SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 11/8/2020

Dunajská Streda, dňa 19.02.2020

Zápisnica
z 11. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 13. februára 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- členovia MsR v počte 6 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta MsÚ
- vedúci odborov MsÚ
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 11.
zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.

Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 11. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 11. zasadnutia Mestskej rady
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v Pozvánke
zo dňa 06.02.2020
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Ďalej primátor mesta predniesol návrh na doplnenie nového programového bodu, a to za
bod č. 19 „Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 na adrese
Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda (materiál č. 201/2020/11)“
pod bod č. 20. Pôvodný programový bod č. 20 sa prečísluje na bod č. 21.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v Pozvánke
zo dňa 06.02.2020 spolu s doplňujúcimi návrhmi:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 209/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
06.02.2020, spolu s doplňujúcimi návrhmi.
Schválený program 11. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 13.02.2020:
1. Schválenie programu rokovania 11. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. (materiál č.
183/2020/11)
4. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch január a február. (materiál č.
184/2020/11)
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. (materiál č.
185/2020/11)
6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná
štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79,
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7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY
RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť –
Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04
Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1888/5 o výmere 3 871 m2 a par. č. 1888/7 o výmere 5 129 m2; v
prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá (materiál č.
186/2020/11)
Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi mestom
Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós –
Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. (materiál č.
187/2020/11)
Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky 12/2019
územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 188/2020/11)
Návrh na určenie podmienok poskytnutia dotácie pre Merkúr n.f. so sídlom
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45747008 za účelom podpory
bývania a podpory rozvoja územia mesta Dunajská Streda. (materiál č.
189/2020/11)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v
Dunajskej Strede. (materiál č. 190/2020/11)
Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina).
(materiál č. 191/2020/11)
Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 192/2020/11)
Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a
kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č.
193/2020/11)
Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024.
(materiál č. 194/2020/11)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2020 zo dňa
25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 195/2020/11)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25.
februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 196/2020/11)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25.
februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č.
197/2020/11)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2020 zo dňa
25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 198/2020/11)
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19. Petícia proti premiesteniu autobusovej zastávky. (materiál č. 199/2020/11)
20. Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 na adrese
Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č.
201/2020/11)
21. Návrh na organizačné zabezpečenie 10. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. (materiál č. 200/2020/11)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva Ing.
Ladislava Garayho a Rolanda Hakszera, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter
Pelechovú, referentku organizačnú.
Hlasovanie:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 210/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Ing. Ladislava Garayho a Rolanda Hakszera za overovateľov zápisnice a Mgr.
Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku.

k bodu č. 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. (materiál č.
183/2020/11)
Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa dostavil do
rokovacej miestnosti o 14:07 hod..
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5 :
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 211/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019

k bodu č. 4. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch január a február 2020.
(materiál č. 184/2020/11)
Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o výsledkoch kontrol
dokončených v mesiacoch január a február 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Primátor mesta predniesol doplňujúci návrh, aby bol návrh na uznesenie doplnený
správami o výsledku kontroly č. 2019/8 a č. 2019/12.
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.
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Uznesenie
č. 212/2020/11
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. 2019/6
2. Správu o výsledku kontroly č. 2019/7
3. Správu o výsledku kontroly č. 2019/9
4. Správu o výsledku kontroly č. 2019/10
5. Správu o výsledku kontroly č. 2019/11
6. Správu o výsledku kontroly č. 2019/8
7. Správu o výsledku kontroly č. 2019/12

k bodu č. 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.
(materiál č. 185/2020/11)
Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 213/2020/11
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 2020.
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k bodu č. 6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE lakópark –
obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79,
Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY
RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť –
Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04
Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1888/5 o výmere 3 871 m2 a par. č. 1888/7 o výmere 5 129 m2; v prospech
mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá. (materiál č. 150/2019/9)
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE
lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita
G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY
RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská
Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04 Verejné osvetlenie“,
a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1888/5 o výmere 3
871 m2 a par. č. 1888/7 o výmere 5 129 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú
kúpnu cenu 3,- Eurá v zmysle predloženého písomného materiálu.
Roland Hakszer, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, poznamenal, že s predloženým
návrhom nesúhlasí a nepodporí ho. Zároveň upozornil na konflikt záujmov vedúceho odboru
finančného a evidencie majetku v predmetnej veci a uviedol, že podľa jeho vedomostí vedúci
odboru finančného a evidencie majetku neoznámil konflikt záujmov v predmetnej veci.
Správanie vedúceho odboru finančného a evidencie majetku v tejto veci považuje za neetické a
amorálne. Člen mestskej rady upozornil aj na rozsiahle výstavby rodinných domov v okolí
predmetných pozemkov a považuje za zvláštne, že tieto stavby získali stavebné povolenie ešte
pred zavedením poplatku za rozvoj.
Primátor mesta poznamenal, že aj v minulosti sa vyskytlo mnoho obdobných prípadov,
v ktorých boli mestu ponúknuté pozemky za symbolickú kúpnu cenu a predpokladá, že sa
podobné prípady vyskytnú aj v budúcnosti, bez ohľadu na to, kto sú pôvodní vlastníci takýchto
pozemkov. Zároveň poznamenal, že nevidí žiadnu súvislosť so zavedením poplatku za rozvoj,
nakoľko tento poplatok bol predmetom diskusií už dlhodobo. Mesto podporuje svojich
obyvateľov v tom, aby si zabezpečili vhodné životné zázemie, či už v bytových domoch alebo
rodinných domoch. Ďalej primátor mesta uviedol, že nevidí dôvod prečo by Mestské
zastupiteľstvo Dunajská Streda nemalo predmetný návrh schváliť. Primátor mesta poznamenal,
že by videl námietku v predloženom návrhu v tom prípade, ak by bol pozemok odkúpený od
mesta, financie mesta by boli použité ako investícia a následne by mesto tento pozemok odkúpilo
späť.
László A. Szabó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, reagoval na konflikt záujmov
vedúceho odboru finančného a evidencie majetku a informoval prítomných o tom, že vedúci
odboru finančného a evidencie majetku na zasadnutí odbornej komisie MsZ pre financie, pred
prerokovaním predmetného návrhu oznámil prítomným konflikt záujmov v predkladanej veci.

7

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 6
za
:5
proti
:1
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 214/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Odkúpenie stavebného diela „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť
FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná
časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“, ktorého užívanie
mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi
kolaudačným rozhodnutím č. 5705/DS/9250/2019/033-KNA/007 zo dňa 29.10.2019,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za
symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno 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,
• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného
diela – originál,
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát,
• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže
na záruč-nú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu
Dunajská Streda.
2. Odkúpenie stavebného diela „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť
FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná
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časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04 Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie
mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi
kolaudačným rozhodnutím 5785/DS/9461/2019/033-KNA/004 zo dňa 14.11.2019,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za
symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno 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,
• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia,
• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného
diela – originál,
• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát,
• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže
na záruč-nú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu
Dunajská Streda (ok-rem bežnej výmeny opotrebovaných osvetlovacích telies –
žiaroviek).
3. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 6263 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1888/5, vo výlučnom vlastníctve pani Heleny
Pápayovej, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 871 m2; a
pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, vedeného na LV č. 6248 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, v podielovom spoluvlastníctve pána Tibora Uhera, Ing. Petra
Pázmánya a Ing. Zoltána Pápayho, par. č. 1888/7, parcely registra C, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 5 129 m2; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú
kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro).

k bodu č. 7. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi
mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós –
Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. (materiál č.
187/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č.
2475/89 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé
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Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Mgr. Alexander Dakó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda poznamenal, aby
predmetný návrh pred vydaním stavebného povolenia a pred schválením tejto stavby prerokovala
aj Komisia MsZ pre rozvoj mesta.
Primátor mesta poznamenal, že návrh na umiestnenie stavby je prijateľný, avšak čo sa
týka konkrétnych predstáv a samotnej realizácie, žiada o predloženie ďalších materiálov.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 215/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
uzatvorenie Zmluvy o výpožičke pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako
požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári
társulás, IČO: 37849069, so sídlom Ul. gen. Svobodu 1940/3, 929 01 Dunajská Streda
ako vypožičiavateľom (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je bezplatné užívanie
pozemku, parc. č. 2475/89 o výmere 265 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom umiestnenia drobnej stavby - pomníka
vyššie uvedeným občianskym združením na verejnoprospešné účely, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §8 Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa
26.02.2013 v znení neskorších zmien, na základe ktorého možno prenechať zmluvou o
výpožičke na dobu určitú majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda do užívania
neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám na charitatívne a na
verejnoprospešné účely, na dobu určitú 99 rokov.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
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podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 8. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky
12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 188/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny
a doplnky 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 216/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vziať na vedomie
správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu
Zmien a doplnkov 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda.
B/ schváliť
dokumentáciu „Zmeny a doplnky 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v
predloženom rozsahu.
C/ uzniesť sa
na Všeobecnom záväznom nariadení č. ..../2020 zo dňa 25.02.2019, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005,
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne záväzného
nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 zo
dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, všeobecne
záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného nariadenia č.
16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 zo dňa
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27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 zo dňa 27.06.2017, všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne záväzného nariadenia č.
10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia č.17/2019 zo dňa
24.09.2019.

k bodu č. 9. Návrh na určenie podmienok poskytnutia dotácie pre Merkúr n.f. so sídlom
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45747008 za účelom podpory
bývania a podpory rozvoja územia mesta Dunajská Streda. (materiál č. 189/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh na určenie podmienok poskytnutia dotácie pre Merkúr
n.f. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45747008 za účelom
podpory bývania a podpory rozvoja územia mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Roland Hakszer, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, poznamenal, že už na zasadnutí
príslušnej komisie uviedol, že by daný návrh dokázal podporiť, vyplývajúc z jeho názvu, pokiaľ
by skutočne išlo o podporu mladých Dunajskostredčanov. Uviedol, že podporu získa len ten, kto
zaplatí poplatok za rozvoj, aj to však len po schválení jeho žiadosti príslušnou komisiou,
zostavenou na tento účel. Zo zásad by mal podľa neho vypadnúť bod číslo 5 a poplatok za rozvoj
by sa podľa jeho názoru mal pohybovať okolo sumy 3 eurá. Taktiež pochybuje, či spomínaný
poplatok bude predstavovať príjem do rozpočtu samosprávy.
Primátor mesta reagoval na obavy člena mestskej rady a poznamenal, že týmto obavám
rozumie. Primátor mesta však uviedol, že mesto sa rozvíja a v dôsledku toho vzniká aj väčší
nárok na nové investície. Mesto musí zabezpečiť rozvoj infraštruktúry a za týmto účelom
potrebuje získať prijem do rozpočtu. Zákonodarca stanovil možnosť pre samosprávy zaviesť
poplatok za rozvoj. Ďalej uviedol, že je v záujme samosprávy, aby mladí ľudia, ktorí sa
rozhodnú budovať vlastné hniezdo v našom meste, disponovali aj trvalým pobytom v tomto
meste.
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, poznamenal, že
by bolo vhodné, aby medzi Zásadami programu ,,Podpora nového bývania“ bola uvedená aj taká
zásada, ktorá by v čo najväčšej miere podporovala Dunajskostredčanov. Bod č. 12 Zásad
programu ,,Podpora nového bývania“ sa mu nezdá dostatočný na podporu Dunajskostredčanov.
László A. Szabó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, uviedol, že je z právneho
hľadiska náročné sformulovať zásady tak, aby sa nikto necítil byť diskriminovaný. Ďalej
pripomenul, že sa medzi zásadami nachádza bod, ktorý uvádza, že na poskytnutie podpory nie je
právny nárok. Ďalej poznamenal, že ani na kultúrne a športové dotácie nie je právny nárok.
Attila Karaffa, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, poznamenal, že pokiaľ budú
zvolení takí členovia komisie, ktorým dôverujeme, ktorí poznajú mesto, poznajú cieľ programu
,,Podpora nového bývania“, bude už na zvážení danej komisie, komu podporu schváli.
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Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, predniesol
doplňujúci návrh, a to, aby zásady obsahovali bod, v ktorom bude uvedená podmienka trvalého
pobytu na území mesta Dunajská Streda minimálne 5 rokov počas celého života žiadateľa
o podporu pred vydaním stavebného povolenia.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu člena mestskej rady, Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 6
za
:2
proti
:0
zdržal sa : 3
nehlasoval : 1
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 6
za
:3
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
Z technických príčin hlasovanie č. 12
nebolo platné.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 217/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Dunajská Streda pre Merkúr n.f. so
sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45747008 za účelom
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podpory bývania a podpory rozvoja územia mesta Dunajská Streda v rámci programu
„Podpora nového bývania - Fészekrakó program“:
- neinvestičný fond sa zmluvne zaviaže poskytnúť z dotácie finančnú podporu fyzickým
osobám s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda podľa zásad určených
Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda a viesť evidenciu o poskytnutých podporách.
- neinvestičný fond spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta predloží
svoje vnútorné pravidlá na poskytnutie podpory z programu „Podpora nového bývania Fészekrakó program“.
2. Zásady programu „Podpora nového bývania - Fészekrakó program“ v predloženom
rozsahu.

k bodu č. 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej
polície v Dunajskej Strede. (materiál č. 190/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku
Mestskej polície v Dunajskej Strede 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. 218/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Dunajskej Strede v
predloženom rozsahu.

k bodu č. 11. Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo
(Ukrajina). (materiál č. 191/2020/11)
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Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto
Beregovo (Ukrajina) 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. 219/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
poskytnutie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina), a to 10 ks kamier
Hikvision DS-2CD2T43G0 v celkovej hodnote 2 119,20 EUR s DPH

k bodu č. 12. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 192/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na
území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Attila Karaffa, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, upovedomil prítomných, že
v prípade poskytnutia dotácie žiadateľovi Pázmaneum PT nebude hlasovať z dôvodu konfliktu
záujmov.
Roland Hakszer, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, upovedomil prítomných, že
v prípade poskytnutia dotácie žiadateľovi Zápasnícky klub DS nebude hlasovať z dôvodu
konfliktu záujmov.
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László A. Szabó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, upovedomil prítomných, že
v prípade poskytnutia dotácie žiadateľovi Súkromné gymnázium s VJM nebude hlasovať
z dôvodu konfliktu záujmov.
Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Pázmaneum PT v zmysle predloženého
návrhu:
Hlasovanie č. 16:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Zápasnícky klub DS v zmysle predloženého
návrhu:
Hlasovanie č. 17:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Súkromné gymnázium s VJM v zmysle
predloženého návrhu:
Hlasovanie č. 18:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o ostatnom predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 19:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 220/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
I. schváliť
výšku poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám
fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015
podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta
predloženom rozsahu (príloha č.1),

a
o
–
v

II. brať na vedomie
výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o
podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v
predloženom rozsahu (príloha č.2),
III. brať na vedomie
zoznam žiadateľov o dotáciu bez zverejnenia výzvy (príloha č. 3),
IV. splnomocniť
primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
V. žiadať
primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta
Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda do 1.000,Eur (vrátane), nad 1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia výzvy.

k bodu č. 13. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a
kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č.
193/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda
jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó, opustil rokovaciu miestnosť
o 15:25 hod..
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Hlasovanie o predloženom návrhu:

Hlasovanie č. 20:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 221/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
A. udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za
mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda:
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Mgr. Róbert Kiss
CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE 2020
Mgr. Gabriella Jarábik
Ildikó Mészárosová
Tóth László
B. čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta Dunajská
Streda
Dátum podujatia: 25. apríla 2020, 18.00 hod
Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede

k bodu č. 14. Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až
2024. (materiál č. 158/2019/9)
Primátor mesta predniesol Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na
roky 2020 až 2024 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Roland Hakszer, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, poznamenal, že mesto
potrebuje mať vypracovanú Koncepciu rozvoja športu, avšak upozornil na článok V predmetnej
koncepcie, v ktorom sa mu zdá suma poskytnutá futbalovému klubu DAC 1904 privysoká
z pohľadu, čo ak v budúcnosti náhodou tento klub nebude hrať 1. ligu. Ďalej uviedol, že je
dôležité podporovať aj ostatné športové kluby a dať im pocítiť, že mesto na ne myslí a nezabúda
na ne.
László A. Szabó, ako člen Mestskej rady Dunajská Streda, reagoval na vyjadrenie
Rolanda Hakszera a poznamenal, že s ním v plnej miere súhlasí. Uvádza však, že suma
poskytnutá futbalovému klubu DAC 1904 vyplýva z dlhodobej zmluvy a predstavuje
momentálny stav. Koncepcia rozvoja športu mesta Dunajská Streda je pripravovaná na dlhodobé
obdobie. Nebolo by vhodné uviesť v tejto koncepcií konkrétne názvy športových klubov, ktoré
budú zo strany mesta podporované, nakoľko môže dôjsť k zániku týchto klubov. Koncepcia
rozvoja športu mesta Dunajská Streda stanovuje kritériá, na základe ktorých budú jednotlivé
športové oblasti zo strany mesta podporované.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 21:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 222/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Koncepciu rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024

k bodu č. 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2020
zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 195/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ......./2020 zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda
mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony predniesol doplňujúci návrh, aby:
bol Čl. 2 doplnený o ods. 2: ,,Oprávnený obyvateľ mesta má právo komunikovať v ústnom
a písomnom styku v slovenskom alebo v maďarskom jazyku.“
Čl. 4 ods. 2 bol doplnený o vetu: ,,Návrhy predložené v referende, príloha návrhu a
uznesenie o vyhlásení referenda sa pripravujú v slovenskom a v maďarskom jazyku.“
V Čl. 4 ods. 7 bolo na konci vety doplnené: ,,v slovenskom a v maďarskom jazyku.“
Čl. 8 ods. 4 znel: ,,Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu v slovenskom
alebo v maďarskom jazyku tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a
nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej
republiky, zákonmi a všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda. /
Becsületemre fogadom, hogy tisztségemet lelkiismeretesen és pártatlanul látom el,
melynek során a Szlovák Köztársaság Alkotmányának, törvényeinek és Dunaszerdahely
Város önkormányzati rendeleteinek megfelelően járok el.”“
bol v Čl. 8 za ods. 5 doplnený ods. 6 s nasledovným znením: ,,Rokovanie komisie sa
uskutočňuje v maďarskom jazyku, ak s tým súhlasia všetci prítomní.“ a aby sa nasledujúci
ods. prečísloval na ods. 7.
Čl. 11 ods. 2 znel: ,,Zapisovateľ komisie skladá sľub v slovenskom alebo v maďarskom
jazyku tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne
vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi
a všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda. / Becsületemre fogadom,
hogy tisztségemet lelkiismeretesen és pártatlanul látom el, melynek során a Szlovák
Köztársaság Alkotmányának, törvényeinek és Dunaszerdahely Város önkormányzati
rendeleteinek megfelelően járok el.“ “
Čl. 12 ods. 2 znel: ,,Člen odborného sumarizačného útvaru skladá sľub v slovenskom
alebo v maďarskom jazyku tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a
nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej
republiky a zákonmi. / Becsületemre fogadom, hogy tisztségemet lelkiismeretesen és
pártatlanul látom el, melynek során a Szlovák Köztársaság Alkotmányának, törvényeinek
és Dunaszerdahely Város önkormányzati rendeleteinek megfelelően járok el.““
Čl. 13 ods. 1 znel: ,,Na hlasovacom lístku je uvedený návrh alebo návrhy v slovenskom a v
maďarskom jazyku vo forme otázky označenej poradovým číslom. Pri každom návrhu je
uvedená odpoveď v slovenskom a v maďarskom jazyku „áno/igen“ a odpoveď
„nie/nem“.“
Čl. 13 ods. 2 znel: ,,Na hlasovacom lístku sa ďalej uvedú slová „REFERENDUM MESTA
DUNAJSKÁ STREDA/ DUNASZERDAHELY VÁROS NÉPSZAVAZÁSA“, deň konania
referenda a poučenie o spôsobe hlasovania v slovenskom a v maďarskom jazyku.“
bol Čl. 14. doplnený o ods. 3: ,,Informácie podľa tohto článku sa uvádzajú v slovenskom
a v maďarskom jazyku.“
Čl. 15 ods. 1 znel: ,,Pri vchode do volebnej miestnosti sa umiestňuje v slovenskom a v
maďarskom jazyku nápis „volebná miestnosť/szavazóhelyiség“, nápis „referendum mesta
Dunajská Streda/Dunaszerdahely város népszavazása“ a číslo okrsku na konanie
referenda.“
bol Čl. 15 doplnený o ods. 7: ,,Informácie a texty tlačív podľa tohto článku sa uvádzajú v
slovenskom a v maďarskom jazyku.“
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Hlasovanie o doplňujúcom návrhu člena mestskej rady, Mgr. art., dr. jur. Ákosa
Horonya:
Hlasovanie č. 22:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 23:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 223/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .........../2020 zo dňa 25.
februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská Streda
mesta predloženom rozsahu.

k bodu č. 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo
dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 196/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 24:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 224/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára
2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda v predloženom
rozsahu.

k bodu č. 17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo
dňa 25. februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 197/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 225/2020/11

Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ...../2020 zo dňa 25. februára
2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.14/2015
zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......./2020
zo dňa 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 198/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ......./2020 zo dňa 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a
poriadku na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 26:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 226/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č....../2020 zo dňa 25.
februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
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Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta
Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 19. Petícia proti premiestneniu autobusovej zastávky. (materiál č. 199/2020/11)
Primátor mesta predniesol Petíciu proti premiestneniu autobusovej zastávky v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 27:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 227/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
petíciu proti premiestneniu autobusovej zastávky.

k bodu č. 20. Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 na
adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č.
201/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome
s.č. 2441 na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 28:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
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nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 228/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zvýšenie ročného nájmu bytov na 5 % z obstarávacej ceny bytov v bytovom dome s.č.
2441 na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, a to
dňom vzniku opätovného/nového nájmu bytu v uvedenom bytovom dome po zániku
doterajšieho nájmu bytu.

k bodu č. 21. Návrh na organizačné zabezpečenie 10. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. (materiál č. 200/2020/11)
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 10. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 29:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 229/2020/11
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda nasledovne:
25.02.2020, o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede
2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda
3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na účely
expedície
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4. okruh pozvaných

Po prerokovaní všetkých bodov programu 11. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 13.02.2020 o 16.00 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 20.02.2020

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Ing. Ladislav Garay

………………………………………

2/ Roland Hakszer

………………………………………

Zapisovateľka:
Mgr. Dominika Eszter Pelechová
referentka organizačná

………………………………………
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