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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 2/9/2023  Dunajská Streda, dňa 19.01.2023 

 

Zápisnica 

z 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 16. januára 2023 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.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer na úvod poprial prítomným 

úspešný rok 2023. Ďalej navrhol, aby sa v nejakej forme mestská rada zaoberala Zásadami 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a ďalších členov komisií, 

ktorých návrh bol vyňatý z programu rokovania 1. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

a ktorý mal byť opätovne predložený na zasadnutie v januári.  

 

 Primátor mesta uviedol, že v prvom rade by sa touto témou mali zaoberať poslanecké 

kluby a nezávislí poslanci a mali by predložiť konkrétny návrh. Ďalej dodal, že zatiaľ nevie 

o žiadnom konkrétnom návrhu zo strany poslancov a z tohto dôvodu nebol návrh predložený 

ani na zasadnutie mestskej rady. 

 

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

rokovacej miestnosti o 14.53 hod. 
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 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 10.01.2023: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

 Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 33/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

10.01.2023: 

Schválený program 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 16.01.2023: 

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

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2023. (materiál č.  36/2023/2) 

4. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci december 2022. (materiál 

č. 37/2023/2) 

5. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 3035/17 o výmere 1 m2, v prospech Jána Sandala a manželky 

Juliany Sandalovej, obaja bytom ........................................................................... 

(materiál č. 38/2023/2) 

6. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 3758 o výmere 420 m2 a par. č. 3757/4 o výmere 200 m2, 

v prospech Andrey Fehérovej, bytom ................................................................... 

................... (materiál č. 39/2023/2) 

7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1985/46 o výmere 30 m2; v prospech Jozefa Mikulášika, bytom ..... 

........................................................................... (materiál č. 40/2023/2) 

8. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1620/91 o výmere 4 m2 a par. č. 1752/16 o výmere 6 m2; 

v prospech spoločnosti EU - FOOD, s.r.o., Lidér Tejed 27, 929 01 Povoda, IČO: 

45 650 179. (materiál č. 41/2023/2) 

9. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, parcely registra „C“, par. č. 2818/23 o výmere 71 m2, parcely 

registra „C“, par. č. 2818/24 o výmere 193 m2, vo vlastníctve Mgr. Roberta 

Lelkesa a manželky Mgr. Gabriely Lelkesovej, obaja bytom ................................ 
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....................................................... a parcely registra „C“, par. č. 2858/2 o výmere 

187 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 42/2023/2) 

10. Návrh na schválenie zámeru výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Mestským kultúrnym strediskom Benedeka 

Csaplára, IČO: 00036561 ako požičiavateľom a  občianskym združením NFG, so 

sídlom Rybný trh 330/6, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42159687 ako 

vypožičiavateľom. (materiál č. 43/2023/2) 

11. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s 

VJM, Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086576 ako 

prenajímateľom  a Tímeou Miklósovou, IČO: 37160192 so sídlom 930 25 Vrakúň 

380 ako nájomcom.. (materiál č. 44/2023/2) 

12. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Gyulu Szabóa s VJM, 

Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019 ako prenajímateľom 

a Gabrielou Kasanovou, IČO: 37160214 so sídlom 930 16 Vydrany 85 ako 

nájomcom. (materiál č. 45/2023/2) 

13. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081086 ako prenajímateľom a Annamáriou 

Feketeovou, IČO: 52142264 so sídlom 930 21 Dunajský Klátov 54 ako 

nájomcom. (materiál č. 46/2023/2) 

14. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya 

s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 036086789 ako prenajímateľom a Eva Ivicze, IČO: 

43435041 so sídlom 930 14 Dolný Bar 151 ako nájomcom. (materiál 

č. 47/2023/2) 

15. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky 18/2023 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál 

č. 48/2023/2) 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2023 zo 

dňa 24. januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému 

poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 49/2023/2) 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2023 zo dňa 

24. januára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných 

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

umeleckej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 50/2023/2) 

18. Návrh Etického kódexu organizácií zriadených mestom Dunajská Streda 

(materiál č. 51/2023/2) 

19. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na 

financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 



 4 

účelov v roku 2023“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál 

č. 52/2023/2) 

20. Informácia o výsledku kontroly Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb 

občanom počas pandémie v meste Dunajská Strede, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO 00305383, vykonanej  Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky a prijatých opatreniach na odstránenie zistených 

nedostatkov. (materiál č. 53/2023/2) 

21. Návrh na organizačné zabezpečenie 3. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 54/2023/2) 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z radov mestskej rady Rolanda 

Hakszera a Mgr. Krisztiána Nagya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter Pelechovú, 

referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 34/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie Rolanda Hakszera a Mgr. Krisztiána Nagya za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2023. (materiál č. 36/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2023 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Primátor mesta udelil slovo Ing. Zoltánovi Pápaymu, vedúcemu Odboru finančného a 

evidencie majetku, ktorý prítomným priblížil predkladaný materiál ako aj stanoviská 

jednotlivých komisií MsZ k predkladanému návrhu.  
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 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta uviedol, že predkladaný návrh rozpočtu na 

rok 2023 je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poznamenal, že 

je možné počítať v roku 2023 aj so zmenami predkladaného rozpočtu. Na záver uviedol, že 

predkladaný návrh odporúča schváliť. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy uviedol, že v prípade ak by 

sa našli nejaké finančné zdroje, dúfa, že bude obnovená aj Športová ulica. Ďalej uviedol, že je 

určite viac plánov a nápadov, ktoré by sa mohli v meste zrealizovať. Ďalej sa informoval, či je 

v pláne zostaviť zoznam priorít. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je potrebné najprv schváliť predložený rozpočet, uzavrieť 

rok 2022 a dokončiť to, čo už bolo naplánované. Následne bude až možné plánovať ďalej, no 

vyjadril istý skepticizmus kvôli pretrvávajúcej energetickej kríze. Poznamenal, že prognóza 

Ministerstva financií Slovenskej republiky je jedna vec, no realita môže byť vec druhá. 

Samospráva môže mať veľa dobrých nápadov, ale je potrebné mať dostatok prostriedkov na 

ich realizáciu. Ďalej uviedol, že je veľmi dôležité uvažovať z dlhodobého hľadiska. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy uviedol, že by bol zoznam 

priorít účelný aj v opačnom prípade, a to ak by bolo nevyhnutné zúžiť počet plánovaných 

investícií.  

 

 Primátor mesta uviedol, že každý musí konať na základe svojho najlepšieho svedomia 

a vedomia a na základe logických súvislostí. Zdôraznil, že je potrebné zabezpečiť hladký 

chod mestských organizácií. Schválený musí byť taký rozpočet, ktorý odráža realitu 

a zabezpečuje rámec pre riadne fungovanie. Ďalej poznamenal, že je dôležité si pri každej 

jednej investícií dobre premyslieť nakoľko je nevyhnutná a či je reálne uskutočniteľná. 

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že sa plánuje zostaviť 

zoznam priorít v rámci Registra investícií. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 35/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

rozpočet na rok 2023 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 4. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci december 2022. 

(materiál č. 37/2023/2) 

 

 Hlavný kontrolór predniesol Správu o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci 

december 2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa informoval kedy bola 

vykonaná takáto kontrola v ďalších dvoch základných školách.  

 

 Hlavný kontrolór uviedol, že kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov v Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským 

Dunajská Streda a kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s 

majetkom v Základnej škole, Jilemnického ul. 204/11, Dunajskej Strede je predmetom plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. Ďalej uviedol, že čo sa týka 

Základnej školy Smetanov háj 286/9 v Dunajskej Strede, súčasná riaditeľka nebola 

riaditeľkou v kontrolovanom období a k zisteným nedostatkom sa ešte nevedela vyjadriť.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa ďalej informoval aké sú 

očakávané opatrenia. 

 

 Hlavný kontrolór uviedol, že kontrolovaným subjektom odporučil zúčastniť sa 

príslušného školenia. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 36/2023/2 

 

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. 2022/6 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2022/7 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2022/8 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 3035/17 o výmere 1 m2, v prospech Jána Sandala a manželky 

Juliany Sandalovej, obaja bytom ........................................................................... (materiál 

č. 38/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3035/17 o výmere 1 m2, v prospech Jána 

Sandala a manželky Juliany Sandalovej, obaja bytom ................................................................ 

.................... v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer poznamenal, či by nebolo 

vhodné do budúcna stanoviť jednotnú sumu za m2, a to za trhovú cenu. 

 

 Primátor mesta súhlasil s členom mestskej rady a uviedol, že na dnešnom zasadnutí 

prerokovávané návrhy sa ešte spravujú z rôznych dôvodov iným režimom, no do budúcna 

budú určite vzaté do úvahy trhové ceny nehnuteľností. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č.5: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 37/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  schváliť 

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

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3035/17, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 53665571-1028/2022, vyhotoveným dňa 09.10.2022, 

vyhotoviteľom Geodet-DS, s.r.o., Biskupa Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 53 665 571, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 14.10.2022 pod. č. G1-2620/2022, do súboru prebytočného /dubiózneho/ 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

 

2. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3035/17, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 53665571-1028/2022, vyhotoveným dňa 09.10.2022, 

vyhotoviteľom Geodet-DS, s.r.o., Biskupa Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 53 665 571, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 14.10.2022 pod. č. G1-2620/2022, ako prebytočného /dubiózneho/ nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu vo výške 45 eur/m2; 

ktorá bola schválená s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.     

 

3. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3035/17, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 53665571-1028/2022, vyhotoveným dňa 09.10.2022, 

vyhotoviteľom Geodet-DS, s.r.o., Biskupa Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 53 665 571, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 14.10.2022 pod. č. G1-2620/2022; do bez-podielového spoluvlastníctva manželov 

Jána Sandala, ................................................................................................................. 

............................ a manželky Juliany Sandalovej, .................................................. 

.....................; za kúpnu cenu vo výške 45 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

45,-€ (slovom: štyridsaťpäť eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele, par. 

č. 3035/17 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych 

stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia 

plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a  iné vedenia) a predmetný 

pozemok prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 
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výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore 

uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

4. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému 

nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. 

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

8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien, je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

B/  splnomocniť     

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 3758 o výmere 420 m2 a par. č. 3757/4 o výmere 200 m2, 

v prospech Andrey Fehérovej, bytom ....................................................................... 

(materiál č. 39/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3758 o výmere 420 m2 a par. č. 3757/4 o 

výmere 200 m2, v prospech Andrey Fehérovej, bytom ........................................................... 

....................... v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony uviedol, že 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta žiadala, aby sa preverila suma uvádzaná v predloženom 

materiáli.  

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že pani Fehérová už 

v minulosti reagovala na možnosť odpredaja spomínaných pozemkov, ale bolo potrebné 

počkať na skončenie dedičského konania. Z tohto dôvodu Komisia MsZ pre financie navrhla, 

aby boli tieto pozemky odpredané ešte za cenu dubiózneho nehnuteľného majetku stanovenú 

v minulosti. Ďalej uviedol, že Komisia MsZ pre financie na svojom najbližšom zasadnutí 

prehodnotí ceny týkajúce sa dubiózneho nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

a predloží ich na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
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 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó navrhol, aby bol bod 1. návrhu na 

uznesenie preformulovaný, keďže tieto pozemky už boli zaradené do súboru prebytočného 

/dubiózneho/ nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta Dunajská Streda na základe uvedeného navrhol, aby bod A/ návrhu na 

uznesenie znel. 

,,A/ berie na vedomie 

že uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 

boli pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3758, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 420 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a par. č. 3757/4, parcela registra C, druh pozemku záhrada o 

výmere 200 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; zaradené do súboru prebytočného /dubiózneho/ nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda.“ a aby boli ostatné body návrhu upravené v zmysle tejto zmeny. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 38/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  vziať na vedomie  

že uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 

29.09.2020 boli pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3758, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420 m2, vedenej na LV č. 5441 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 3757/4, parcela 

registra C, druh pozemku záhrada o výmere 200 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; zaradené do súboru prebytočného 

/dubiózneho/ nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  
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B/  schváliť 

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

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3758, parcela registra C,  druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420 m2, vedenej na LV č. 5441 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; ako prebytočné-ho 

/dubiózneho/ nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za kúpnu 

cenu vo výške 15 eur/m2; ktorá bola schválená s uznesením Mestské-ho zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020, ako predajná cena súboru 

pozemkov označených ako pozemok na ktorom je postavená stavba rodinného domu. 

 

2. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3757/4, parcela registra C, druh 

pozemku záhrada o výmere 200 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; ako prebytočného /dubiózneho/ nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2; 

ktorá bola schválená s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020, ako predajná cena súboru pozemkov označených 

ako priľahlý pozemok k rodinného domu. 

 

3. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3758, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420 m2, vedenej na LV č. 5441 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 3757/4, parcela 

registra C, druh pozemku záhrada o výmere 200 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; do výlučného vlastníctva Andrey 

Fehérovej, ..................................................................................................................... 

...................................; za celkovú kúpnu cenu vo výške 8 300,-€ (slovom: 

osemtisíctisíctristo eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách, 

par. č. 3758 a par. 3757/4 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; 

vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) 

a predmetné pozemky prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti 

hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

4. odpredaj vyššie uvedených pozemkov v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 

9a ods. 8, písm. e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému 

nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 
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8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

C/  splnomocniť     

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1985/46 o výmere 30 m2; v prospech Jozefa Mikulášika, bytom 

........................................................ (materiál č. 40/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1985/46 o výmere 30 m2; v prospech Jozefa 

Mikulášika, bytom ................................................................................ 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. 39/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  schváliť 

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

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1985/46, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2; vytvoreného 

geometrickým plánom č. 46145443-153/2022, vyhotoveným dňa 17.10.2022, 

vyhotoviteľom GEO Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 145 443, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 21.10.2022 pod. č. G1-2698/2022; do výlučného vlastníctva Jozefa 

Mikulášika, ...................................................................................................................... 
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.....................................; za kúpnu cenu vo výške 1 800,-€ (slovom: jedentisícosemsto 

eur), s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele, par. 

č. 1985/46 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych 

stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia 

plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a  iné vedenia) a predmetný 

pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 

výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore 

uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

- priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

 

B/  splnomocniť     

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 8 Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1620/91 o výmere 4 m2 a par. č. 1752/16 o výmere 6 m2; v 

prospech spoločnosti EU - FOOD, s.r.o., Lidér Tejed 27, 929 01 Povoda, IČO: 45 650 

179. (materiál č. 41/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1620/91 o výmere 4 m2 a par. č. 1752/16 o 

výmere 6 m2; v prospech spoločnosti EU - FOOD, s.r.o., Lidér Tejed 27, 929 01 Povoda, 

IČO: 45 650 179 v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej predniesol pozmeňujúci 

návrh Komisie MsZ pre financie, a to aby bol predmetom odpredaja len pozemok par. č. 

1620/91, a to za kúpnu cenu vo výške 100 Eur/m2 a aby pozemok par. č. 1752/16 zostal aj 

naďalej predmetom nájmu. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Komisie MsZ pre financie, aby bol predmetom 

odpredaja len pozemok par. č. 1620/91, a to za kúpnu cenu vo výške 100 Eur/m2: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Komisie MsZ pre financie, aby pozemok par. č. 

1752/16 zostal aj naďalej predmetom nájmu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom Komisie MsZ pre 

financie: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 40/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  schváliť 

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

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1620/91, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2; vytvoreného 

geometrickým plánom č. 45961581-116/22, vyhotoveným dňa 06.12.2022, 

vyhotoviteľom AZ-GEO, s.r.o., Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 45 961 581, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 09.12.2022 pod. č. G1-3191/2022; do výlučného vlastníctva spoločnosti EU - 

FOOD, s.r.o., Lidér Tejed 27, 929 01 Povoda, IČO: 45 650 179; za kúpnu cenu vo 

výške 400,-€ (slovom: štyristo eur), s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele, par. 

č. 1620/91 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych 

stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia 

plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné 

pozemky prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 
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výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore 

uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou). 

 

B/  neschváliť 

odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1752/16, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2; vytvoreného geometrickým 

plánom č. 45961581-116/22, vyhotoveným dňa 06.12.2022, vyhotoviteľom AZ-GEO, 

s.r.o., Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 961 581, overeným 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 09.12.2022 pod. č. G1-

3191/2022; do výlučného vlastníctva spoločnosti EU - FOOD, s.r.o., Lidér Tejed 27, 

929 01 Povoda, IČO: 45 650 179. 

 

C/  splnomocniť 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

k bodu č. 9 Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. 

ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“, par. č. 2818/23 o výmere 71 m2, parcely 

registra „C“, par. č. 2818/24 o výmere 193 m2, vo vlastníctve Mgr. Roberta Lelkesa 

a manželky Mgr. Gabriely Lelkesovej, obaja bytom ..................................................... 

......................... a parcely registra „C“, par. č. 2858/2 o výmere 187 m2, vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 42/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“, par. č. 2818/23 o výmere 71 

m2, parcely registra „C“, par. č. 2818/24 o výmere 193 m2, vo vlastníctve Mgr. Roberta 

Lelkesa a manželky Mgr. Gabriely Lelkesovej, obaja bytom ................................................... 

............................. a parcely registra „C“, par. č. 2858/2 o výmere 187 m2, vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda 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. 
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Uznesenie 

č. 41/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  schváliť  

1. Zámer bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, ako prípad hodný 

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

o majetku obcí v znení neskorších zmien: 

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná 

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

• pozemok, par. č. 2858/2, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 187 m2, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 2858/2, bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 093/2022, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa  

26.11.2022, vo  výške 34 600,- € (slovom: tridsaťštyritisícšesťsto eur). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Mgr. Robert Lelkes, 

....................................................................................................................................... a 

manželka Mgr. Gabriela Lelkesová, .............................................................................. 

.......................................................: 

• pozemky, par. č. 2818/23, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 71 m2 a par. č. 2818/24, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2, vedené na LV č. 3936 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v bez-podielovom spoluvlastníctve 

manželov Mgr. Roberta Lelkesa, ................................................................................ 

.......................................... a manželky Mgr. Gabriely Lelkesovej, .............................. 

............................................................................................................., v podiele 1/1-ine 

k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 2818/23 a par. č. 2818/24, bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 094/2022, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa  

26.11.2022, vo  výške 35 000,- € (slovom: tridsaťpäťtisíc eur). 

 

2. Bezodplatnú zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 

2.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná 

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

• pozemok, par. č. 2858/2, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 187 m2, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 
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Katastrálny odbor; vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 2858/2 bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 093/2022, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa  

26.11.2022, vo  výške 34 600,- € (slovom: tridsaťštyritisícšesťsto eur). 

 

2.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Mgr. Robert Lelkes, 

........................................................................................................................................... 

a manželka Mgr. Gabriela Lelkesová, ............................................................................. 

.........................................................: 

• pozemky, par. č. 2818/23, parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 71 m2 a par. č. 2818/24, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2, vedené na LV č. 3936 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov Mgr. Roberta Lelkesa, ................................................................................. 

.......................................... a manželky Mgr. Gabriely Lelkesovej, ............................. 

................................................................................................, v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 2818/23 a par. č. 2818/24, bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 094/2022, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa  

26.11.2022, vo výške 35 000,- € (slovom: tridsaťpäťtisíc eur). 

 

3. Bezodplatnú zámenu pozemku, uvedeného v bode 2.1 tohto uznesenia na strane 

vymieňajúceho č. 1 a pozemkov, uvedených v bode 2.2 tohto uznesenia na strane 

vymieňajúceho č. 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. 

e) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien; v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemkom zastavaným s miestnou 

komunikáciou vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, a vytvorenia možnosti 

optimalizácie a zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky parkoviska termálneho 

kúpaliska v Dunajskej Strede, a to s vytvorením ďalšieho výjazdu z predmetného 

parkoviska pre dopravné prostriedky cestnej dopravy.  

 

B/  splnomocniť     

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 10 Návrh na schválenie zámeru výpožičky nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Mestským kultúrnym strediskom Benedeka 

Csaplára, IČO: 00036561 ako požičiavateľom a občianskym združením NFG, so sídlom 

Rybný trh 330/6, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42159687 ako vypožičiavateľom. 

(materiál č. 43/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru výpožičky nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Mestským kultúrnym strediskom 

Benedeka Csaplára, IČO: 00036561 ako požičiavateľom a občianskym združením NFG, so 
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sídlom Rybný trh 330/6, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42159687 ako vypožičiavateľom 

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. 42/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

A/ Zámer výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

medzi Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára, IČO: 00036561 ako 

požičiavateľom a občianskym združením NFG, so sídlom Rybný trh 330/6, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 42159687 ako vypožičiavateľom v nadväznosti na článok 11, 

bod 15. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 

8.12.2020, na základe ktorého možno prenechať do bezplatného užívania nehnuteľný 

majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda pre neziskové organizácie, občianske 

združenia, nadácie na charitatívne a 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, na dobu určitú, a to do 31.12.2026; 

predmetom ktorej je bezplatné užívanie nebytových priestorov, nachádzajúcich sa 

v budove mestského kultúrneho strediska súp. č. 788, na ulici Korzo Bélu Bartóka 

v Dunajskej Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vybudovanej na parc. č. 22/2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Streda – 

Katastrálny odbor (a to klubová miestnosť o rozlohe 98,35 m2, schodisko a chodby 

o rozlohe 14,65 m2, sociálne zariadenie v rozlohe 7,8 m2, miestnosť v suteréne 

o rozlohe 9,74 m2), za účelom zabezpečenia činnosti občianskeho združenia NFG 

(organizovanie rôznych koncertov, výstav, divadelných predstavení, tvorivých dielní, 

diskusií, rozhlasových vysielaní a pod. formou klubu hlavne pre mládež, pre ktorú je 

týmto spôsobom zabezpečená možnosť kvalitného trávenia voľného času), 

s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2026, 

b) Vypožičiavateľ bude uhrádzať za režijné náklady na základe výpočtov Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu,  
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c) Uvedené priestory nebudú počas vykurovacej sezóny vykurované pondelky a 

utorky počas trvania energetickej krízy. 

 

Schválenie zámeru v zmysle tohto bodu návrhu 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 je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ Uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára, IČO: 

00036561 ako požičiavateľom a občianskym združením NFG, so sídlom Rybný trh 

330/6, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 42159687  ako vypožičiavateľom v nadväznosti 

na článok 11, bod 15. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská 

Streda zo dňa 8.12.2020, na základe ktorého možno prenechať do bezplatného 

užívania nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda pre neziskové 

organizácie, občianske združenia, nadácie na charitatívne a 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, na dobu určitú, a to do 

31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné užívanie nebytových priestorov, 

nachádzajúcich sa v budove mestského kultúrneho strediska súp. č. 788, na ulici 

Korzo Bélu Bartóka v Dunajskej Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č. 22/2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Streda – Katastrálny odbor (a to klubová miestnosť o rozlohe 98,35 m2, 

schodisko a chodby o rozlohe 14,65 m2, sociálne zariadenie v rozlohe 7,8 m2, 

miestnosť v suteréne o rozlohe 9,74 m2), za účelom zabezpečenia činnosti občianskeho 

združenia NFG (organizovanie rôznych koncertov, výstav, divadelných predstavení, 

tvorivých dielní, rozhlasových vysielaní a pod. formou klubu hlavne pre mládež, pre 

ktorú je týmto spôsobom zabezpečená možnosť kvalitného trávenia voľného času), s 

nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2026, 

b) Vypožičiavateľ bude uhrádzať za režijné náklady na základe výpočtov Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu,  

c) Uvedené priestory nebudú počas vykurovacej sezóny vykurované pondelky 

a utorky počas trvania energetickej krízy. 

 

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 podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 
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k bodu č. 11 Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, 

Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086576 ako prenajímateľom 

a Tímeou Miklósovou, IČO: 37160192 so sídlom 930 25 Vrakúň 380 ako nájomcom. 

(materiál č. 44/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho 

s VJM, Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086576 ako prenajímateľom 

a Tímeou Miklósovou, IČO: 37160192 so sídlom 930 25 Vrakúň 380 ako nájomcom 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. 43/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi  Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM,  

Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086576 ako prenajímateľom  

a Tímeou Miklósovou, IČO: 37160192 so sídlom 930 25 Vrakúň 380 ako nájomcom, 

predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 16 m2, 

nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM na 

Hviezdoslavovej ulici č. 2094/2, v Dunajskej Strede, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, 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, za účelom  prevádzkovania školského bufetu, za ročné  nájomné 

vo výške 61,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, ako kompenzáciu výpadku tržieb 

s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka školského 

bufetu niekoľko mesiacov zatvorená, s nasledovnými  zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 
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b) Nájomca bude uhrádzať za služby spojené s nájmom paušálnymi mesačnými 

platbami s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu nasledovne:  

- náklady na elektrickú energiu vo výške 72,50 €,    

- náklady na vodné a stočné  10,00 €. 

 

Schválenie predĺženia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle tohto 

návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienený 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 12 Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Gyulu Szabóa s VJM, 

Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019 ako prenajímateľom 

a Gabrielou Kasanovou, IČO: 37160214 so sídlom 930 16 Vydrany 85 ako nájomcom. 

(materiál č. 45/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Gyulu Szabóa 

s VJM, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019 ako prenajímateľom 

a Gabrielou Kasanovou, IČO: 37160214 so sídlom 930 16 Vydrany 85 ako nájomcom 

v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby 

bolo nájomné stanovené vo výške v akej bolo upravené v doterajšej zmluve, a to vo výške 50 

Eur za 1 m2 podlahovej plochy. V materiáli predloženom na predchádzajúce zasadnutia bola 

nedopatrením uvedená zlá doterajšia suma, z priloženej zmluvy však vyplývala suma 50 Eur 

za 1 m2. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 44/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi  Základnou školou Gyulu Szabóa s VJM,  Školská 936/1, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 36081019 ako prenajímateľom  a Gabrielou Kasanovou, 

IČO: 37160214 so sídlom 930 16 Vydrany 85 ako nájomcom, predmetom ktorej je 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 19,56 m2, nachádzajúci sa 

v budove Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM na Školskej ulici č. 936/1, v Dunajskej 

Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej 

na parc. č. 1211/4, vedenej na LV č. 4984 Okresným úradom Streda – Katastrálny 

odbor, vybudovanej na parc. č. 2590/1, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, 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, za účelom prevádzkovania školského 

bufetu, za ročné  nájomné vo výške 50,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, ako 

kompenzáciu výpadku tržieb s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 

bola prevádzka školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená, s nasledovnými 

zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 

b) Nájomca bude uhrádzať za služby spojené s nájmom paušálnymi mesačnými 

platbami s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu nasledovne:  

- náklady na elektrickú energiu vo výške 27,00 €, 

- náklady na vodné a stočné 4,00 €, 

- náklady na ústredné vykurovanie 19,00 €. 

 

Schválenie zámeru v zmysle tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 13 Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36081086 ako prenajímateľom a Annamáriou Feketeovou, IČO: 

52142264 so sídlom 930 21 Dunajský Klátov 54 ako nájomcom. (materiál č. 46/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081086 ako prenajímateľom a Annamáriou Feketeovou, 

IČO: 52142264 so sídlom 930 21 Dunajský Klátov 54 ako nájomcom v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 45/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi  Základnou školou Smetanov háj  286/9, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36081086 ako prenajímateľom a Annamáriou Feketeovou, IČO: 

52142264 so sídlom 930 21 Dunajský Klátov 54 ako nájomcom, predmetom ktorej je 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 7,6 m2, nachádzajúceho sa 

v budove Základnej školy, Smetanov háj  286/9, v Dunajskej Strede, v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, 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, za účelom prevádzkovania školského 

bufetu, za ročné  nájomné vo výške 60,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, ako 

kompenzáciu výpadku tržieb s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 

bola prevádzka školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená, s nasledovnými  

zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 

b) Nájomca bude uhrádzať za služby spojené s nájmom paušálnymi mesačnými 

platbami s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu. 

 

Schválenie zámeru v zmysle tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 14 Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM – 

Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

036086789 ako prenajímateľom a Eva Ivicze, IČO: 43435041 so sídlom 930 14 Dolný 

Bar 151 ako nájomcom. (materiál č. 47/2023/2) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s 

VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

036086789 ako prenajímateľom a Eva Ivicze, IČO: 43435041 so sídlom 930 14 Dolný Bar 

151 ako nájomcom v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 46/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi  Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán 

Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda ako prenajímateľom 

a Eva Ivicze, IČO: 43 435 041 so sídlom 930 14 Dolný Bar 151 ako nájomcom, 

predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 10 m2, 

nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici 

Komenského č. 1219/1, v Dunajskej Strede, v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, vybudovanej na parc. č. 2590/1, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, 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, za účelom prevádzkovania školského 

bufetu, za ročné  nájomné vo výške 61,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, ako 

kompenzáciu výpadku tržieb s odôvodnením, že v pandemických rokoch 2020 a 2021 

bola prevádzka školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená, s nasledovnými 

zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 

b) Nájomca bude uhrádzať za služby spojené s nájmom paušálnymi mesačnými 

platbami s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu nasledovne:  

- náklady na elektrickú energiu vo výške 48,00 €,    

- náklady na vodné a stočné 5,00 €. 
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Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 15 Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky 18/2023 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 48/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky 18/2023 územného plánu mesta Dunajská Streda“ 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. 47/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 18/2023 územného plánu 

mesta Dunajská Streda –v predloženom rozsahu  uvedenom v tabuľke navrhnutých 

zmien a doplnkov. 

 

 

k bodu č. 16 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2023 

zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 49/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ....../2023 zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k 
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Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 48/2023/2 

 

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. ....../2023 zo dňa 24. 

januára 2023, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 17 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2023 

zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných 

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

školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 50/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2023 zo dňa 24. januára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda v znení neskorších zmien v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó uviedol, že by bolo možno vhodné 

do budúcna vypočítať výšku finančných prostriedkov zvlášť pre každú materskú školu 

a žiadal, aby sa tým zaoberala Komisia MsZ pre školstvo a kultúru. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 49/2023/2 

 

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. .../2023 zo dňa 24. 

januára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 3/2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 

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

školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 18 Návrh Etického kódexu organizácií zriadených mestom Dunajská Streda 

(materiál č. 51/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Etického kódexu organizácií zriadených mestom 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó navrhol vyňať predkladaný návrh 

z programu rokovania a navrhol, aby primátor mesta vydal vzor etického kódexu. Uviedol, že 

ani etický kódex zamestnancov mesta neschvaľovalo mestské zastupiteľstvo. Poukázal na 

Článok VIII ods. 1 predkladaného materiálu a uviedol, že ani pracovný poriadok neschvaľuje 

mestské zastupiteľstvo.  

 

 Primátor mesta uviedol, že nespadá do jeho kompetencie vydať tento etický kódex. 

Keďže nejde o organizácie v rámci štruktúry mestského úradu považuje za opodstatnené, aby 

tento kódex schválilo práve mestské zastupiteľstvo. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony uviedol, že ide 

o podrobne prepracovaný materiál a poukázal na Článok VI ods. 4 predkladaného návrhu. 

Ďalej sa informoval, či nestačí, aby etický kódex prijali samotné organizácie. 
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 Primátor mesta uviedol, že je predkladaný návrh vypracovaný na základe vzorov 

a odporúčaní a pre organizácie bude mať určite väčšiu váhu keď bude etický kódex schválený 

samotným mestským zastupiteľstvom. Ďalej uviedol, že je z pohľadu transparentnosti 

dôležité, aby mali organizácie zriadené mestom vydaný takýto kódex. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó uviedol, že schvaľovanie takéhoto 

predpisu nespadá do kompetencie mestského zastupiteľstva. 

 

 Primátor mesta poukázal na bod B/ návrhu na uznesenie, podľa ktorého bude 

povinnosťou riaditeľov vydať etický kódex. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer uviedol, že by bolo vhodné 

prepracovať Článok VI predkladaného návrhu, keďže tento podľa neho predstavuje príliš 

veľký zásah do osobnej sféry zamestnancov. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó poznamenal, že pre neho z Článku 

I ods. 3 návrhu nevyplýva o aké všeobecne záväzné právne predpisy sa jedná a na aké právne 

predpisy etický kódex odkazuje a uviedol, že by bolo vhodnejšie predkladaný návrh 

formulovať ako uloženie povinnosti riaditeľov vydať vlastný etický kódex ako súčasť 

pracovného poriadku. 

 

 Primátor mesta uviedol, že považuje za opodstatnené predložiť návrh v tom istom 

znení na zasadnutie mestského zastupiteľstva ako bol predložený aj na zasadnutie mestskej 

rady. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó uviedol, že nevidí uplatniteľnosť 

a vymožiteľnosť textu predkladaného návrhu. 

 

 Hlasovanie návrhu člena mestskej rady Lászlóa Szabóa o vyňatí programového bodu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 6 

za : 3 

proti : 1 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 6 

za : 3 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 50/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ schváliť 

Etický kódex zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ uložiť  

riaditeľom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda povinnosť 

vydať etický kódex pre zamestnancov podľa bodu A/ tohto uznesenia. 

 

k bodu č. 19 Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v 

roku 2023“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál č. 52/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v roku 2023“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 



 30 

Uznesenie 

č. 51/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na 

financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov 

v roku 2023“ a jej povinné prílohy v zmysle VZN 15/2020. 

 

 

k bodu č. 20 Informácia o výsledku kontroly Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných 

služieb občanom počas pandémie v meste Dunajská Strede, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO 00305383, vykonanej  Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

republiky a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. (materiál 

č. 53/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Informáciu o výsledku kontroly Príjmy obcí na 

poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie v meste Dunajská Strede, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00305383, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov 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. 52/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

 o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 
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vziať na vedomie 

informáciu primátora mesta o výsledku kontroly Príjmy obcí na poskytovanie 

kvalitných služieb občanom počas pandémie v meste Dunajská Strede, Hlavná 50/16, 

929 01 Dunajská Streda, IČO 00305383, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom 

Slovenskej republiky a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov 

v čase od 03.06.2022 do 28.10.2022 a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených 

nedostatkov. 

 

 

k bodu č. 21 Návrh na organizačné zabezpečenie 3. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 54/2023/2) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 3. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 53/2023/2 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

 u r č u j e 

1. čas a miesto konania 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

24.01.2023, o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede 

2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda, vrátane 

bodov: návrh na určenie overovateľov a zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení 

mestského zastupiteľstva, interpelácie poslancov a rôzne. 

3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na 

účely expedície: 

• Za spracovanie materiálov resp. prepracovanie materiálov v zmysle pripomienok 

členov mestskej rady a za odovzdanie materiálov na účely expedície poslancom sú 

zodpovední príslušní vedúci odborov mestského úradu. 

• Za zaslanie pozvánky a materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva 

poslancom a pozvánky ostatným účastníkom rokovania podľa určenia mestskej rady a 

za zverejnenie oznámenia o zasadnutí mestského zastupiteľstva a programu rokovania 
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na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta najmenej 3 kalendárne dni pred 

rokovaním zodpovedá Referát organizačný. 

4. okruh pozvaných: 

• poslanci Mestského zastupiteľstva 

• prednosta úradu 

• hlavný kontrolór 

• vedúci odborov mestského úradu 

• DSTV 

• DH 

• náčelník MsP Dunajská Streda 

• konateľ spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 2. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, zástupca primátora ukončil rokovanie mestskej rady dňa 16.01.2023 o 16.30 hod. 

 

  

Zápisnica bola podpísaná dňa 20.01.2023 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

 

Overovatelia: 

 

1/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

 

2/ Mgr. Krisztián Nagy  ……………………………………… 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

organizačná referentka ……………………………………… 


