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 SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 8/8/2019 Dunajská Streda, dňa 19.06.2019 

 

 

Zápisnica 

z 8. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 17. septembra 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 6 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra, 

prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 8. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 8. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 8. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 11.09.2019 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 
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 Ďalej primátor mesta predniesol doplňujúci návrh a to doplnenie nových 

programových bodov a to za bod č. 12 „Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1880/179 o výmere 3 600 m2, v prospech 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – Cirkevnému zboru Dunajská Streda. 

(materiál č. 147/2019/7)“ pod číslom bodu 13 a za bod č. 29 „Petícia na úpravu 

prevádzkového času čerpacej stanice OMV Dunajská Streda, Gaštanový rad. (materiál 

č. 148/2019/7) “ pod číslom bodu 30. Ostatné programové body sa prečíslujú. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcich návrhoch primátora: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 11.09.2019 spolu s doplňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

 

Uznesenie 

č. 138/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

11.09.2019, spolu s doplňujúcimi návrhmi. 

Schválený program 7. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 16.04.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 8. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý 

polrok 2019. (materiál č. 120/2019/8) 

4. Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta 

Dunajská Streda za rok 2018. (materiál č. 121/2019/8) 

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

č.4/2019. (materiál č. 122/2019/8) 
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6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. (materiál 

č. 123/2019/8) 

7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 2019. 

(materiál č. 124/2019/8) 

8. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 

3462/648, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 225 m2 vo vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o., do vlastníctva 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 125/2019/8) 

9. Návrh na bezodplatný prevod pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 3462/647, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 85 

m2 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového 

fondu, do vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál č. 126/2019/8) 

10. Návrh na odkúpenie stavebného objektu „Vodovod a kanalizácia v rámci stavby 

FAMILY RESIDENCE LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY 

RESIDENCE“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro. (materiál č. 127/2019/8) 

11. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech mesta 

Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par.  č. 

1940/37 a par. č. 1940/38. (materiál č. 128/2019/8) 

12. Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží 

súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, formou verejného ponukového konania. (materiál č. 

129/2019/8) 

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

Streda, par. č. 1880/179 o výmere 3 600 m2, v prospech Reformovanej 

kresťanskej cirkvi na Slovensku – Cirkevnému zboru Dunajská Streda. (materiál 

č. 147/2019/8) 

14. Návrh na založenie akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 130/2019/8) 

15. Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478. (materiál 

č. 131/2019/8) 

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

24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 132/2019/8) 

17. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Gyulu 

Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica 

č. 936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 133/2019/8) 

18. Informácia o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy 

v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v meste 
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Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky 

a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. (materiál č. 

134/2019/8) 

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

24. septembra 2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 135/2019/8) 

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

24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 136/2019/8) 

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

24. septembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa 

s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 

936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 137/2019/8) 

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

24. septembra 2019 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 138/2019/8) 

23. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 11/2019 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 139/2019/8) 

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

dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo 

dňa 25. júna 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Dunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 140/2019/8) 

25. Návrh na vymenovanie riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti, Komenského č. 

359/33, 929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 141/2019/8) 

26. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 

791/6, 929 01 Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta Dunajská 

Streda.(materiál č. 142/2019/8) 

27. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Ul.gen.Svobodu 

1948/10, 929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 143/2019/8) 

28. Návrh na uznesenie o určení osôb za smútočného rečníka na občianskych 

obradoch. (materiál č. 144/2019/8) 

29. Informácia primátora mesta Dunajská Streda o podaní podnetu na začatie 

správneho konania voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., sídlom Mliečany 147, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 242 128. (materiál č. 145/2019/8) 

30. Petícia na úpravu prevádzkového času čerpacej stanice OMV Dunajská Streda, 

Gaštanový rad. (materiál č. 148/2019/8) 
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31. Návrh na organizačné zabezpečenie 7. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 146/2019/8) 

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 zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, 

referenta právneho. 

 

 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 139/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie Ing. Ladislava Garayho a Rolanda Hakszera za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Štefana Podhorného za zapisovateľa. 

 

 

k bodu č. 3. Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za 

prvý polrok 2019. (materiál č. 120/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Informáciu o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej 

časti rozpočtu za prvý polrok 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol svoje stanovisko, v zmysle 

ktorého pri skúmaní stavu a vývoja dlhu mesta konštatoval, že celková suma dlhu mesta 

neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

  

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5 : 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 140/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

  

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

predloženú informáciu o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za 

1.polrok 2019. 

 

  

k bodu č. 4. Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy 

Mesta Dunajská Streda za rok 2018. (materiál č. 121/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a 

výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2018 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta odporúča schváliť konsolidovanú účtovnú 

závierku a výročnú správu Mesta Dunajská Streda za rok 2018 bez výhrad v predloženom 

rozsahu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 141/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 
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konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu Mesta Dunajská Streda za rok 

2018. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 

4/2019. (materiál č. 122/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda 

za rok 2019 č. 4/2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 142/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

zmenu rozpočtu č. 4/2019 za rok 2019 mesta Dunajská Streda a to v predloženom 

rozsahu. 

 

 

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

(materiál č. 123/2019/8) 

  

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

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

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 143/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. 

 

 

k bodu č. 7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch august a september 

2019. (materiál č. 124/2019/8) 

  

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o výsledkoch kontrol 

ukončených v mesiacoch august a september 2019 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 144/2019/8 

 

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. 2019/1 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2019/2 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2019/3 
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k bodu č. 8. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, 

par. č. 3462/648, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 225 m2 vo vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o., do vlastníctva mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 125/2019/8) 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 3462/648, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 225 m2 vo vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o., do vlastníctva 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 145/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

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

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3462/648,  parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 194/2019, vyhotoveným dňa 26.06.2019, vyhotoviteľom 

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

overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 12.07.2019 

pod číslom G1- 1536/2019, vo výlučnom vlastníctve spoločnosti OMV Slovensko, 

s.r.o.; v záujme zabezpečenia podmienok realizácie plánovanej verejnoprospešnej 

stavby „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej 

Strede“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 

4320/VR/OcÚVR-001/595/2018/033-HJ/003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

14.05.2019. 

 

2. Odkúpenie pozemku v zmysle bodu 1. tohto uznesenia za maximálnu kúpnu cenu 

vo výške všeobecnej hodnoty pozemku 8.300,-€ (slovom: osemtisíctristo eur), 
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stanovenej znaleckým posudkom č. 85/2019, vypracovaným Ing. Jolanou 

Némethovou, dňa 28.07.2019. 

 

3. Odkúpenie pozemku v zmysle bodu 1. a 2. tohto uznesenia, ako prípad hodný 

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

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

realizácie plánovanej verejnoprospešnej stavby „Okružná križovatka na 

Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej Strede“, ktorej umiestnenie 

bolo povolené  Územným rozhodnutím č.4320/VR/OcÚVR-001/595/2018/033-

HJ/003, vydaným dňa 15.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2019.  

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

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

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na bezodplatný prevod pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 3462/647, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 85 m2 vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál č. 126/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na bezodplatný prevod pozemku nachádzajúceho sa v 

k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/647, parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 85 m2 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, 

do vlastníctva 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. 

 

Uznesenie 

č. 146/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  
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vysporiadanie majetkovo - právneho stavu vo forme bezodplatného prevodu do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda, k pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 

3462/647,  parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 85 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 178/2019, vyhotoveným dňa 23.06.2019, vyhotoviteľom 

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

overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 02.07.2019 

pod číslom G1- 1474/19, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 

Slovenského pozemkového fondu; v záujme zabezpečenia podmienok realizácie 

plánovanej verejnoprospešnej stavby „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a 

Czibókovej ulici v Dunajskej Strede“, ktorej umiestnenie bolo povolené  Územným 

rozhodnutím č. 4320/VR/OcÚVR-001/595/2018/033-HJ/003, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.05.2019. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na odkúpenie stavebného objektu „Vodovod a kanalizácia v rámci 

stavby FAMILY RESIDENCE LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY 

RESIDENCE“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

(materiál č. 127/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebného objektu „Vodovod 

a kanalizácia v rámci stavby FAMILY RESIDENCE LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY 

RESIDENCE“ v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro 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. 147/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 
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1. Odkúpenie stavebného objektu „Vodovod a kanalizácia v rámci stavby FAMILY 

RESIDENCE LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY RESIDENCE“ (ďalej len 

ako „Stavebný objekt“), nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 1888/5, par. č. 1888/7, par. č. 

1888/299, par. č. 1888/303, par. č. 1888/399, par. č. 1888/400, do vlastníctva mesta 

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

nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

1.1 predávajúci sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí zriadenie vecného 

bremena, spočívajúce v práve zriaďovania, uloženia, vedenia, výstavby, údržby, 

zmien, opráv, užívania, prevádzkovania, modernizácie, odstránenia a akýchkoľvek 

iných stavebných úprav Stavebného objektu a s ňou súvisiacich vedení a zariadení 

vodnej stavby „Vodovod a kanalizácia v rámci stavby FAMILY RESIDENCE 

LAKÓPARK – OBYTNÁ ŠTVRŤ FAMILY RESIDENCE“; na povrchu, nad a pod 

povrchom zaťažených pozemkov, par. č. 1888/5, par. č. 1888/7, a s tým súvisiacich 

terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu; v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, 

motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 

oprávneného z vecného bremena, Mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 a ním poverenej osoby, v rozsahu a spôsobom 

nevyhnutným na výkon vyššie uvedených činností. 

1.2 predávajúci vyhlasuje, že Stavebný objekt spĺňa všetky platnou legislatívou 

predpísané technické parametre a normy, ktoré umožňujú jeho odovzdanie v záujme 

zabezpečenia jeho prevádzkovania spoločnosti Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, a jeho 

následný prevod do vlastníctva vyššie uvedenej spoločnosti. 

1.3 predávajúci sa zaväzuje, že všetky náklady súvisiace s prevádzkovaním, 

užívaním, údržbou a opravou Stavebného objektu,  do doby jeho odovzdania do 

prevádzkovania, a/alebo počas jeho prevádzkovania, a/alebo jeho prevodu do 

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

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949; uznáva za svoje náklady a ich 

uhradí kupujúcemu na základe faktúry vystavenej kupujúcim v plnej výške a v čas. 

1.4 predávajúci sa zaväzuje, že do doby odovzdania do prevádzkovania a/alebo 

prevodu vlastníctva Stavebného objektu zo strany budúceho nadobúdateľa, v 

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

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949; na vlastné náklady zabezpečí prevod 

Stavebným objektom dotknutých nehnuteľností vedených Okresným úradom 

Dunajská Streda, Katastrálnym odborom pre k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, t.j. pozemok parcely registra CKN č. 1888/5 vedený na LV č. 6263; pozemok 

parcely registra CKN č. 1888/7 vedený na LV č. 6248, v prospech kupujúceho za 

symbolickú kúpnu cenu vo výške 1,00 Euro (slovom: jedno euro). 

 

 

k bodu č. 11. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech 

mesta Dunajská Streda na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. 

č. 1940/37 a par. č. 1940/38. (materiál č. 128/2019/8) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného 

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

Dunajská Streda, par. č. 1940/37 a par. č. 1940/38 v zmysle predloženého písomného 

materiálu, a predniesol pozmeňujúci návrh, aby odsek 1 bol prepracovaný v tom zmysle, aby 

mestské zastupiteľstvo schválilo uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, ďalej aby boli 

identifikovaní povinné osoby z vecného bremena a aby odsek 2 bol odstránený. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer poznamenal, že ak by trasa 

prepojovacej komunikácie bola vyznačená inde, nebola by potrebná svetelná signalizácia. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom : 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 148/2019/7 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o bezodplatnom zriadení vecného bremena na 

dobu neurčitú medzi spoločnosťou CEKOSS spol. s r.o., so sídlom Hlavná ulica 

6407/94, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 34 119 493 ako povinným z vecného bremena 

v 1. rade, Ing. Ernestom Szomolaim ako povinným z vecného bremena v 2. rade a 

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

ako oprávneným z vecného bremena, na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1940/37,  

parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 a par. 

č. 1940/38,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 

m2, vytvorené geometrickým plánom  č. 46610910-245/2019, vyhotoveným dňa 

02.08.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910. Vecné bremeno spočíva v práve zriaďovania, uloženia, 

vedenia, výstavby, údržby, zmien, opráv, užívania, prevádzkovania, modernizácie, 

odstránenia a akýchkoľvek iných stavebných úprav a s ňou súvisiacich vedení 

a zariadení stavby - Cestná svetelná signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK 
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TESCO v Dunajskej Strede, na povrchu, nad a pod povrchom zaťažených pozemkov, 

par. č. 1940/37, par. č. 1940/38, a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej 

porastu; v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, 

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

ním poverenej osoby, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon vyššie uvedených 

činností.  

 

 

k bodu č. 12. Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží 

súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, formou verejného ponukového konania. (materiál č. 129/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných 

garáží súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, formou verejného ponukového konania 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. 149/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nasledovných nebytových 

priestorov- garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV 

č. 4645, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou verejného 

ponukového konania: 
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Vchod: Podlažie: Číslo nebytového  

Priestoru 

(garážového  

boxu): 

Spoluvlastnícky  

podiel: 

Podiel priestorov 

na spoločných 

častiach a 

spoločných 

zariadeniach 

domu: 

2167 1.p. 2-101 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-121 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-132 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-205 1/1 1/146 

2167 2.p 2-220 1/1 1/146 

2167 2.p 2-227 1/1 1/146 

2167 2.9 2-228 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-232 1/1 1/146 

2167 3.p. 3-301 1/1 1/146 

2167 3.p 2-302 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-307 1/1 1/146 

2167 3.p 2-308 1/1 1/146 

2167 3.p 2-314 1/1 1/146 

2167 3.p 2-317 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-322 1/1 1/146 

2167 3.p 2-326 1/1 1/146 

2167 3.p 2-327 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-331 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-332 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-403 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-404 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-405 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-407 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-408 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-409 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-410 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-411 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-412 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-413 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-414 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-415 1/1 1/146 

 

2. nasledovné podmienky prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností formou 

verejného ponukového konania: 
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• celková cena nájmu sa určuje vo výške 30,- eur/1 garážový box/mesiac, ktorá sa 

skladá z nájomného vo výške 18,80 eur/1garážový box/mesiac a z poplatku za 

výkon správy uhrádzaného správcovi vo výške 11,20 eur/1 garážový box/mesiac. 

Celková cena zahŕňa v sebe mesačné nájomné, osvetlenie spoločných priestorov, 

poplatok za výkon správy, paušálnu úhradu nákladov za elektrickú energiu a 

úhradu preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. 

• ak počas doby trvania nájmu nájomcom na základe ročného vyúčtovania nákladov 

spojených s užívaním nebytového priestoru za príslušný kalendárny rok 

správcovská spoločnosť vykazuje akýkoľvek nedoplatok, nájomca sa zaväzuje 

uhradiť vyúčtovaný nedoplatok v plnej výške. 

 

3. nasledovné hlavné vyhodnocovacie kritéria verejného ponukového konania: 

• záujemca nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda, 

• dátum podania žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností, 

• v prípade, že záujemcom žiadaná nehnuteľnosť už bude pridelená inému 

záujemcovi v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, záujemcovi sa ponúkne na 

prenájom iný garážový box z ešte nepridelených garážových boxov. V prípade, že 

záujemca neakceptuje ponuku prenájmu takto určeného garážového boxu, jeho 

žiadosť bude vylúčená z vyhodnotenia predmetného ponukového konania, 

• uvedené podmienky ponukového konania platia na žiadosti o prenájom vyššie 

uvedených nehnuteľností doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede v období 

od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

 

4. prenájom vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového konania, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu zníženia 

výdavkov mesta za výkon správy predmetného majetku mesta. Schválenie tohto 

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

NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 13. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1880/179 o výmere 3 600 m2, v prospech Reformovanej 

kresťanskej cirkvi na Slovensku – Cirkevnému zboru Dunajská Streda. (materiál č. 

147/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1880/179 o výmere 3 600 m2, v prospech 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – Cirkevnému zboru Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 150/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

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

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1880/179, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 600 m2, vytvoreného 

geometrickým plánom č. 46610910-252/2019, vyhotoveným dňa 12.08.2019, 

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

prospech Reformovanej krešťanskej cirkvi na Slovensku – Cirkevnému zboru 

Dunajská Streda, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za celkovú kúpnu 

cenu vo výške 72 000,-€ (slovom: sedemdesiatdva tisíc eur), t.j. 20 eur/m2, s 

nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

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

1880/179 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych 

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

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

parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, 

ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení 

infraštrukturálnych stavieb. 

• kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že vyššie uvedená parcela 

č. 1880/179 v zmysle platného územného plánu mesta Dunajská Streda, ako pozemok 

v školskom areáli je určený ako AVVs – plochy areálov a zariadenia verejného 

vybavenia - školské areály, a vyššie uvedené obmedzenie využitia akceptuje a prijíma 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu hore uvedeného obmedzenia využitia predmetnej 

nehnuteľnosti. 

 

2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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neskorších zmien a doplnkov, a v súlade s Článkom 8, bod 3. Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva 

majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších zmien 

a doplnkov, v záujme zabezpečenia podmienok realizácie výstavby reformovanej 

materskej školy vo vyššie verejnom záujme. 

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

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

zmysle Článku 8, bod 3. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 

29.06.2010 v znení neskorších zmien a doplnkov, je podmienené odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

 

k bodu č. 14. Návrh na založenie akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 130/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na založenie akciovej spoločnosti so 100 % 

majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, aby predstavenstvo a dozorná rada akciovej spoločnosti 

bola trojčlenná a aby dôvodová správa obsahovala dôvody založenia akciovej spoločnosti. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó predniesol pozmeňujúci návrh, aby 

názov akciovej spoločnosti bol zmenený na ARÉNA DSZ, a.s., zástupcov mesta do orgánov 

spoločnosti bude navrhnutý v zmysle dohody mestských poslancov 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 151/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ schváliť  
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1. založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií so 100 % majetkovou 

účasťou mesta Dunajská Streda na účely výstavby a prevádzkovania  športovej haly s 

obchodným názvom: ARÉNA DSZ, a.s. sídlo: Alžbetínske nám. 1203, Dunajská 

Streda 929 01 základné imanie: peňažný vklad 25 000,00 EUR. 

 

2. zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov ARÉNA DS, a.s. nasledovne: 

do predstavenstva spoločnosti 

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

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

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

do dozornej rady spoločnosti 

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

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

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

 

B/ poveriť primátora, 

aby zabezpečil plnenie úloh súvisiacich so založením novej obchodnej spoločnosti. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478. (materiál 

č. 131/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie druhého konateľa spoločnosti Gastro 

DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 808 478 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 152/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

zástupcu mesta Dunajská Streda 

Ing. Ondreja Kosztru, nar. ................, bytom ........................... za druhého konateľa 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 50 808 478. 

 

B/ splnomocniť primátora  

na zabezpečenie právnych úkonov súvisiacich s vymenovaním druhého konateľa 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 132/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 153/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

uzniesť sa  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
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Dunajská Streda č. 2/2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica 

č. 936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 133/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine 

Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola 

Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č.19: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 154/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím 

jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda 

– Dunaszerdahely v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 18. Informácia o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej 

správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v meste 

Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a 

prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov. (materiál č. 134/2019/8) 

  

 Primátor mesta predniesol Informáciu o výsledku kontroly systému podpory subjektov 

verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov 
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v meste Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a 

prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 155/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na  vedomie 

informáciu primátora mesta o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej 

správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v 

meste Dunajská Streda, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

republiky v čase od 22.5.2019 do 19.7.2019 a  o prijatých opatreniach na odstránenie 

zistených nedostatkov.  

 

 

k bodu č. 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 135/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 156/2019/8 

 

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. č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 9/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda. 

 

 

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

zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 136/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay vyslovil spokojnosť 

s doterajším počtom vyznačených parkovacích miest pre dopravcov prevádzkujúcich 

taxislužieb. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer tlmočil prosbu dopravcov 

taxislužieb, aby príslušníci mestskej polície častejšie kontrolovali aj samotných dopravcov, 

aby tak boli eliminovaní dopravcovia, ktorí prevádzkujú taxislužbu bez koncesie alebo 

povolenia oprávňujúceho dopravcu ponúkať dopravné služby. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 157/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

uzniesť sa  

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda  č.  ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

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

zo dňa 24. septembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa 

s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 137/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 24. septembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole 

Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 

936/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 158/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ uzniesť sa 

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

24. septembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s 
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vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely v predloženom rozsahu. 

 

B/ schváliť 

zrušenie bodu A/2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 79/2019/4 

zo dňa 19. marca 2019. 

 

 

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

zo dňa 24. septembra 2019 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 138/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 24. septembra 2019 o určení názvu ulíc na území mesta 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. 159/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 24. 

septembra 2019  o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 23. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

11/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 139/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky 11/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 160/2019/8 

 

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 11/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ schváliť 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 11/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ 

v predloženom rozsahu. 

 

C/ uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení č. ..../2019 zo dňa 24.09.2019, 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 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. 

 

 

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

........../2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 
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2019 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo 

dňa 25. júna 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Dunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 140/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ........../2019 zo dňa 24. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 

a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 

2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

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

rok 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 161/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 24. 

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

Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 

2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Dunajská Streda na rok 2019 v predloženom znení. 
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k bodu č. 25. Návrh na vymenovanie riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti, 

Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 141/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie riaditeľa Centra sociálnej 

starostlivosti, Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu, pričom informoval 

prítomných, že do funkcie riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti navrhuje vymenovať Ing. 

Johannu Bíró. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 162/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vymenovať  

Ing. Johannu Bíró do funkcie riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti, Komenského č. 

359/33, 929 01 Dunajská Streda od 1. októbra 2019  do 30. septembra 2024.  

 

 

k bodu č. 26. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 

791/6, 929 01 Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta Dunajská 

Streda.(materiál č. 142/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu 

Bartóka 791/6, 929 01 Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu, pričom informoval prítomných, že do funkcie 
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riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára navrhuje vymenovať Bc. Mgr. 

Timeu Takács. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 6 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 163/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vymenovať  

Bc. Mgr. Tímeu Takács do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu 

Bartóka 791/6, 929 01 Dunajská Streda, od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2024.  

 

 

k bodu č. 27. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Ul.gen.Svobodu 

1948/10, 929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 143/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, 

Ul.gen.Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda - rozpočtovej organizácie mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu, pričom informoval prítomných, že do 

funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov navrhuje vymenovať Ing. Kálmána Pongrácza. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 164/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vymenovať 

Ing. Kálmána Pongrácza do funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Ul.gen.Svobodu 

1948/10, 929 01 Dunajská Streda od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2024.  

 

 

k bodu č. 28. Návrh na uznesenie o určení osôb za smútočného rečníka na občianskych 

obradoch. (materiál č. 144/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o určení osôb za smútočného rečníka na 

občianskych obradoch v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Členovia Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay a László Szabó 

zastávajú názor, že v prípade ak ostáva iba jeden poslanec, ktorý by bol smútočným 

rečníkom, bolo by lepšie, keby mestská rada navrhla  stiahnutie programového bodu 

z rokovania. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer súhlasil s návrhom poslancov a 

položil si otázku, čo v takom prípade, ak záujem zo strany obyvateľov mesta bude, avšak 

mesto si nevie službu zabezpečiť a to iba kvôli tomu, lebo za smútočného rečníka sa prihlásil 

iba jeden poslanec, ktorý bude v tom čase zaneprázdnený? 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó predniesol pozmeňujúci návrh, aby 

predmetný materiál nebol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zástupcu primátora László Szabóa, aby materiál 

nebol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 165/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

n e s ú h l a s í,  

aby predmetný programový bod bol zaradený do programu rokovania 7. Mestského 

zatupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 29. Informácia primátora mesta Dunajská Streda o podaní podnetu na začatie 

správneho konania voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., sídlom Mliečany 147, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 242 128. (materiál č. 145/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Informácia primátora mesta Dunajská Streda o podaní 

podnetu na začatie správneho konania voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., sídlom 

Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 242 128 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 166/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie  

1. Hlásenia o vzniku mimoriadnej udalosti Odboru krízového riadenia, Okresného 

úradu Dunajská Streda, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

zo dňa 20.07.2019 (prvotné hlásenie) a zo dňa 23.07.2019 (doplňujúce hlásenie č.1). 

Na základe odberu vzoriek ovzdušia, ktorý sa vykonal dňa 20.07.2019 v čase od 22:26 

do 22:50, v mestskej časti Mliečany bolo zistené, že vo vzorke ovzdušia sa nachádzali 

škodlivé a dráždivé chemické látky (napr. Butanol, Toluén, Xylén, Fenol atď.). 
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2. Informáciu primátora mesta Dunajská Streda o podaní podnetu príslušným orgánom 

štátnej správy na začatie správneho konania voči spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., 

sídlom Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 242 128, vo veci porušenia 

povinnosti dodržiavania určených emisných kvót podľa § 15 ods. 1 písm. n) zákona 

NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

3. Vyjadrenie občianskeho združenia Pro Ollétejed vo veci nespokojnosti k riešeniu 

problému týkajúceho sa spoločnosti Dron Industrie, s.r.o., so sídlom Mliečany 147, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 242 128, ktoré odznelo na verejnom zhromaždení 

občanov, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.08.2019 o 17.00 hod. v mestskej časti Mliečany. 

 

 

k bodu č. 30. Petícia na úpravu prevádzkového času čerpacej stanice OMV Dunajská 

Streda, Gaštanový rad. (materiál č. 148/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Petícia na úpravu prevádzkového času čerpacej stanice 

OMV Dunajská Streda, Gaštanový rad v zmysle predloženého písomného materiálu, zároveň 

predniesol doplňujúci návrh, aby návrh na uznesenie bol doplnený ďalším bodom a to bod B/, 

ktorý znie naslšedovne: 

„B/ žiadať 

primátora, aby príslušníkmi MsP zabezpečil vykonanie kontroly nočného kľudu cez víkend v 

nočných hodinách v okolí čerpacej stanice OMV.“ 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 167/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ vziať na vedomie  

petíciu na úpravu prevádzkového času čerpacej stanice OMV Dunajská Streda, 

Gaštanový rad. 
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B/ žiadať 

primátora, aby príslušníkmi MsP zabezpečil vykonanie kontroly nočného kľudu cez 

víkend v nočných hodinách v okolí čerpacej stanice OMV. 

 

 

k bodu č. 31. Návrh na organizačné zabezpečenie 7. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 146/2019/8) 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 7. rokovania Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 168/2019/8 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda nasledovne: 

24.09.2019, o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v  Dunajskej Strede 

2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda 

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

účely expedície 

4. okruh pozvaných 
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Po prerokovaní všetkých bodov programu 7. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 17.09.2019 o 16.25 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 24.09.2019 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

2/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný 

referent právny ……………………………………… 


