SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 20/7/2017

Dunajská Streda, dňa 22.03.2017

Zápisnica
z 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 21. marca 2017 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- členovia MsR v počte 5 osôb
- primátor mesta
- prednosta MsÚ
- vedúci odborov MsÚ
Neprítomný: MUDr. Zoltán Horváth – ospravedlnený – pracovná zaneprázdenenosť
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, prednostu a vedúcich
zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 20. zasadnutia Mestskej rady
Dunajská Streda.

Prijaté uznesenia:

k bodu č. 1. Schválenie programu 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 20. zasadnutia Mestskej
rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom
v Pozvánke zo dňa 14.3.2017:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 399/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
14.3.2017 :
Schválený program 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 14.3.2016:
1. Schválenie programu rokovania 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 1/2017.
4. Správa o činnosti mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2016.
5. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo predloženie žiadosti
o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných
koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“.
6. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda.
7. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda pre
rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho
kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783.
8. Návrh na schválenie budúceho odplatného prevodu nehnuteľného majetku
z vlastníctva mesta Dunajská Streda do vlastníctva Trnavského samosprávneho
kraja, a to pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“ zapísané na
LV č. 5441 a LV č. 3251 zastavaných stavbou „Rekonštrukcia okružnej
križovatky II/507 – II/572 Dunajská Streda“, resp. častí týchto pozemkov.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa
21. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014
zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne
s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda.
10. Návrh na organizačné zabezpečenie 18. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí.

k bodu č. 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z členov mestskej rady Ing. arch.
Mariana Ravasza a Attilu Karaffu; za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného.
Hlasovanie:
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Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 400/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie za overovateľov zápisnice rady Ing. arch. Mariana Ravasza a Attilu Karaffu a
Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa.

k bodu č. 3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2017 č. 1/2017.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok
2017 č. 1/2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Na rokovanie sa dostavil člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. arch. Marian Ravasz uviedol, že nesúhlasí
s tým, aby spoločnosť Perfects, a.s. dostala z rozpočtu mesta ešte viac peňazí, nakoľko v
porovnaní s rozpočtom uvedenej spoločnosti na rok 2015, v roku 2017 hospodári Perfects, a.s.
s oveľa vyšším rozpočtom. Nesúhlasí ďalej ani s tým, aby nebolo vybudované parkovisko na
sídlisku Ružový háj.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:3
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
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Uznesenie
č. 401/2017/20

Mestská rada Dunajská Streda
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu rozpočtu č. 1/2017 za rok 2017 v predloženom rozsahu.

k bodu č. 4. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2016.
Primátor mesta predniesol Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za
rok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 402/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2016.

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný
príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk
pre cyklistov v Dunajskej Strede“.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 394/2017/17 zo dňa 14.2.2017, ktorým schválilo
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predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných
dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 403/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu 3. bodu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 394/2017/17 zo
dňa 14.2.2017 nasledovne:
bod 3 uznesenia znie:
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z Integrovaného
regionálneho operačného programu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
maximálne do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti t. j. maximálne do výšky
11 346,39 € ako aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu mesta.

k bodu č. 6. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu,
pričom predniesol pozmeňujúci návrh, aby v prílohe č. 3 (Predkladané žiadosti o dotáciu
v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“ Bez
zverejnenia výzvy) pod poradovým číslom 9 (MŠK DS OZ) bola výška poskytnutej dotácie
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znížená z 25.000 Eur na 20.000 Eur a tak vyčíslená celková výška všetkých dotácií činí sumu
73.500 Eur namiesto čiastky 78.500 Eur.

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. arch. Marian Ravasz uviedol, že pokladá
túto sumu za príliš vysokú.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 404/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
návrh o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu
(príloha č.1).
B/ zobrať na vedomie
výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu
(príloha č.2).
C/ splnomocniť
primátora mesta k vykonaniu tohto uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda.
D/ ukladať
Mestskému úradu Dunajská Streda zverejniť zoznam právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN
č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
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osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda do 1.000,- Eur
(vrátane), nad 1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia výzvy.

k bodu č. 7. Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľného majetku mesta Dunajská
Streda pre rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho
kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie výpožičky nehnuteľného majetku mesta
Dunajská Streda pre rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest Trnavského
samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. arch. Marian Ravasz namietal, že predmetný
návrh nebol prerokovaný Komisiou MsZ pre rozvoj mesta a dopravu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 405/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vziať na vedomie,
že Trnavský samosprávny kraj plánuje v roku 2017 v zmysle Registra investícií opráv
ciest II. a III. triedy realizovať stavbu „Rekonštrukcia okružnej križovatky ciest II/507
a II/572 Dunajská Streda“. Plánovaná stavba je vo verejnom záujme obyvateľov mesta
Dunajská Streda a všetkých účastníkov cestnej premávky na území mesta Dunajská
Streda a prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie v meste.
B/ schváliť
výpožičku nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda, IČO 00305383, pre rozpočtovú organizáciu Správa a údržba
ciest Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO:
37847783 a to pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“ zapísaných
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Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálny odbor, v katastrálnom území
Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
I. ako
parc. č. 262/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9372 m2, LV č. 5441
parc. č. 44/250 ostatná plocha o výmere 53 m2, LV č. 5441
parc. č. 44/120 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 435 m2, LV č. 5441
parc. č. 44/249 ostatná plocha o výmere 98 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/38 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/37 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/39 ostatná plocha o výmere 98 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/359 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 304 m2, LV č. 3251
parc. č. 262/40 ostatná plocha o výmere 25 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2233 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/47 ostatná plocha o výmere 829 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/30 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2732 m2, LV č. 3251
parc. č. 262/43 ostatná plocha o výmere 31 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/360 ostatná plocha o výmere 317 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/44 ostatná plocha o výmere 58 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/46 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/45 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, LV č. 5441
parc. č. časť 262/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3442 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/59 ostatná plocha o výmere 167 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 373 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/35 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/36 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, LV č. 5441
II. ako
parc. č. 44/120 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 435 m2, LV č. 5441
parc. č. 44/250 ostatná plocha o výmere 53 m2, LV č. 5441
parc. č. 44/249 ostatná plocha o výmere 98 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2233 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 373 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/60 ostatná plocha o výmere 84 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/61 ostatná plocha o výmere 139 m2, LV č. 5441
parc. č. 2367 ostatná plocha o výmere 473 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3442 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/44 ostatná plocha o výmere 58 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/360 ostatná plocha o výmere 317 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/43 ostatná plocha o výmere 31 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/384 ostatná plocha o výmere 111 m2, LV č. 3251
parc. č. 1936/385 ostatná plocha o výmere 18 m2, LV č. 3251
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parc. č. 1936/386 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1194 m2, LV č. 3251
parc. č. 1936/40 ostatná plocha o výmere 3828 m2, LV č. 3251
parc. č. 1936/381 ostatná plocha o výmere 120 m2, LV č. 3251
parc. č. 1936/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 428 m2, LV č. 3251
parc. č. 1936/359 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 304 m2, LV č. 3251
parc. č. 262/39 ostatná plocha o výmere 98 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/203 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 352 m2, LV č. 3251
parc. č. 2592/59 ostatná plocha o výmere 167 m2, LV č. 5441
III. ako
parc. č. 1936/384 ostatná plocha o výmere 111 m2, LV č. 3251
parc. č. 262/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2233 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/59 ostatná plocha o výmere 167 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 373 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, LV č. 5441
parc. č. 2367 ostatná plocha o výmere 473 m2, LV č 5441
parc. č. 44/120 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 435 m2, LV č. 5441
parc. č. 44/250 ostatná plocha o výmere 53 m2, LV č. 5441
parc. č. 44/249 ostatná plocha o výmere 98 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/360 ostatná plocha o výmere 317 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/359 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 304 m2, LV č. 3251
parc. č. 262/39 ostatná plocha o výmere 98 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/202 ostatná plocha o výmere 217 m2, LV č. 3251
parc. č. 1936/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 428 m2, LV č. 3251
parc. č. 262/47 ostatná plocha o výmere 829 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/43 ostatná plocha o výmere 31 m2, LV č. 5441
parc. č. 262/44 ostatná plocha o výmere 58 m2, LV č. 5441
parc. č. 1936/40 ostatná plocha o výmere 3828 m2, LV č. 3251
IV. ako
parc. č. 2592/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 373 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/59 ostatná plocha o výmere 167 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/60 ostatná plocha o výmere 84 m2, LV č. 5441
parc. č. 2592/61 ostatná plocha o výmere 139 m2, LV č. 5441
za nasledovných podmienok:
- doba výpožičky: do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
stavby „Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507 – II/572 Dunajská Streda“, ktorého
investorom je vypožičiavateľ, počnúc dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy
o výpožičke
- účel výpožičky: realizácia rekonštrukcie okružnej križovatky II/507 – II/572 na
Galantskej ceste
C/ žiadať primátora mesta
uzavrieť zmluvu o výpožičke nehnuteľností podľa bodu B/ tohto uznesenia.
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k bodu č. 8 Návrh na schválenie budúceho odplatného prevodu nehnuteľného majetku
z vlastníctva mesta Dunajská Streda do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja,
a to pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“ zapísané na LV č. 5441
a LV č. 3251 zastavaných stavbou „Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507 – II/572
Dunajská Streda“, resp. častí týchto pozemkov.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie budúceho odplatného prevodu
nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Dunajská Streda do vlastníctva Trnavského
samosprávneho kraja, a to pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“ zapísané
na LV č. 5441 a LV č. 3251 zastavaných stavbou „Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507 –
II/572 Dunajská Streda“, resp. častí týchto pozemkov v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 406/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
1. budúci odplatný prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Dunajská
Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO 00305383, do vlastníctva
Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901
a to pozemkov v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“ zastavaných stavbou
„Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507 – II/572 Dunajská Streda“, resp. častí
týchto pozemkov, ktoré vzniknú odčlenením od týchto pozemkov na základe
geometrických plánov vypracovaných po realizácii uvedenej stavby, a to:
a) zapísané na LV č. 5441 ako:
parc.č. 44/120 zastavané plochy a nádvoria o výmere 435 m2,
parc.č. 44/249 ostatné plochy o výmere 98 m2
parc.č. 44/250 ostatné plochy o výmere 53 m2
parc.č. 262/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9372 m2
parc.č. 262/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3442 m2
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parc.č. 262/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2
parc.č. 262/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2
parc.č. 262/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2
parc.č. 262/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
parc.č. 262/39 ostatné plochy o výmere 73 m2
parc.č. 262/40 ostatné plochy o výmere 25 m2
parc.č. 262/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
parc.č. 262/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2
parc.č. 262/43 ostatné plochy o výmere 31 m2
parc. č.262/44 ostatné plochy o výmere 58 m2
parc.č. 262/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2
parc.č. 262/46 zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2
parc.č. 262/47 ostatné plochy o výmere 829 m2
parc.č. 262/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2233 m2
parc.č. 1936/360 ostatné plochy o výmere 317 m2
parc.č. 2592/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2
parc.č. 2592/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2
parc.č. 2592/59 ostatné plochy o výmere 167 m2
b) zapísané na LV č. 3251 ako
parc.č. 1936/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2732 m2
parc.č. 1936/359 zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2
za celkovú kúpnu cenu 1 EUR.
2. budúci prevod nehnuteľností zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
B/ žiadať primátora mesta
uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve podľa bodu A/ tohto uznesenia.

k bodu č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017
zo dňa 21. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne
s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2017 zo dňa 21. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne
s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
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Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay uviedol, že v budúcnosti by
bolo vhodné, keby otázky súvisiace s parkovaním a s parkovnými miestami boli prerokované
príslušnou odbornou komisiou a to Komisiou MsZ pre rozvoj mesta a dopravu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. arch. Marian Ravasz súhlasil so slovami
Ing. Ladislava Garayho a poznamenal, že rovnako ako programový bod č. 7, ani tento bod
nebol prerokovaný Komisiou MsZ pre rozvoj mesta a dopravu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 407/2017/20
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. ..../2017 zo dňa 21.
marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa
8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným
obmedzením na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 10 Návrh na organizačné zabezpečenie 18. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí.
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 18. rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 408/2017/20
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda nasledovne:
21.3.2017, t.j. o 15,00 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 20. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 21.03.2017 o 14.30 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 27.03.2017

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Ing. arch. Marian Ravasz

………………………………………

2/ Attila Karaffa

………………………………………

Zapisovateľ:
Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………………
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