 
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17. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 

1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a 

Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 01 

Dunajská Streda ako nájomcom. (materiál č. 42/2019/2) 

18. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 43/2019/2) 

19. Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného označovania psov chovaných na území 

mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom). (materiál č. 

44/2019/2) 

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

19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s 

dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

45/2019/2) 

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

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

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 46/2019/2) 

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

19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na 

území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 47/2019/2) 

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

19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných 

ocenení mesta Dunajská Streda. (materiál č. 48/2019/2) 

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

19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mesta Dunajská Streda. (materiál č. 49/2019/2) 

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

dňa19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na 

rok 2019. (materiál č. 50/2019/2) 

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

19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 51/2019/2) 

27. Návrh na organizačné zabezpečenie 3. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 52/2019/2) 
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k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.  

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Rolanda Hakszera a Attilu Karaffu, 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. 33/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie Rolanda Hakszera a Attilu Karaffu za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana 

Podhorného za zapisovateľa. 

 

k bodu č. 3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 

1/2019. (materiál č. 29/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská 

Streda za rok 2019 č. 1/2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. Primátor mesta 

informoval prítomných o stanovisku finančnej komisie a zároveň predniesol pomzeňujúci 

návrh, na doplnenie kapitálovej položky na nákup pozemkov v programe 1.1.6 na rámec 

predkladaného návrhu vo výške 4.100 Eur a to na ťarchu prebytku rozpočtu. 

 

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

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 34/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

zmenu rozpočtu č. 1/2019 za rok 2019 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu 

spolu s pozmeňujúcim návrhom. 

 

 

k bodu č. 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. (materiál č. 

30/2019/2) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 35/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie    

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018. 

 

 

k bodu č. 5. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch december 2018 až 

február 2019. (materiál č. 31/2019/2) 
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 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o výsledkoch kontrol 

dokončených v mesiacoch december 2018 až február 2019 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 Primátor mesta predniesol doplňujúci návrh, aby návrh na uznesenie bol doplnený so 

správami o výsledku kontroly č. 2018/9/6, 2018/9/7, 2018/11, 2018/12/1, 2018/12/2, 

2018/12/3, 2018/12/4, 2018/12/5. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 36/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie 

1. Správu o výsledku kontroly č. 2018/5 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2018/6 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2018/7 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2018/8 

5. Správu o výsledku kontroly č. 2018/9/1 

6. Správu o výsledku kontroly č. 2018/9/2 

7. Správu o výsledku kontroly č. 2018/9/3 

8. Správu o výsledku kontroly č. 2018/9/4 

9. Správu o výsledku kontroly č. 2018/9/5 

10. Správu o výsledku kontroly č. 2018/10 

11. Správu o výsledku kontroly č.2018/9/6 

12. Správu o výsledku kontroly č. 2018/9/7 

13. Správu o výsledku kontroly č. 2018/11 

14. Správu o výsledku kontroly č. 2018/12/1 

15. Správu o výsledku kontroly č. 2018/12/2 

16. Správu o výsledku kontroly č. 2018/12/3 

17. Správu o výsledku kontroly č. 2018/12/4 

18. Správu o výsledku kontroly č. 2018/12/5 

 

 

 



 8 

k bodu č. 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 

(materiál č. 32/2019/2) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 37/2019/2 

 

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 2019. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

247/2016/11 zo dňa 19.04.2016. (materiál č. 33/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 247/2016/11 zo dňa 19.04.2016 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 38/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

Doplnenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 247/2016/11 zo 

dňa 19.04.2016, takto: 

1. Bod B/ sa zmení na bod C/, a jeho pôvodné znenie ostáva nezmenené. 

2. Znenie nového bodu B/: 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje odkúpenie pozemku 

nachádzajúceho sa  v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, parcely registra „E“, par. č. 371/1, druh pozemku orná pôda o výmere 950 m
2
, 

vedenej na LV č. 5535 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v 

správe Slovenského pozemkového fondu (nezistený vlastník Lelkes Zoltán, SR – SPF) 

o podiele 1/10-ine k celku, t.j. 95 m
2
; za celkovú kúpnu cenu vo výške 3 941,55 €, t.j. 

41,49 €/m
2
, v záujme vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov z časti 

zastavaných budovou Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na 

Októbrovej ulici a z časti tvoriacich priľahlý pozemok k stavbe materskej školy. 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 3985/32 o výmere 4 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného 

bremena v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  k. ú. 

Dunajská Streda,  par. č. 4015/6 o výmere 51 m
2
. (materiál č. 34/2019/2). 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3985/32 o výmere 4 m
2
, v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro a na schválenie bezodplatného zriadenia 

vecného bremena v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v  k. 

ú. Dunajská Streda,  par. č. 4015/6 o výmere 51 m
2
 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 39/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3985/32, parcela registra C, 

druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m
2
, vytvorenej geometrickým 

plánom č. 100/2019, vyhotoveným dňa 14.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN – Ing. 

Tibor Gyulai, Ul. bisk. Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993; 

v prospech mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro).  

2. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 4015/6, parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 51 m
2
, 

 
vedenej na LV č. 5914 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; pre účely vybudovania 

inžinierskej stavby „KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY A SP. PLOCHY V DUNAJSKEJ 

STREDE – CHODNÍKY NA LETIŠNEJ ULICI – SO 01 Chodník“, ktorej výstavba 

bola povolená  Stavebným povolením  č. 4189/DS/8482/2018/033-NJ-003, vydaným 

mestom Dunajská Streda dňa 04.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

06.11.2018, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 100/2019, vyhotovenom 

dňa 14.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, Ul. bisk. Kondého 

5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993; bezodplatne na dobu neurčitú. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia 

stanica pre mestskú časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ v prospech 

spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 

949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu 1 Euro, za účelom jeho 

rekonštrukcie a modernizácie na náklady nadobúdateľa. (materiál č. 35/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie 

a prečerpávacia stanica pre mestskú časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ 

v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu cenu 1 Euro, za 

účelom jeho rekonštrukcie a modernizácie na náklady nadobúdateľa v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 40/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú 

časť  Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“, nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na 

par. č. 897/9, parcela registra C, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria, o výmere  

29 m
2
, vedenej na LV č. 3251, Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská 

Streda, ktorého užívanie Okresný úrad v Dunajskej Strede  - odbor životného prostredia 

povolil predávajúcemu ako stavební-kovi rozhodnutím č. A 2000/00845-003-Seb zo 

dňa 16.10.2000; v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- € (slovom: jedno euro), za účelom jeho rekonštrukcie a modernizácie na 

náklady nadobúdateľa. 

2. Odpredaj stavebného objektu „Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú 

časť Malé Blahovo – SO – 03 Prečerpávacia stanica“ v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že 

rekonštrukciu a modernizáciu predmetnej stavby prečerpávacej stanice spoločnosť 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., bude realizovať vo verejnom záujme na 

vlastné náklady. 

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

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

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 10. 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 ERSI, s.r.o. Veľká Lúč 137, 930 03 Lúč na Ostrove, IČO: 48 282 910. 

(materiál č. 36/2019/2) 

 



 12 

 

 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 ERSI, s.r.o. Veľká Lúč 137, 930 03 Lúč na Ostrove, IČO: 48 282 910 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 41/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v 

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

par. č. 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 

ERSI, s.r.o., Veľká Lúč 137, 930 03 Lúč na Ostrove, IČO: 48 282 910, pre účely 

umiestnenia inžinierskej stavby „Novostavba rodinných domov A,B,C,D,E,F – SO 07 

Prípojka elektrickej energie NN“, 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. 
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k bodu č. 11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/1, par. č. 1915/446, par. č. 

1915/453, par. č. 1915/534, par. č. 1915/538, par. č. 1915/713, par. č. 1917/10, par. č. 

1917/12, par. č. 1917/14 a par. č. 1947/66, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 37/2019/2) 

 

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

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/1, par. č. 1915/446, par. 

č. 1915/453, par. č. 1915/534, par. č. 1915/538, par. č. 1915/713, par. č. 1917/10, par. č. 

1917/12, par. č. 1917/14 a par. č. 1947/66, 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. 12: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 42/2019/2 

 

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 nehnuteľnosti nachádzajúce sa k. 

ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1915/1, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 811 m
2
, par. 

č. 1915/446, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 

810 m
2
, par. č. 1915/453, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1 533 m
2
, par. č. 1915/534, parcela registra C, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 155 m
2
, par. č. 1915/538, parcela registra C, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 846 m
2
, par. č. 1915/713, parcela registra C, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 36 m
2
, par. č. 1917/10, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 367 m
2
,  par. č. 1917/12, parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 2 070 m
2
,
 
par. č. 1917/14, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m
2
 a par. č. 1947/66, parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 59 m
2
, vedené na LV č. 3251 Okresným 
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úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti 

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

pre účely umiestnenia inžinierskych stavieb „Zástavba IBV v Dunajskej Strede 

lokalita G 108 – SO 04 1 kV káblový rozvod, SO 07 22 kV prípojka, SO 08 

Trafostanica EH4“, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 36242624-

137/2018, vyhotovenom dňa 19.12.2018, vyhotoviteľom GEOREAL, a.s., 

Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 36 242 624, overenom Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 08.01.2019 pod číslom 61-3135/2018 a v 

geometrickom pláne č. 36242624-2/2019, vyhotovenom dňa 18.01.2019, 

vyhotoviteľom GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 

36 242 624, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

23.01.2019 pod číslom 61-81/2019. 

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 

7.155,- € (slovom: sedemtisícstopäťdesiatpäť eur), t.j. 15 eur/m
2 
zaťaženej plochy. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť 

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/54 o výmere 585 m
2
, v prospech 

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

36 361 518. (materiál č. 38/2019/2) 

 

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

nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/54 o výmere 585 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. 13: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 43/2019/2 

 

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 nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v 

k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 136/54, 

parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 585 m
2
, vedenej 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 „12BJ PRÍPOJKA“, v rozsahu uvedeného v 

geometrickom plane č. 404/2018, vyhotovenom dňa 13.12.2018, vyhotoviteľom 

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

overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 21.12.2018 pod 

číslom 61-3119/2018.  

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 795,- 

€ (slovom: sedemstodeväťdesiatpäť eur), t.j. 15 eur/m
2 
zaťaženej plochy. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3464/539, par. č. 3464/541, par. č. 

3464/544, par. č. 3464/549, par. č. 3464/551, par. č. 3464/566, par. č. 3464/567, par. č. 

3464/568, par. č. 3464/572, par. č. 3464/576, par. č. 3464/578, par. č. 3464/580, par. č. 

3464/583, par. č. 3464/586, par. č. 3464/592, par. č. 3464/599, par. č. 3464/606, par. č. 

3464/614, par. č. 3464/630, par. č. 3464/634, par. č. 3464/638, par. č. 3464/810, par. č. 

3464/940, par. č. 3495, v prospech spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., Športová 4021/13 A, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 34 152 644. (materiál č. 39/2019/2). 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3464/539, par. č. 3464/541, 

par. č. 3464/544, par. č. 3464/549, par. č. 3464/551, par. č. 3464/566, par. č. 3464/567, par. 

č. 3464/568, par. č. 3464/572, par. č. 3464/576, par. č. 3464/578, par. č. 3464/580, par. č. 

3464/583, par. č. 3464/586, par. č. 3464/592, par. č. 3464/599, par. č. 3464/606, par. č. 

3464/614, par. č. 3464/630, par. č. 3464/634, par. č. 3464/638, par. č. 3464/810, par. č. 

3464/940, par. č. 3495, v prospech spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., Športová 4021/13 A, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 34 152 644 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 44/2019/2 
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Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. 

ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3464/539, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 493 m
2
, par. 

č. 3464/541, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  

150 m
2
, par. č. 3464/544, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 1 428 m
2
, par. č. 3464/549, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 349 m
2
, par. č. 3464/551, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 666 m
2
, par. č. 3464/566, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1 254 m
2
, par. 

č. 3464/567, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 

390 m
2
, par. č. 3464/568, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 84 m
2
, par. č. 3464/572, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 349 m
2
, par. č. 3464/576, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  649 m
2
, par. č. 3464/578, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 143 m
2
, par. 

č. 3464/580, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

322 m
2
, par. č. 3464/583, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 2 449 m
2
, par. č. 3464/586, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 282 m
2
, par. č. 3464/592, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 792 m
2
, par. č. 3464/599, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 622 m
2
, par. č. 

3464/606, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 

781 m
2
, par. č. 3464/614, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere  204 m
2
, par. č. 3464/630, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy, o výmere  6 960 m
2
, par. č. 3464/634, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1 543 m
2
, par. č. 3464/638, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 398 m
2
, par. č. 3464/810, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 495 m
2
, par. 

č. 3464/940, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 140 m
2
 a par. 

č. 3495, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 

191 m
2
, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; v  prospech spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., Športová 4021/13 A, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 34 152 644; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne číslo 

35021934-177/2015, vyhotoveného dňa 18.08.2015 vyhotoviteľom LULO - Ing. Rácz 

Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, 

overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda dňa 26.08.2015 

pod číslom 1614/15.  

2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 

4 452,50 € (slovom: štyridsaťštyritisícštyristopäťdesiatdva eur a päťdesiat euro centov), 

t.j. 15 eur/m
2  

zaťaženej plochy. 
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k bodu č. 14. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech 

spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 

949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 240/3 o výmere 460 m
2
, par. č. 241/5 o výmere 53 m

2
, par. č. 242/1 o 

výmere 594 m
2
, par. č. 242/6 o výmere 29 m

2
, par. č. 266/1 o výmere 6 394 m

2
, par. č. 

266/2 o výmere 44 m
2
 a k spoluvlastníckemu podielu mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 125/144-ine k pozemku, par. 

registra „E“, par. č. 1848/8 o výmere 8 341 m
2
. (materiál č. 40/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného 

bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 240/3 o výmere 460 m
2
, par. č. 241/5 o výmere 53 m

2
, par. č. 242/1 o 

výmere 594 m
2
, par. č. 242/6 o výmere 29 m

2
, par. č. 266/1 o výmere 6 394 m

2
, par. č. 266/2 o 

výmere 44 m
2
 a k spoluvlastníckemu podielu mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 125/144-ine k pozemku, par. registra „E“, par. 

č. 1848/8 o výmere 8 341 m
2 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 45/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 240/3, parcela registra 

C, druh pozemku zastavané plochy a  nádvoria, o výmere 460 m
2
,  par. č. 241/5, 

parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 53 m
2
, vedených na LV č. 

5441, Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská Streda a na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, par. č. 242/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 594 m
2
,  par. č. 242/6, parcela registra C, druh pozemku  zastavané plochy a 
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nádvoria, o výmere 29 m
2
, par. č. 266/1, parcela registra C, druh pozemku  zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 6 394 m
2
, par. č. 266/2, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 44 m
2
, vedených na LV č. 3251, Katastrálnym 

odborom Okresného úradu Dunajská Streda; a k spoluvlastníckeho podielu mesta 

Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 

125/144-ine k pozemku, par. registra „E“, druh pozemku orná pôda, par. č. 1848/8 o 

výmere 8341 m
2
, vedenému na LV č. 5696 Katastrálnym odborom Okresného úradu 

Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949; v rozsahu 

uvedeného v geometrickom pláne číslo 33472602-129/18, vyhotoveného dňa 

03.08.2018 vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 33472602, overeného Katastrálnym odborom Okresného úradu Dunajská 

Streda dňa 14.08.2018 pod číslom G1-1900/2018.  

2. Zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, bezodplatne na dobu 

neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že 

rekonštrukciu predmetnej líniovej vodnej stavby verejného vodovodu realizovala 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vo verejnom záujme na vlastné 

náklady. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 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. 15. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Predajňa potravín LIDL NFK14 

Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník“, „Predajňa potravín LIDL 

NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie chodníka“, 

a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 3458/22 

o výmere 208 m
2
 a par. č. 3458/24 o výmere 198 m

2
, v prospech mesta Dunajská Streda, 

za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH. (materiál č. 53/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Predajňa potravín 

LIDL NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník“, „Predajňa potravín 

LIDL NFK14 Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie 

chodníka“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 

3458/22 o výmere 208 m
2
 a par. č. 3458/24 o výmere 198 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: 
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Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 46/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Odkúpenie stavebného diela „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, 

Veľkoblahovská cesta – SO 18 Chodník“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda 

ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

č. 3467/DS/5200/2018/033-KNA/004 zo dňa 18.04.2018, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 19.04.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 3458/22, par.  č. 

3458/24; 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,  

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

2. Odkúpenie stavebného diela „Predajňa potravín LIDL NFK14 Dunajská Streda, 

Veľkoblahovská cesta – SO 18.1 Verejné osvetlenie chodníka“, ktorého užívanie 

mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 3467/DS/5200/2018/033-KNA/004 zo dňa 18.04.2018, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom 

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

3458/22, par. č. 3458/24; 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, 
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 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, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

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

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 6195 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 3458/22, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m
2
 a par. č. 3458/24, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m
2
; v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus 

príslušná DPH. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

22/2018/2 zo dňa 11.12.2018 a na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v 

prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 3399/48, č. 3399/49 a č. 3399/50. (materiál č. 41/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 22/2018/2 zo dňa 11.12.2018 a na schválenie bezodplatného zriadenia 

vecného bremena v prospech mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 3399/48, č. 3399/49 a č. 3399/50 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 47/2019/2 

 

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

 

schváliť 

1. Zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 22/2018/2 zo dňa 

11.12.2018.  

2. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 

3399/48, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 47 m
2
, par. č. 3399/49, druh 

pozemku ostatné plochy, o výmere 1 m
2  

a par. č. 3399/50,  druh pozemku orná pôda, o 

výmere 18 m
2
, vytvorených geometrickým plánom č. 007/2019, vyhotoveným dňa 

10.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 23.01.2019 pod číslom 61-88/2019, v prospech mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; spočívajúceho v práve 

vybudovania a uloženia káblových rozvodov NN, užívania, prevádzkovania, údržby, 

opravy, úpravy, rekonštrukcie a akékoľvek iné stavebné úpravy káblových rozvodov 

NN a ich odstránenia, pre účely vybudovania inžinierskej stavby „Technická 

vybavenosť pre komunitné centrum na Kračanskej ceste – SO – 03 1kV káblový 

rozvod“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. 

1717/VR/164/2017/033-BGy/003, zo dňa 12.07.2017. 

3. Zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto uznesenia bezodplatne na dobu 

neurčitú. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 

1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou 

strednou odbornou školou ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda 

ako nájomcom. (materiál č. 42/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, 

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a 

Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská 

Streda ako nájomcom v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej oboznámil 

prítomných so stanoviskom finančnej komisie, aby Súkromná stredná škola ADVENTIM 

najprv vysporiadala svoje záväzky za rok 2018 v súlade s platnou zmluvou o nájme 

nebytových priestorov a následne môže požiadať o zníženie nájomného na ďalšie roky. 

Primátor mesta následne predniesol pozmeňujúci návrh, aby predložený návrh bol vrátený späť 

na znovuprejednanie odbornej komisii. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 48/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

vracia spät  

predložený návrh na znovuprejednanie odbornej komisii MsZ pre financie. 

 

 

k bodu č. 18. Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 43/2019/2) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám poskytovania bývania v 

nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 49/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

Dodatok č. 3 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 19. Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného označovania psov chovaných na 

území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom). (materiál č. 

44/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Pravidiel bezplatného označovania 

psov chovaných na území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom) v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 50/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

pravidlá bezplatného bezplatného označovania psov chovaných na území mesta 

Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom) v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s 

dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 45/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne 

s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. Vzhľadom na skutočnosť, že finančná komisia zatiaľ nemala možnosť predkladaný 

návrh prerokovať, primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, aby predložený návrh bol 

vrátený späť na znovuprejednanie odbornej komisii. 

 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 51/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

vracia späť 

predložený návrh na znovuprejednanie odbornej komisii MsZ pre financie. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 46/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k 

Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. Vzhľadom na skutočnosť, že finančná komisia zatiaľ nemala možnosť predkladaný 

návrh prerokovať, primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, aby predložený návrh bol 

vrátený späť na znovuprejednanie odbornej komisii. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 52/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

vracia späť 

predložený návrh na znovuprejednanie odbornej komisii MsZ pre financie. 
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k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 47/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa 

na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 53/2019/2 

 

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 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 15/2012 zo dňa 27.9.2012 o podmienkach držania psa na území 

mesta Dunajská Streda. 

 

 

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

zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 48/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní 

verejných ocenení mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

Uznesenie 

č. 54/2019/2 

 

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 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení 

mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2019 

zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mesta Dunajská Streda. (materiál č. 49/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 2013 o zásadách 

hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 
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Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 55/2019/2 

 

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 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mesta Dunajská Streda 

 

 

k bodu č. 25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019. (materiál 

č. 50/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 56/2019/2 

 

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

 

uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa19. 

februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019 

 

 

k bodu č. 26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2019 

zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 51/2019/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ... /2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 57/2019/2 

 

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 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 17/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky mesačného 
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príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 27. Návrh na organizačné zabezpečenie 3. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 52/2019/2). 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 3. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 58/2019/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda nasledovne: 

19.02.2019, 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 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 12.02.2019 o 14.00 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 13.12.2018 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 
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Overovatelia: 

 

1/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

2/ Attila Karaffa  ……………………………………… 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný 

referent právny ……………………………………… 


