SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 7/8/2019

Dunajská Streda, dňa 19.06.2019

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 18. júna 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- členovia MsR v počte 5 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta MsÚ
- vedúci odborov MsÚ
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 7.
zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 7. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 7. zasadnutia Mestskej rady
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v
Pozvánke zo dňa 11.06.2019
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Ďalej primátor mesta predniesol doplňujúci návrh a to doplnenie nových programových
bodov a to za bod č. 28 „Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda a ďalších členov komisií. (materiál č. 120/2019/7)“ pod
číslom bodu 29 a „Návrh na schválenie zriadenia odbornej komisie „Szladits Károly
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Emlékbizottság” a schválenie členovodbornej komisie” (materiál č. 121/2019/7) pod číslom
bodu 30. Ostatné programové body sa prečíslujú.
Ďalej člen mestskej rady, Mgr. Alexander Dakó predniesol pozmeňujúci návrh, aby
programové bod č. 16 „Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rozpočtovým pravidlám mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 105/2019/7)” a bod č. 17 „Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k
Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 106/2019/7)” boli prerokované za
programovým bodom č. 5. Ostatné programové body sa prečíslujú.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v
Pozvánke zo dňa 10.04.2019 spolu s doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Uznesenie
č. 106/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
11.06.2019, spolu s doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom.
Schválený program 7. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 16.04.2019:
1.
Schválenie programu rokovania 7. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3.
Návrh na schválenie opatrení v súvislosti s činnosťou Strediska služieb škole,
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51074818. (materiál č.
92/2019/7)
4.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo
dňa 25. júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929
01 Dunajská Streda. (materiál č. 93/2019/7)
5.
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019
č.3/2019. (materiál č. 94/2019/7)
6.
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rozpočtovým pravidlám mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 105/2019/7)
7.
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a
príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 106/2019/7)
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda,par. č. 2669/6 o výmere 20 m2, v prospech Lóránta Kovácsa, bytom
............................................ (materiál č. 95/2019/7)
Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú.
Dunajská Streda, par. č. 1942/105 o výmere 294 m2, par. č. 1942/106 o výmere
202 m2, par. č. 1942/107 o výmere 436 m2, par. č. 1942/262 o výmere 229 m2,
vo vlastníctve spoločnosti Tajbor office, s.r.o., Budovateľská 5677/7A, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 50 182 684; a par. č. 1942/261 o výmere 700 m2, vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 96/2019/7)
Návrh na odkúpenie stavebných diel „Retail box Dunajská Streda – Obchodný
dom – SO 12 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“, „Príprava územia pre OD
ARDIS a CSPHM ARDIS – DS – Hlavná ulica - SO 04 – Rekonštrukcia
okružnej križovatky – VETVA XY“, a pozemkov nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/146 o výmere 148 m2, par. č.
1942/148 o výmere 131 m2, par. č. 1942/229 o výmere 1 264 m2, par. č.
1942/230 o výmere 5 m2, par. č. 1942/233 o výmere 7 m2, par. č. 1942/234 o
výmere 23 m2, par. č. 1942/235 o výmere 45 m2, par. č. 1942/236 o výmere 247
m2, par. č. 1942/237 o výmere 65 m2, par. č. 1942/238 o výmere 156 m2, v
prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 4,- Eurá plus
príslušná DPH. (materiál č. 97/2019/7)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3879 o výmere 4 379 m2, v
prospech spoločnosti VERTIKAL Invest, s.r.o., Blatná na Ostrove 15, 930 32
Blatná na Ostrove, IČO: 36 271 055. (materiál č. 98/2019/7)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2, par.
č. 3733 o výmere 4 638 m2 a par. č. 3879 o výmere 4 379 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518. (materiál č. 99/2019/7)
Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1888/297 o výmere 134 m2, par.
č. 1888/303 o výmere 974 m2, par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č.
1888/400 o výmere 592 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č.
100/2019/7)
Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
1936/40 o výmere 3 814 m2, par. č. 1936/41 o výmere 776 m2, par. č. 1936/42 o
výmere 320 m2, par. č. 1936/43 o výmere 826 m2 a par. č. 1936/61 o výmere 3
043 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949. (materiál č.
101/2019/7)
Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11
Dunajská Streda, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
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16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

36081078, formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania
školského bufetu. (materiál č. 102/2019/7)
Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM, Školská
ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019, formou obchodnej
verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského bufetu. (materiál č.
103/2019/7)
Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda medzi
Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM,
Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako
prenajímateľom a Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán
Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda
ako nájomcom. (materiál č. 104/2019/7)
Návrh na odvolanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb a kultúry v
zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 107/2019/7)
Návrh na zverenie prevádzkovania úložísk pre cyklistov obchodnej spoločnosti
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie
1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál č. 108/2019/7)
Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018. (materiál č. 109/2019/7)
Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci v súvislosti s realizáciou
výstavby stavebného objektu SO 04 blok C1 – polyfunkčný bytový dom v rámci
stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda“ medzi mestom
Dunajská Streda a DSGS s.r.o., so sídlom Hlavná 6407/94, Dunajská Streda 929
01, IČO: 36776700 a BGI s.r.o., so sídlom Hlavná 1538/31, Dunajská Streda
929 01, IČO: 51822202. (materiál č. 110/2019/7)
Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ – doplnenie. (materiál
č. 111/2019/7)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019
zo dňa 25. júna 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
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. 112/2019/7)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2019 zo
dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 113/2019/7)
Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 114/2019/7)
Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Dunajská Streda
na roky 2016 - 2020. (materiál č. 115/2019/7)
Petícia proti situácii vzniknutej v blízkosti budovy Oddelenia cudzineckej
polície SR. (materiál č. 116/2019/7)
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28.

29.
30.
31.
32.

Petícia za znovuzavedenie zberného kontajnera na záhradný odpad v
záhradkárskej oblasti na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede. (materiál č.
117/2019/7)
Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda a ďalších členov komisií. (materiál č. 120/2019/7)
Návrh na schválenie zriadenia odbornej komisie„Szladits Károly
Emlékbizottság” a schválenie členovodbornej komisie. (materiál č. 121/2019/7)
Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na II. polrok 2019. (materiál č. 118/2019/7)
Návrh na organizačné zabezpečenie 6. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. (materiál č. 119/2019/7)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Ing. Ladislava Garayho a Attilu Karaffu, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného,
referenta právneho.
Hlasovanie:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 03
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 107/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Ing. Ladislava Garayho a Attilu Karaffu za overovateľov zápisnice a Mgr.
Štefana Podhorného za zapisovateľa.

k bodu č. 3. Návrh na schválenie opatrení v súvislosti s činnosťou Strediska služieb škole,

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51074818. (materiál č. 92/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie opatrení v súvislosti s činnosťou
Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51074818 v
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zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej predniesol doplňujúci návrh, aby bod A/
návrhu na uznesenie bol doplnený slovami „a ďalších zamestnancov Strediska služieb škola”.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 108/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov všetkých
zamestnancov materských škôl a školských jedální ako súčastí materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a ďalších zamestnancov Strediska
služieb škole zo Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 51074818 na mesto Dunajská Streda dňom 1.7.2019.
B/ súhlasiť
s návrhom na zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Vyradenie Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 51074818 zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.8.2019.
C/ splnomocniť
primátora mesta predložiť na Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej
republiky žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení v zmysle tohto uznesenia
a zabezpečiť realizáciu ostatných úloh.

k bodu č. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019
zo dňa 25. júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01
Dunajská Streda. (materiál č. 93/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2019 zo dňa 25. júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám.
1203, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 109/2019/7
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 25. júna
2019 o zrušení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská
Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.
3/2019. (materiál č. 94/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda
za rok 2019 č.3/2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 110/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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schváliť
zmenu rozpočtu č.3/2019 za rok 2019 mesta Dunajská Streda a to v predloženom
rozsahu.

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó opustil rokovaciu miestnosť
o 14.40 hod.
k bodu č. 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rozpočtovým pravidlám mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 105/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rozpočtovým
pravidlám mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej
predniesol doplňujúci návrh, aby návrh na uznesenie bol doplnený ďalším bodom a to bod B/,
ktorý znie nasledovne:
“B/ žiadať primátora mesta
zabezpečiť, aby dôvodová správa k návrhu zmeny rozpočtu predložená na rokovanie mestskej
rady a mestského zastupiteľstva obsahovala vyjadrenie, či sa poslanecký návrh do návrhu
zmeny rozpočtu zapracoval.”

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 111/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
Dodatok č. 1 k Rozpočtovým pravidlám mesta Dunajská Streda v predloženom
rozsahu.
B/ žiadať primátora mesta
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zabezpečiť, aby dôvodová správa k návrhu zmeny rozpočtu predložená na rokovanie
mestskej rady a mestského zastupiteľstva obsahovala vyjadrenie, či sa poslanecký
návrh do návrhu zmeny rozpočtu zapracoval.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó opustil rokovaciu miestnosť
o 14,40 hod.
k bodu č. 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové
a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 106/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rozpočtovým pravidlám
pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 112/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Dodatok č. 2 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a príspevkové organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 8. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda,par. č. 2669/6 o výmere 20 m2, v prospech Lóránta Kovácsa, bytom
......................., 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 95/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda,par. č. 2669/6 o výmere 20 m2, v prospech Lóránta
Kovácsa, bytom .............................. v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 113/2019/7
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. 2669/6, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, vedeného na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech Lóránta Kovácsa,
nar. ..........., bytom ..................................., do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine
k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 44/2019,
vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 07.04.2019 vo výške 880,-€ (slovom:
osemstoosemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2669/6
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.
2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s §9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod
pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa).

k bodu č. 9. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k.
ú. Dunajská Streda, par. č. 1942/105 o výmere 294 m2, par. č. 1942/106 o výmere 202 m2,
par. č. 1942/107 o výmere 436 m2, par. č. 1942/262 o výmere 229 m2, vo vlastníctve
spoločnosti Tajbor office, s.r.o., Budovateľská 5677/7A, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
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50 182 684; a par. č. 1942/261 o výmere 700 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 96/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1942/105 o výmere 294 m2, par. č.
1942/106 o výmere 202 m2, par. č. 1942/107 o výmere 436 m2, par. č. 1942/262 o výmere 229
m2, vo vlastníctve spoločnosti Tajbor office, s.r.o., Budovateľská 5677/7A, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 50 182 684; a par. č. 1942/261 o výmere 700 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 114/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:
1.1
predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383:
pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 151/2019,
vyhotoveným dňa 27.05.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, par. č. 1942/261, parcela registra C, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 700 m2, vo 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. č. 1942/261 bola stanovená znaleckým posudkom
č. 63/2019, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 31.05.2019 vo výške 22
400,00- € (slovom: dvadsaťdvatisícštyristo eur).
1.2
predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – spoločnosť Tajbor office,
s.r.o., Budovateľská 5677/7A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 182 684:
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pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 154/2019,
vyhotoveným dňa 28.05.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, par. č. 1942/262, parcela registra C, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 229 m2; a pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedené na LV
č. 8070 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1942/105,
parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 294 m2, par. č. 1942/106,
parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 202 m2, par. č. 1942/107,
parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 436 m2, vo vlastníctve
spoločnosti Tajbor office, s.r.o., Budovateľská 5677/7A, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 50 182 684 v podiele 1/1-ine k celku.
Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 1942/262, par. č. 1942/105, par. č. 1942/106 a
par. č. 1942/107 bola stanovená znaleckým posudkom č. 62/2019, vypracovaným Ing.
Jolanou Némethovou, dňa 31.05.2019 vo výške 37.200,00- € (slovom:
tridsaťsedemtisícdvesto eur).

k bodu č. 10. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Retail box Dunajská Streda –
Obchodný dom – SO 12 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“, „Príprava územia pre
OD ARDIS a CSPHM ARDIS – DS – Hlavná ulica - SO 04 – Rekonštrukcia okružnej
križovatky – VETVA XY“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1942/146 o výmere 148 m2, par. č. 1942/148 o výmere 131 m2,
par. č. 1942/229 o výmere 1 264 m2, par. č. 1942/230 o výmere 5 m2, par. č. 1942/233 o
výmere 7 m2, par. č. 1942/234 o výmere 23 m2, par. č. 1942/235 o výmere 45 m2, par. č.
1942/236 o výmere 247 m2, par. č. 1942/237 o výmere 65 m2, par. č. 1942/238 o výmere
156 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 4,- Eurá plus
príslušná DPH. (materiál č. 97/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Retail box Dunajská
Streda – Obchodný dom – SO 12 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“, „Príprava územia
pre OD ARDIS a CSPHM ARDIS – DS – Hlavná ulica - SO 04 – Rekonštrukcia okružnej
križovatky – VETVA XY“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1942/146 o výmere 148 m2, par. č. 1942/148 o výmere 131 m2, par. č.
1942/229 o výmere 1 264 m2, par. č. 1942/230 o výmere 5 m2, par. č. 1942/233 o výmere 7
m2, par. č. 1942/234 o výmere 23 m2, par. č. 1942/235 o výmere 45 m2, par. č. 1942/236 o
výmere 247 m2, par. č. 1942/237 o výmere 65 m2, par. č. 1942/238 o výmere 156 m2, v
prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 4,- Eurá plus príslušná DPH v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 4
za
:4
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proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 115/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Odkúpenie stavebného diela „Retail box Dunajská Streda – Obchodný dom – SO
12 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda
ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím
č. 4324/DS/8935/2018/033-LszI-004 zo dňa 05.12.2018, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.12.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 1934/24, par. č.
1934/50, par. č. 1934/54, par. č. 1934/55, par. č. 1942/232, par. č. 1942/239, par. č.
1942/230, par. č. 1942/233, par. č. 1942/234, par. č. 1942/235, par. č. 1942/236, par. č.
1942/237, par. č. 1942/238, par. č. 1942/146, par. č. 1942/148, v prospech mesta
Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus
príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok:
Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda
predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty:
 právoplatné stavebné povolenie,
 právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál,
 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej
osoby a zhotoviteľa– originál,
 revízne správy stavebného diela – originál,
 výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných
komunikácií na každú komunikáciu samostatne,
 správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia,
 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela
– originál,
 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát,
 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na
záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská
Streda (okrem bežnej výmeny opotrebovaných osvetlovacích telies – žiaroviek).
2. Odkúpenie stavebného diela „Príprava územia pre OD ARDIS a CSPHM ARDIS –
DS – Hlavná ulica - SO 04 – Rekonštrukcia okružnej križovatky – VETVA XY“,
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ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako
stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 4317/DS/8938/2018/033-LszI-004 zo dňa
05.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2018, nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na
par. č. 1942/30, par. č. 1942/166, par. č. 1915/167, par. č. 1942/229, v prospech mesta
Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus
príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok:
Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda
predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty:
 právoplatné stavebné povolenie,
 právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál,
 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej
osoby a zhotoviteľa– originál,
 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela
– originál,
 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát,
 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na
záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská
Streda.
3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 230/2018,
vyhotoveným dňa 23.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor dňa 21.02.2019 pod číslom G1-224/2019, par. č.
1942/146, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 148 m2, par. č.
1942/229, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1
264 m2, par. č. 1942/230, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5
m2, par. č. 1942/234, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 23 m2, par. č. 1942/235, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o
výmere 45 m2, par. č. 1942/236, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 247 m2, par. č. 1942/238, parcela registra C, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 156 m2 od spoločnosti Tajbor office, s.r.o., Budovateľská 5677/7A,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 182 684 ; v prospech mesta Dunajská Streda za
symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH.
4. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 230/2018,
vyhotoveným dňa 23.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny dňa 21.02.2019 pod číslom G1-224/2019, par. č. 1942/148,
parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 131 m2, par. č. 1942/233,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2, par. č.
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1942/237, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 65
m2, od spoločnosti Wolf center one, s.r.o., Budovateľská 5677/7A, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 50 184 431; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu
cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH.

k bodu č. 11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3879 o výmere 4 379 m2, v prospech
spoločnosti VERTIKAL Invest, s.r.o., Blatná na Ostrove 15, 930 32 Blatná na Ostrove,
IČO: 36 271 055. (materiál č. 98/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3879 o výmere 4 379 m2,
v prospech spoločnosti VERTIKAL Invest, s.r.o., Blatná na Ostrove 15, 930 32 Blatná na
Ostrove, IČO: 36 271 055 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 116/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 3879, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 4 379 m2, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti VERTIKAL Invest, s.r.o., Blatná na
Ostrove 15, 930 32 Blatná na Ostrove, IČO: 36 271 055, pre účely umiestnenia
inžinierskych stavieb „Zastavovací plán pre individuálnu bytovú výstavbu – 8 RD –
SO 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 03a Kanalizačné prípojky, SO 04
Rozšírenie verejného vodovodu a SO 04a Vodovodné prípojky“, ktorých umiestnenie
bolo povolené Územným rozhodnutím č. 4039/DS/7768/2018/033-KNA-004,
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vydaným mestom Dunajská Streda dňa 10.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 09.11.2018, v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 35021934-51/2019,
vyhotovenom dňa 14.02.2019, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora
Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, overenom Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 21.02.2019 pod číslom G1340/2019.
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 180,€ (slovom: stoosemdesiat eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy.

k bodu č. 12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2, par. č. 3733 o
výmere 4 638 m2 a par. č. 3879 o výmere 4 379 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
(materiál č. 99/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2,
par. č. 3733 o výmere 4 638 m2 a par. č. 3879 o výmere 4 379 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní : 4
za
:0
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 117/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
par. č. 843/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
23 778 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny

16

odbor; par. č. 3733, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 4 638 m2 a par. č. 3879, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 4 379 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia inžinierskej
stavby „Zastavovací plán pre individuálnu bytovú výstavbu – 6 RD – obj. SO 05 1 kV
rozvod“,
ktorej
výstavba
bola
povolená
Stavebným
povolením
č.
5049/DS/5715/2019/033-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa
27.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2019, v rozsahu uvedeného v
geometrickom pláne č. 35021934-38/2019, vyhotovenom dňa 13.02.2019,
vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, overenom Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor dňa 21.02.2019 pod číslom G1-329/2019.
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 5
190,- € (slovom: päťtisícstodeväťdesiat eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy.

k bodu č. 13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1888/297 o výmere 134 m2, par. č.
1888/303 o výmere 974 m2, par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č. 1888/400 o výmere
592 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 100/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1888/297 o výmere 134 m2,
par. č. 1888/303 o výmere 974 m2, par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č. 1888/400 o
výmere 592 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 118/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
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o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
par. č. 1888/297, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 134 m2,
par. č. 1888/303, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 974 m2, par. č. 1888/399 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o
výmere 787 m2 a par. č. 1888/400, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o
výmere 592 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia inžinierskej
stavby „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE,
časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G 79, Južná časť – Dunajská Streda
lokalita G 80 – SO 03 1KV káblový rozvod, SO 05 Trafostanica“, ktorej výstavba
bola povolená Stavebným povolením č. 4365/DS/8933/2018/033-KNA/003, vydaným
mestom Dunajská Streda dňa 17.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
21.12.2018; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 1013/2019, vyhotovenom
dňa 19.03.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, ul. bis. Kondého
5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993, overenom Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 29.03.2019 pod číslom G1-593/2019.
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú a bezodplatne v súlade s§ 9 bod 3
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26.
februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda, v znení
zmien a doplnkov t.j. Všeobecného záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
4/2019 zo dňa 19.02.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s
majetkom mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 14. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
1936/40 o výmere 3 814 m2, par. č. 1936/41 o výmere 776 m2, par. č. 1936/42 o výmere
320 m2, par. č. 1936/43 o výmere 826 m2 a par. č. 1936/61 o výmere 3 043 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, IČO: 36 550 949. (materiál č. 101/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
1936/40 o výmere 3 814 m2, par. č. 1936/41 o výmere 776 m2, par. č. 1936/42 o výmere 320
m2, par. č. 1936/43 o výmere 826 m2 a par. č. 1936/61 o výmere 3 043 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949
60 Nitra, IČO: 36 550 949 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 15:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 119/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 1936/40, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 3
814 m2, par. č. 1936/41, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere
776 m2, par. č. 1936/42, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha, o výmere
320 m2, par. č. 1936/43, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvoria, o výmere 826 m2 a par. č. 1936/61, parcela registra C, druh pozemku ostatná
plocha, o výmere 3 043 m2, vedených na LV č. 3251 Katastrálnym odborom
Okresného úradu Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550
949; pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Dunajská Streda – sídlisko Rybný trh,
obnova vodovodu“.
2. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, bezodplatne na dobu
neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8, písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že
obnovu predmetnej líniovej vodnej stavby verejného vodovodu realizuje
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vo verejnom záujme na vlastné
náklady.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa zmysle §9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 15. Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11
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Dunajská Streda, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081078,
formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského bufetu.
(materiál č. 102/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11
Dunajská Streda, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081078,
formou obchodnej verejnej súťaže, za účelom prevádzkovania školského bufetu v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó v zmysle uznesenia Komisie MsZ
pre financie predniesol pozmeňujúci návrh, aby výška minimáleho ročného nájmu za 1m2
bola stanovená na 40,- Eur.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 16:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 120/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Zámer prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 16,5m2, nachádzajúceho
sa v budove Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda, v
katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č.
1920/24, vedenej na LV č. 4985 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor, za účelom prevádzkovania školského bufetu, formou obchodnej verejnej súťaže
v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a
Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 8/2013 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení
neskorších zmien s nasledovnými základnými podmienkami prenájmu:
 Doba nájmu sa určuje do 31.12.2022.
 Ročné nájomné sa určuje minimálne vo výške 40,00 € (slovom: štyridsať eur) za 1
m2 podlahovej plochy. Nájomca je povinný platiť nájomné aj za dni školských
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prázdnin. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním
nebytových priestorov a miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné v
mesačných splátkach najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 Náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (vodné a stočné,
elektrická energia, dodávka tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v
mesačných splátkach najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.
 Prípadné rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné
náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa
alebo mesta Dunajská Streda.
2. Oznámenie o prenájme a podmienkach prenájmu nebytového priestoru o celkovej
výmere 16,5m2, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Jilemnického ulica č.
204/11 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, vybudovanej na parc. č. 1920/24, vedenej na LV č. 4985 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania školského bufetu,
formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaž), v rámci ktorej hlavné
vyhodnocovacie kritérium bude:
 záujemcom navrhnutá výška ročného nájomného (minimálne ročné nájomné je
stanovené vo výške 40,00 € za 1 m2 podlahovej plochy). V cene nájmu nie sú zahrnuté
náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru a miestny poplatok za
zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
3. Komisiu na otvorenie obálok na určenie víťaza obchodnej verejnej súťaže a na
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, v nasledovnom zložení:
 člen komisie: ....................................
 člen komisie: .....................................
 člen komisie: ......................................
 náhradný člen komisie: ..............................
 náhradný člen komisie: .................................
4. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru o celkovej výmere 16,5 m2,
nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská
Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej
na parc. č. 1920/24, vedenej na LV č. 4985 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania školského bufetu, medzi Základnou
školou Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda ako prenajímateľom a víťazom
obchodnej verejnej súťaže ako nájomcom, určeným komisiou na otvorenie obálok
schválenou v zmysle bodu 1.3 tohto návrhu uznesenia.

k bodu č. 16. Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM, Školská
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ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019, formou obchodnej verejnej súťaže,
za účelom prevádzkovania školského bufetu. (materiál č. 103/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM, Školská
ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36081019, formou obchodnej verejnej súťaže, za
účelom prevádzkovania školského bufetu v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 17:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 121/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Zámer prenájmu nebytového priestoru o celkovej výmere 19,56 m2,
nachádzajúceho 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
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania školského bufetu,
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 o majetku
obcí v znení neskorších zmien a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská
Streda č. 8/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa
26.02.2013 v znení neskorších zmien s nasledovnými základnými podmienkami
prenájmu:
 Doba nájmu sa určuje do 31.12.2022.
 Ročné nájomné sa určuje minimálne vo výške 40,00 € (slovom: štyridsať eur) za 1
m2 podlahovej plochy. Nájomca je povinný platiť nájomné aj za dni školských
prázdnin. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním
nebytových priestorov a miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné v
mesačných splátkach najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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 Náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (vodné a stočné,
elektrická energia, dodávka tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v
mesačných splátkach najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.
 Prípadné rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné
náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa
alebo mesta Dunajská Streda.
2. Oznámenie o prenájme a podmienkach prenájmu nebytového priestoru o celkovej
výmere 19,56 m2, nachádzajúceho 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 Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania
školského bufetu, formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len súťaž), v rámci ktorej
hlavné vyhodnocovacie kritérium bude:
 záujemcom navrhnutá výška ročného nájomného (minimálne ročné nájomné je
stanovené vo výške 40,00 € za 1 m2 podlahovej plochy). V cene nájmu nie sú zahrnuté
náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru a miestny poplatok za
zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
3. Komisiu na otvorenie obálok na určenie víťaza obchodnej verejnej súťaže a na
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, v nasledovnom zložení:
 člen komisie: ....................................
 člen komisie: .....................................
 člen komisie: ......................................
 náhradný člen komisie: ..............................
 náhradný člen komisie: .................................
4. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru o celkovej výmere 19,56 m2,
nachádzajúceho 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
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom prevádzkovania školského bufetu,
medzi Základnou školou Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, 929 01 Dunajská
Streda ako prenajímateľom a víťazom obchodnej verejnej súťaže ako nájomcom,
určeným komisiou na otvorenie obálok schválenou v zmysle bodu 1.3 tohto návrhu
uznesenia.

k bodu č. 17. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve
mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského
1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou
strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM,
Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda ako nájomcom. (materiál č. 104/2019/7)
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Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM,
Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom
a Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM,
Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda ako nájomcom v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.18:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 122/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vziať na vedomie
skutočnosť, že ADVENTIM n. o., IČO 50456458 so sídlom Nám. SNP 197/45, 929 01
Dunajská Streda v roku 2018 vykonala v nebytových priestoroch o celkovej výmere
608 m2, nachádzajúcich 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. 2590/11, vedenej na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, rekonštrukčné práce v celkovej hodnote
prevyšujúcej 42.000,- Eur, čím zvýšila hodnotu budovy Základnej školy Zoltána
Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda.
B/ schváliť
1. vzájomné započítanie pohľadávok k 1.7.2019 voči ADVENTIM n. o., IČO
50456458 so sídlom Nám. SNP 197/45, 929 01 Dunajská Streda vzniknutej
z nájomného vzťahu na základe Zmluvy o nájme nebytových zo dňa 14.02.2018,
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.02.2018, medzi Základnou školou Zoltána Kodálya
s vyučovacím jazykom maďarským, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 36086789 ako prenajímateľom a ADVENTIM n. o., IČO 50456458 so sídlom
Nám. SNP 197/45, 929 01 Dunajská Streda, ako nájomcom, predmetom ktorej je
prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2, nachádzajúcich sa v
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budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici Komenského č. 1219/1, v
Dunajskej Strede, ktorá pohľadávka na obdobie od 01.03.2018 do 30.06.2019 je vo
výške 40.533,28 Eur s investíciou vynaloženou neziskovou organizáciou ADVENTIM
n. o., IČO 50456458 do rekonštrukcie nebytových priestorov o celkovej výmere 608
m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici
Komenského č. 1219/1, v Dunajskej Strede za účelom prevádzkovania Súkromnej
strednej odbornej školy ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM
v celkovej hodnote prevyšujúcej 42.000,- Eur.
2. uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským,
Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom
a ADVENTIM n. o., IČO 50456458 so sídlom Nám. SNP 197/45, 929 01 Dunajská
Streda, ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o
celkovej výmere 608 m2, nachádzajúcich 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. 2590/11,
vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.
3. Prenájom nebytových priestorov uvedených v bode 2. tohto návrhu uznesenia, 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, za ročné nájomné vo
výške 17.632,- Eur (slovom: sedemnásť tisíc šesťstotridsaťdva eur), výlučne za
účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM - Magán
Szakközépiskola ADVENTIM, nakoľko nebytové priestory sú účelovo určené výlučne
na školské účely (učebne) a nájomca investoval vlastné finančné prostriedky na
rekonštrukciu uvedených priestorov. Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti 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.
4. Uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov s nasledovnými zmluvnými
podmienkami:
a) Doba nájmu sa určuje od 01.09.2019 do 31.12.2022.
b) Nájomca je povinný platiť nájomné aj za dni školských prázdnin.
c) Výpovedná lehota je trojmesačná.
d) V nájomnom nie je zahrnutá úhrada za služby spojené s nájmom nebytových
priestorov, ktorými sú najmä úhrada elektrickej energie, úhrada nákladov na
vykurovanie, úhrada vodného a stočného.
e) Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu hradí
nájomca na základe rozhodnutia správcu dane - mesta Dunajská Streda.
f) Prípadné rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné
náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany prenajímateľa
alebo mesta Dunajská Streda.
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k bodu č. 18. Návrh na odvolanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb a kultúry v
zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 107/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na odvolanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb
a kultúry v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 19:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 123/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vziať na vedomie
návrh primátora mesta na odvolanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb a kultúry v
zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
B/ odvolať
Mgr. Ildikó Ibolya z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka
Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,
Bc. Johannu Bíró z funkcie riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda,
Ing. Kolomana Pongrácza z funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov,
dňom 30.09.2019
C/ splnomocniť
primátora mesta vyhlásiť výberové konania na uvedené miesta riaditeľov zariadení
sociálnych služieb a kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
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k bodu č. 19. Návrh na zverenie prevádzkovania úložísk pre cyklistov obchodnej
spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál č. 108/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie prevádzkovania úložísk pre cyklistov
obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 124/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zverenie prevádzkovania dvoch cyklistických mobiliarov (úložísk pre cyklistov)
obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou
majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy za
nasledovných podmienok:
a) zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas udržateľnosti projektu, ktoré sa začína v
kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k
Finančnému ukončeniu Projektu,
b) cyklobox sa prenecháva do užívania fyzickým osobám bezodplatne na dobu najviac
na 12 mesiacov na základe písomnej zmluvy,
c) užívateľom cykloboxu môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov
d) záloha (kaucia) za zapožičanie magnetického kľúča k cykloboxu je 10 EUR na 12
mesiacov (záloha sa vracia pri vrátení magnetického kľúča).

k bodu č. 20. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018. (materiál č. 109/2019/7)
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Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 21:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 125/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ pozmeniť
bod A/1 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa
18. septembra 2018 takto:
rozloha 467,822 m2 sa nahrádza rozlohou „692,822 m2“
B/ doplniť
bod A/1 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa
18. septembra 2018 o pododsek „1.22 jedáleň o výmere 225 m2 „
C/ zrušiť
bod A/2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa
18. septembra 2018

k bodu č. 21. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci v súvislosti s
realizáciou výstavby stavebného objektu SO 04 blok C1 – polyfunkčný bytový dom
v rámci stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda“ medzi mestom
Dunajská Streda a DSGS s.r.o., so sídlom Hlavná 6407/94, Dunajská Streda 929 01,
IČO: 36776700 a BGI s.r.o., so sídlom Hlavná 1538/31, Dunajská Streda 929 01, IČO:
51822202. (materiál č. 110/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci
v súvislosti s realizáciou výstavby stavebného objektu SO 04 blok C1 – polyfunkčný bytový
dom v rámci stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda“ medzi mestom
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Dunajská Streda a DSGS s.r.o., so sídlom Hlavná 6407/94, Dunajská Streda 929 01, IČO:
36776700 a BGI s.r.o., so sídlom Hlavná 1538/31, Dunajská Streda 929 01, IČO: 51822202 v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 22:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 126/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
uzavretie Zmluvy o spolupráci v súvislosti s realizáciou výstavby stavebného objektu
SO 04 blok C1 – polyfunkčný bytový dom v rámci stavby „Zástavba na
Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda“ medzi mestom Dunajská Streda a DSGS
s.r.o., so sídlom Hlavná 6407/94, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36776700 a BGI
s.r.o., so sídlom Hlavná 1538/31, Dunajská Streda 929 01, IČO: 51822202
v predloženom rozsahu.

k bodu č. 22. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a
doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ – doplnenie. (materiál č.
111/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ – doplnenie
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 23:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
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nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 127/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 2019 územného plánu
mesta Dunajská Streda – doplnenie zmien schválených uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 106/2019/5 zo dňa 16.04.2019 v predloženom
rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu
ZaD podľa požiadaviek žiadateľov
2. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom v
tabuľke.

k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
........../2019 zo dňa 25. júna 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 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. 112/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ........../2019 zo dňa 25. júna 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 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. 24:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 128/2019/7
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 25.
júna 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 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 rozsahu.

k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2019
zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 113/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Attila Karaffa predniesol pozmeňujúci návrh,
aby §3 návrhu VZN bol pozmenený v nasledovnom znení:
„§ 3
Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí nasledovne:
a) v prípade, že dieťa a jeho zákonný zástupca majú trvalý pobyt v meste Dunajská Streda, je
výška príspevku za dieťa 14,00 € mesačne,
b) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 18,00 € mesačne.
Ak aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa má trvalý pobyt v meste Dunajská Streda,
príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov sa určuje podľa písmena a).
2. Držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zo sumy uvedenej v ods.1 písm. a) zľava vo výške
4,00 € mesačne.
3. Pre zmenu výšky príspevku je rozhodujúci deň, kedy došlo k zmene skutočností
ovplyvňujúcich jej výšku. Výška príspevku sa mení od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po
dni kedy zmena nastala.
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4. Ak z jednej rodiny navštevuje školský klub viac detí, príspevok sa znižuje na každé ďalšie
dieťa na 7,00 € mesačne.
5. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
zákona1, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu po odsúhlasení riaditeľom školy
sa znižuje príspevok na 7,00 € mesačne.
6. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.“
Ďalej navrhol, aby odsek 11 §6 návrhu VZN bol pozmenený v nasledovnom znení:
„§6 ods 11: Preplatky v nadväznosti na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v zmysle zákona na nákup potravín za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa vracajú
na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Podrobnosti odhlásenia stravy určuje
prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania.“
Primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, aby §7 návrhu VZN bol vypustený
a aby §8 bol premenovaný na §7.
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 26:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 129/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzniesť sa
32

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ... /2019 zo dňa 25. júna
2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v
predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcimi návrhmi.

k bodu č. 25. Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta
Dunajská Streda. (materiál č. 114/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej
karty mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 27:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 130/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
s účinnosťou od 1. septembra 2019 zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej
karty mesta Dunajská Streda zo dňa 22. decembra 2010 v znení neskorších zmien
nasledovne:
1. V Článku II. odsek 10 písm. b) znie:
„b) úhrad za poskytovanie stravy v zariadeniach školského stravovania pri základných
a materských školách sa preveruje splnenie podmienok len u jedného zo zákonných
zástupcov dieťaťa a/alebo žiaka.“
2. V Článku V. odsek 1 písm. e), f) a g) znie:
„e) z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo
výške určenej osobitným všeobecne záväzne nariadením mesta Dunajská Streda,
f) z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí pri základnej škole vo výške určenej osobitným všeobecne záväzne nariadením
mesta Dunajská Streda,

33

g) z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času vo výške
určenej osobitným všeobecne záväzne nariadením mesta Dunajská Streda.“
3. V Článku V. ods. 1 sa za písm. g) vkladá nové písm. h), ktoré znie:
„h) z príspevku na úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy v zariadeniach
školského stravovania pri základných a materských školách vo výške určenej
osobitným všeobecne záväzne nariadením mesta Dunajská Streda“
4. V Článku V. ods. 1 doterajšie písm. h) až l) sa označuje ako písm. i) až m).

k bodu č. 26. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Dunajská
Streda na roky 2016 - 2020. (materiál č. 115/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva
mesta Dunajská Streda na roky 2016 - 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 28:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 131/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
program odpadového hospodárstva mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020.

k bodu č. 27. Petícia proti situácii vzniknutej v blízkosti budovy Oddelenia cudzineckej
polície SR. (materiál č. 116/2019/7
Primátor mesta predniesol Petícia proti situácii vzniknutej v blízkosti budovy
Oddelenia cudzineckej polície SR v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 29:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 132/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vziať na vedomie
petíciu proti situácii vzniknutej v blízkosti budovy Oddelenia cudzineckej polície SR.
B/ splnomocniť
primátora mesta, aby začal rokovanie s Ministerstvom vnútra SR vo veci
premiestnenia Oddelenia cudzineckej polície SR na iné vhodné miesto mimo obytnej
zóny.

k bodu č. 28. Petícia za znovuzavedenie zberného kontajnera na záhradný odpad v
záhradkárskej oblasti na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede. (materiál č.
117/2019/7)
Primátor mesta predniesol Petícia za znovuzavedenie zberného kontajnera na záhradný
odpad v záhradkárskej oblasti na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 30:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 133/2019/7
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Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vziať na vedomie
petíciu za znovuzavedenie zberného kontajnera na záhradný odpad v záhradkárskej
oblasti na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede.
B/ splnomocniť
primátora mesta na zabezpečenie plastových vriec na zber zmesového komunálneho
odpadu za úhradu a veľkokapacitných zberných nádob na biologicky rozložiteľný
odpad (zeleň) vo vopred určených termínoch na základe dohody so záhradkármi v
záhradkárskej oblasti na Malodvorníckej ceste.

k bodu č. 29. Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
mesta Dunajská Streda a ďalších členov komisií. (materiál č. 120/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh zmeny Zásad odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda a ďalších členov komisií v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó predniesol pozmeňujúci návrh, aby
druhá veta odseku 1 čl. 5 predložených zásad odmeňovania poslancov bol pozmenený
nasledovne:
„Vzdanie sa odmeny musí byť písomné s vlastnoručným podpisom a doručené prednostovi
mestského úradu.“
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 31:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 134/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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k bodu č. 30. Návrh na schválenie zriadenia odbornej komisie„Szladits Károly
Emlékbizottság” a schválenie členovodbornej komisie. (materiál č. 121/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zriadenia odbornej komisie„Szladits
Károly Emlékbizottság” a schválenie členov odbornej komisie v zmysle predloženého
písomného materiálu. Ďalej navrhol, aby členmi odbornej komisie boli:
1. Dr. Czirfusz György
2. Dr. Sándor István
3. László Szabó
4. Ladislav Gútay
5. Mgr. Iván Nagy
6. Ing. Ladislav Garay
7. Attila Nagy.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 32:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 135/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zriadenie odbornej komisie Szladits Károly Emlékbizottság a členov odbornej
komisie:
1. Dr. Czirfusz György
2. Dr. Sándor István
3. László Szabó
4. Ladislav Gútay
5. Mgr. Iván Nagy
6. Ing. Ladislav Garay
7. Attila Nagy

k bodu č. 31. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na II. polrok 2019. (materiál č. 118/2019/7)
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Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2019 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 33:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 136/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2019
nasledovne:
24. septembra
26. novembra

k bodu č. 32. Návrh na organizačné zabezpečenie 6. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. (materiál č. 119/2019/7)
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 6. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej navrhol,
aby 6. zasadnutie MsZ bolo začaté o 13,00 a aby boli pozvaní aj osoby športového
a kultúrneho života, ktoré dosiahli významné úspechy v uplynulom období.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 34:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 137/2019/7
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda nasledovne:
25.06.2019, o 13,00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede
2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda
3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na
účely expedície
4. okruh pozvaných

Po prerokovaní všetkých bodov programu 7. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 18.06.2019 o 15.55 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 21.06.2019

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Ing. Ladislav Garay

………………………………………

2/ Attila Karaffa

………………………………………

Zapisovateľ:
Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………………
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