SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 23/8/2021

Dunajská Streda, dňa 28.06.2021

Zápisnica
z 23. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 22. júna 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

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

Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 23. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 23. zasadnutia Mestskej
rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Zástupca primátora László Szabó navrhol, aby sa o bodoch, ktoré boli vypracované
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020, hlasovalo v rámci jedného hlasovania.
Primátor mesta uviedol, že to z technického a formálneho hľadiska nie je možné.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom
v Pozvánke zo dňa 16.06.2021:
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Hlasovanie č. 1:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 421/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
16.06.2021:
Schválený program 23. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 22.06.2021:
1. Schválenie programu rokovania 23. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 815/2 o výmere 35 m2, v prospech mesta Dunajská Streda
za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 373/2021/23)
4. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1715/3 o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4 o výmere 104 m2,
v prospech vlastníkov bytov nachádzajúcich sa obytnom dome súp. č. 1080;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 374/2021/23)
5. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1880/244 o výmere 26 m2, v prospech Jána Bertóka a manželky
Denisy Bertókovej, obaja bytom ...................................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 375/2021/23)
6. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1920/6 o výmere 18 m2, v prospech Viliama Boďu, ...............
............................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 376/2021/23)
7. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3759/6 o výmere 106 m2 a par. č. 3761 o výmere 89 m2, v prospech
Ladislava Bokrosa a manželky Márii Bokrosovej, obaja bytom .......................
...........................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 377/2021/23)
8. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2298/112 o výmere 18 m2, v prospech Attilu Borsa a manželky
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Henriety Borsovej, obaja bytom ........................................................................
.................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 378/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1382/14 o výmere 18 m2, v prospech Ing. Zoltána Bottlika, bytom
.............................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 379/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2475/129 o výmere 18 m2, v prospech Martina Černáka, ............
................................ (materiál č. 380/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2475/115 o výmere 18 m2, v prospech Gábora Egriho, bytom
.............................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 381/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2189/162 o výmere 7 m2, v prospech Jolán Gróf, ....................
.............................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 382/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1775/2 o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3 o výmere 80 m2, v prospech
Jozefa Gyurcsika, ...................................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 383/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1311 o výmere 25 m2, v prospech PaedDr. Emerity Holekovej,
bytom .........................................................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 384/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3035/6 o výmere 12 m2, v prospech Ladislava Horvátha a manželky
Marty Horváthovej, obaja bytom .......................................................................
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 385/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1920/15 o výmere 18 m2, v prospech Juraja Kanovitsa a manželky
Valérii Kanovitsovej, obaja bytom ...................................................................
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 386/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 813/2 o výmere 140 m2, v prospech Petra Kevického a manželky
Marty Kevickej, obaja bytom .............................................................................
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v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 387/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2475/217 o výmere 603 m2; v prospech Márii Lelkesovej, bytom
................................................ (materiál č. 388/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1920/5 o výmere 18 m2, v prospech Jozef Lukácsa, bytom ..............
............................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 389/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1446/2 o výmere 22 m2, v prospech Attilu Méryho, .....................
.................................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 390/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2475/116 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Šarolty Orosovej,
bytom ...............................................................................; v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
(materiál č. 391/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1235/11 o výmere 18 m2, v prospech MUDr. Rity Otilovej, bytom
...........................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 392/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2000/27 o výmere 9 m2, v prospech Františka Reitera a manželky
Oľgy Reiterovej, obaja bytom ............................................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 393/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 997/112 o výmere 159 m2 a par. č. 997/113 o výmere 148 m2,
v prospech Ing. Jozef Rojko, .............................................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 394/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3035/10 o výmere 35 m2 a par. č. 3035/11 o výmere 19 m2, par.
č. 3035/12 o výmere 47 m2 v prospech Jána Sandala a manželky Juliany
Sandalovej, obaja bytom .......................................................................... (materiál
č. 395/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 2593/5 o výmere 2 m2, v prospech Alžbety Schewellovej, .............
................................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 396/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1876/152 o výmere 18 m2, v prospech Karola Slíža a manželky
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Margity Slížovej, obaja bytom .........................................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 397/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1876/6 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti TUZEX XXL,
s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 355 361;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 398/2021/23)
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3464/693 o výmere 112 m2, v prospech Anity Véghovej, .................
........................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 399/2021/23)
Návrh na predĺženie 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,
na dobu 10 rokov a to do 31.12.2031. (materiál č. 400/2021/23)
Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda do správy
Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda. (materiál č. 401/2021/23)
Návrh na zmenu Prílohy č.1 Nariadenia mesta Dunajská Streda o spádových
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
schváleného uznesením MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19. (materiál
č. 402/2021/23)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo dňa
29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení
neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 403/2021/23)
Poslanecký návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ....../2021 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská
Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch. (materiál
č. 404/2021/23)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa
29. júna 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov
na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 405/2021/23)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa
29. júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 406/2021/23)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 zo dňa
29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach
o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 407/2021/23)
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38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 zo dňa
29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 408/2021/23)
39. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa
29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 409/2021/23)
40. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2021
zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby
v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. (materiál č. 410/2021/23)
41. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa
29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda
a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy.
(materiál č. 411/2021/23)
42. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacích dokumentácií „Zmeny
a doplnky 16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ a „Zmeny a doplnky
17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 412/2021/23)
43. Poslanecký návrh na schválenie zámeru vybudovania Centrálneho mestského
parku. (materiál č. 413/2021/23)
44. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. (materiál
č. 414/2021/23)
45. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra
2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo
verejnoprospešných účelov. (materiál č. 415/2021/23)
46. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom
a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 416/2021/23)
47. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu
s názvom „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám.
priateľstva v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC431-2021-65. (materiál č. 417/2021/23)
48. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 418/2021/23)
49. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na II. polrok 2021. (materiál č. 419/2021/23)
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50. Návrh na organizačné zabezpečenie 23. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. (materiál č. 420/2021/23)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z radov mestskej rady Ing. Ladislava
Garaya a Rolanda Hakszera, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter Pelechovú,
referentku organizačnú.
Hlasovanie:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 422/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Ing. Ladislava Garaya a Rolanda Hakszera za overovateľov zápisnice a Mgr.
Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku.

k bodu č. 3. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 815/2 o výmere 35 m2, v prospech mesta Dunajská Streda
za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 373/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 815/2 o výmere 35 m2, v prospech mesta
Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa dostavil do
rokovacej miestnosti o 14.08 hod.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 3:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 423/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 815/2, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, vytvorenej geometrickým
plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom
GEOPLAN DS s.r.o., ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46
610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa
10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020; v prospech mesta Dunajská Streda, Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€
(slovom: jedno euro).

k bodu č. 4. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1715/3 o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4 o výmere 104 m2,
v prospech vlastníkov bytov nachádzajúcich sa obytnom dome súp. č. 1080; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 374/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1715/3 o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4
o výmere 104 m2, v prospech vlastníkov bytov nachádzajúcich sa obytnom dome súp. č. 1080;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 4:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 424/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1715/3, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4, parcela
registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2, vedených na
LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, nasledovne:
1.1 do podielového spoluvlastníctva o podiele 81/345 k celku v prospech Attilu
Vörösa, .........................................................................................................................
................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 736,04 € (slovom: sedemstotridsaťšesť eur a štyri euro centy),
1.2 do podielového spoluvlastníctva o podiele 120/345 k celku v prospech Margity
Vörösovej, ....................................................................................................................
...............................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 1 090,44 € (slovom: jeden-tisícdeväťdesiat eur a štyridsaťštyri euro centov),
1.3 do podielového spoluvlastníctva o podiele 72/345 k celku v prospech Kataríny
Bekeovej, .......................................................................................................................
..............................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 654,26 € (slovom: šesťsto-päťdesiatštyri eur a dvadsaťšesť euro centov),
1.4 do podielového spoluvlastníctva o podiele 36/345 k celku v prospech Kristián
Beke, ...............................................................................................................................
...........................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 327,13 € (slovom: tristodvadsaťsedem eur a trinásť euro centov),
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1.5 do podielového spoluvlastníctva o podiele 36/345 k celku v prospech Lucii
Klempovej, .......................................................................................................................
.........................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu
cenu vo výške 327,13 € (slovom: tristodvadsaťsedem eur a trinásť euro centov),
1.6 s nasledovnou zmluvnou podmienkou - kupujúci boli oboznámení so
skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 1715/3 a č. 1715/4 nebola
preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný
vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení;
podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné pozemky prijímajú 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 uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 5. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1880/244 o výmere 26 m2, v prospech Jána Bertóka a manželky
Denisy Bertókovej, obaja bytom .................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 375/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1880/244 o výmere 26 m2, v prospech Jána
Bertóka a manželky Denisy Bertókovej, obaja bytom ................................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 5:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 425/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1880/244, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Jána Bertóka, ...........................................................
........................................... a manželky Denisy Bertókovej, ...................................
...................................................................................................; za kúpnu cenu vo
výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 390,-€ (slovom:
tristodeväťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1880/244 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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k bodu č. 6. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1920/6 o výmere 18 m2, v prospech Viliama Boďu, ...............
..................................................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 376/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1920/6 o výmere 18 m2, v prospech Viliama
Boďu, .....................................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 426/2021/23
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. 1920/6, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 5441
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
Viliama
Boďu,
...................................................................................................
.............................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 270,-€ (slovom: dvesto-sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1920/6 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 predmetný pozemok prijíma
bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení
infraštrukturálnych stavieb.
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2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 7. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3759/6 o výmere 106 m2 a par. č. 3761 o výmere 89 m2,
v prospech Ladislava Bokrosa a manželky Márii Bokrosovej, obaja bytom ...................
....................................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 377/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3759/6 o výmere 106 m2 a par. č. 3761
o výmere 89 m2, v prospech Ladislava Bokrosa a manželky Márii Bokrosovej, obaja bytom
.............................................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 427/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
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1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3759/6, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2 a par. č. 3761, parcela registra
C, druh pozemku záhrada o výmere 89 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ladislava Bokrosa, ......................................................................................
.......................................................................... a manželky Márii Bokrosovej, .......
...........................................................................................................................................
..........; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 950,€ (slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách,
par. č. 3759/6 a par. č 3761 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení
infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia;
vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia)
a predmetné pozemky prijímajú 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 uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 8 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2298/112 o výmere 18 m2, v prospech Attilu Borsa a manželky
Henriety Borsovej, obaja bytom .........................................................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 378/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2298/112 o výmere 18 m2, v prospech Attilu
Borsa a manželky Henriety Borsovej, obaja bytom ................................................................
................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo
dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 8:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 428/2021/23
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. 2298/112, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Attilu Borsa, .......................................................
............................................................................ a manželky Henriety Borsovej, .......
...........................................................................................................................................
..........; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€
(slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 2298/112 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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k bodu č. 9 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1382/14 o výmere 18 m2, v prospech Ing. Zoltána Bottlika,
........................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 379/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1382/14 o výmere 18 m2, v prospech Ing.
Zoltána Bottlika, bytom ........................................................................; v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 429/2021/23
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. 1382/14, parcela registra C,
druh pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Ing. Zoltána
Bottlika, ..........................................................................................................................
...........; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€
(slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1382/14 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
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2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 10 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2475/129 o výmere 18 m2, v prospech Martina Černáka,
........................................... (materiál č. 380/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2475/129 o výmere 18 m2, v prospech Martina
Černáka, ................................................ v zmysle predloženého písomného materiálu.
Primátor mesta pred hlasovaním o tomto bode programu stiahol uvedený materiál
z rokovania.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Z technických príčin hlasovanie č. 10
nebolo platné
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Z technických príčin hlasovanie č. 11
nebolo platné
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k bodu č. 11 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2475/115 o výmere 18 m2, v prospech Gábora Egriho, bytom
....................................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 381/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2475/115 o výmere 18 m2, v prospech Gábora
Egriho, ........................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 430/2021/23
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. 2475/115, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
Gábora Egriho, .........................................................................................................
..............................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 270,-€ (slovom: dvesto-sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 2475/115 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
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2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 12 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2189/162 o výmere 7 m2, v prospech Jolán Gróf, .................
...................................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 382/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2189/162 o výmere 7 m2, v prospech Jolán
Gróf, ......................................................................................................; v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 431/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda na návrh primátora mesta 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. 2189/162, parcela registra C,
druh pozemku záhrada o výmere 7 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom
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Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Jolán Gróf, ................,
.....................................................................................................................................; za
kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 70,-€ (slovom:
sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 2189/162 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 13 Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1775/2 o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3 o výmere 80 m2,
v prospech Jozefa Gyurcsika, ..........................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 383/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1775/2 o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3
o výmere 80 m2, v prospech Jozefa Gyurcsika, .............................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 14:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 432/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1775/2, parcela registra C, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3, parcela registra C, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 80 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Jozefa Gyurcsika, .......
...........................................................................................................................................
za kúpnu cenu vo výške 45 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 6 570,-€
(slovom: šesťtisícpäťstosedemdesiat eur) nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách
č. 1775/2 a č. 1775/3 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení
infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia;
vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia)
a predmetné pozemky prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na
refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti
hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
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k bodu č. 14 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1311 o výmere 25 m2, v prospech PaedDr. Emerity Holekovej,
bytom ....................................................................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 384/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1311 o výmere 25 m2, v prospech PaedDr.
Emerity Holekovej, bytom ................................................................................................; v
súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 15:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 433/2021/23
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. 1311, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
PaedDr. Emerity Holekovej, ....................................................., bytom ............
...........................................................................................; za kúpnu cenu vo výške
15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 375,-€ (slovom: tristosedemdesiatpäť
eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1311
nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný
vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení;
podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad
a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť
v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
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2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 15 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3035/6 o výmere 12 m2, v prospech Ladislava Horvátha
a manželky Marty Horváthovej, obaja bytom .............................................................
...........; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 385/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3035/6 o výmere 12 m2, v prospech Ladislava
Horvátha a manželky Marty Horváthovej, obaja bytom .....................................................
..................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 16:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 434/2021/23
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. 3035/6, parcela registra C, druh
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pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, vedenej na LV č. 5441
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ladislava Horvátha, .................................................
....................................................................... a manželky Marty Horváthovej, .........
..........................................................................................................................................;
za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 180,-€
(slovom: stoosemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 3035/6 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 predmetný pozemok prijímajú
bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení
infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 16 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1920/15 o výmere 18 m2, v prospech Juraja Kanovitsa
a manželky Valérii Kanovitsovej, obaja bytom ..........................................................
..............; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 386/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1920/15 o výmere 18 m2, v prospech Juraja
Kanovitsa a manželky Valérii Kanovitsovej, obaja bytom .................................................
...................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 17:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 435/2021/23
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. 1920/15, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Juraja Kanovitsa, ....................................................
.................................................................. a manželky Valérii Kanovitsovej, .......
...........................................................................................................................................
za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€
(slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1920/15 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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k bodu č. 17 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 813/2 o výmere 140 m2, v prospech Petra Kevického
a manželky Marty Kevickej, obaja bytom ...........................................................................;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 387/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 813/2 o výmere 140 m2, v prospech Petra
Kevického a manželky Marty Kevickej, obaja bytom ............................................................
..........; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 18:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 436/2021/23
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. 813/2, parcela registra E, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 140 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Petra Kevického, .......................................................................................................
................................. a manželky Marty Kevickej, ................................................
.............................................................................................; za kúpnu cenu vo výške
10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 400,-€ (slovom: jedentisícštyristo
eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele registra
E, par. č. 813/2 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
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výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 18 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2475/217 o výmere 603 m2; v prospech Márii Lelkesovej, bytom
........................................................ (materiál č. 388/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2475/217 o výmere 603 m2; v prospech Márii
Lelkesovej, ............................................................................................. v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Ing. Ladislav Garay uviedol, že ani Komisia MsZ
pre financie a ani Komisia MsZ pre rozvoj mesta predkladaný návrh nepodporili.
Primátor mesta uviedol, že rešpektuje uznesenia spomínaných komisií mestského
zastupiteľstva. Dodal však, že dve budovy, ktoré v tejto lokalite stoja, a to budova niekdajších
potravín a zlatníctva, sa svojim zjavom už nehodia do mesta. Ďalej poznamenal, že by bolo
vhodné riešenie pokiaľ by na spomínanom pozemku bola postavená budova, ktorá by svojou
funkciou bola v súlade s územným plánom mesta a došlo by k odstráneniu už spomínaných
dvoch budov.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Ing. Ladislav Garay uviedol, že sa mal žiadateľ
najprv informovať, aké má možnosti na odpredaj pozemku a až následne plánovať čo na
tomto pozemku vybuduje.
Zástupca primátora Attila Karaffa uviedol, že Komisia MsZ pre financie jednohlasne
nepodporila plán výstavby na tomto pozemku a Komisia MsZ pre školstvo a kultúru sa taktiež
touto témou zaoberala a vyjadrila názor, že by bolo okolie Žltého kaštieľa až príliš zastavané.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony navrhol, aby sa
touto témou opätovne zaoberali komisie mestského zastupiteľstva.
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Zástupca primátora László Szabó podotkol, že keďže komisie mestského
zastupiteľstva nepodporili predkladaný návrh, tento by nemal byť predložený ani mestskému
zastupiteľstvu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó uviedol, že s dvoma
niekdajšími obchodmi treba v každom prípade niečo urobiť. Pokiaľ však spomínané komisie
nepodporujú materiál v predkladanom rozsahu súhlasí s jeho stiahnutím z programu
rokovania.
Primátor mesta pred hlasovaním o tomto bode programu stiahol uvedený materiál
z rokovania.

k bodu č. 19 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
Dunajská Streda, par. č. 1920/5 o výmere 18 m2, v prospech
.........................................................................................; v súlade s
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
č. 389/2021/23)

v katastrálnom území
Jozef Lukácsa, bytom
uznesením Mestského
29.09.2020. (materiál

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1920/5 o výmere 18 m2, v prospech Jozef
Lukácsa, ..............................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 19:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 437/2021/23
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. 1920/5, parcela registra C, druh
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pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
Jozefa Lukácsa, .......................................................................................................
...................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1920/5 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb
(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských
zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma
bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení
infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
k bodu č. 20 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1446/2 o výmere 22 m2, v prospech Attilu Méryho, .................
..........................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 390/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1446/2 o výmere 22 m2, v prospech Attilu
Méryho, ......................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 438/2021/23
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. 1446/2, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
Attilu
Méryho,
....................................................................................................
.....................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške
330,-€ (slovom: tristo-tridsať eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1446/2 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb
(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských
zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma
bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení
infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e)zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 21 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2475/116 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Šarolty Orosovej,
.............................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 391/2021/23)

30

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2475/116 o výmere 18 m2, v prospech Mgr.
Šarolty Orosovej, ....................................................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:

Hlasovanie č. 21:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 439/2021/23
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. 2475/116, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
Mgr. Šarolty Orosovej, ............................................................................................
................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú
kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvesto-sedemdesiat eur) s nasledovnou
zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 2475/116 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
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vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 22 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1235/11 o výmere 18 m2, v prospech MUDr. Rity Otilovej,
........................................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál
č. 392/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1235/11 o výmere 18 m2, v prospech MUDr. Rity
Otilovej, ....................................................................................; v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 22:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 440/2021/23
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. 1235/11, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
MUDr. Rity Otilovej, .................................................................................................
.............................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu
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cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1235/11 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 23 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2000/27 o výmere 9 m2, v prospech Františka Reitera
a manželky Oľgy Reiterovej, obaja bytom ..................................................................
.............; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16
zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 393/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2000/27 o výmere 9 m2, v prospech Františka
Reitera a manželky Oľgy Reiterovej, obaja bytom .................................................................
.................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo
dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 23:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 441/2021/23
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. 2000/27, parcela registra C,
druh pozemku záhrada o výmere 9 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Františka Reitera, .....................................................................................................
................. a manželky Oľgy Reiterovej, ..............................................................
............................................................................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2,
t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 90,-€ (slovom: deväťdesiat eur) s nasledovnou
zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 2000/27 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 24 Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 997/112 o výmere 159 m2 a par. č. 997/113 o výmere 148 m2,
v prospech Ing. Jozef Rojko, ....................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 394/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 997/112 o výmere 159 m2 a par. č. 997/113
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o výmere 148 m2, v prospech Ing. Jozef Rojko, ..........................................................................
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 24:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 442/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 997/112, parcela registra E,
druh pozemku orná pôda o výmere 159 m2 a par. č. 997/113, parcela registra E, druh
pozemku orná pôda o výmere 148 m2, vedených na LV č. 5441 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Rojko, ......
.....................................................................................................................................; za
kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 3 070,-€
(slovom: tritisícsedemdesiat eur) nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách
registra E, par. č. 997/112 a č. 997/113 nebola preverená prítomnosť podzemných
vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN
vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia)
a predmetné pozemky prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na
refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti
hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
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Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 25 Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3035/10 o výmere 35 m2 a par. č. 3035/11 o výmere 19 m2, par.
č. 3035/12 o výmere 47 m2 v prospech Jána Sandala a manželky Juliany Sandalovej,
obaja bytom .................................................... (materiál č. 395/2021/23)
Primátor mesta pred hlasovaním o tomto bode programu stiahol uvedený materiál
z rokovania.

k bodu č. 26 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 2593/5 o výmere 2 m2, v prospech Alžbety Schewellovej,
............................................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 396/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2593/5 o výmere 2 m2, v prospech Alžbety
Schewellovej, ..............................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 443/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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schváliť
1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2593/5, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
Alžbety Schewellovej, ..................................................................................................
............................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 20,-€ (slovom: dvadsať eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 2593/5 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 27 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1876/152 o výmere 18 m2, v prospech Karola Slíža a manželky
Margity Slížovej, obaja bytom .......................................................................; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 397/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1876/152 o výmere 18 m2, v prospech Karola
Slíža a manželky Margity Slížovej, obaja bytom .........................................................................
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 26:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 444/2021/23
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. 1876/152, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielové-ho
spoluvlastníctva Karola Slíža, .....................................................................................
.......................................... a manželky Margity Slížovej, ...................................
....................................................................................................; za kúpnu cenu vo
výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom:
dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1876/152 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme
vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako
prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR
č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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k bodu č. 28 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1876/6 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti TUZEX XXL,
s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 355 361; v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020. (materiál č. 398/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1876/6 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti
TUZEX XXL, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 355 361;
v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa
29.09.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 27:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 445/2021/23
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. 1876/6, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
spoločnosti TUZEX XXL, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 47 355 361; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedem-desiat eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 1876/6 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 predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
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2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 29 Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3464/693 o výmere 112 m2, v prospech Anity Véghovej,
....................................................................; v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. (materiál č. 399/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3464/693 o výmere 112 m2, v prospech Anity
Véghovej, ..............................................................; v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 28:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 446/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
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1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3464/693, parcela registra C,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, vedenej na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva
Anity Véghovej, ............................................................................................................
..........................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu
vo výške 1 120,-€ (slovom: tisícstvodvadsať eur) s nasledovnou zmluvnou
podmienkou:
• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele
č. 3464/693 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný
pozemok prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore
uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku
zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti
s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému
nehnuteľnému majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.

k bodu č. 30 Návrh na predĺženie 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, na dobu 10 rokov a to do
31.12.2031. (materiál č. 400/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na predĺženie 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, na dobu 10 rokov a to do
31.12.2031 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 29:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 447/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
Predĺženie 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 Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola
ADVENTIM, Komenského 1219/1, 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, ako prípad hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na dobu 10 rokov a to do 31.12.2031 s nasledovnými zmluvnými
podmienkami:
a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2031.
b) Všetky plánované rekonštrukčné práce v predmete nájmu musí nájomca najprv
konzultovať na Mestskom úrade Dunajská Streda - odbor technický a investičný
a/alebo na stavebnom úrade.
c) Po vydanom kladnom stanovisku alebo príslušných povolení Mestským a/alebo
stavebným úradom k plánovaným rekonštrukčným prácam, tieto zabezpečí nájomca
na vlastné náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany
prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda.
d) Po vykonanej a riadne vydokladovanej rekonštrukcii môže nájomca požiadať
o odpustenie 50% z mesačného nájomného, maximálne však do výšky schválených
nákladov na rekonštrukciu.
e) Prenajímateľ má právo jednostranne meniť výšku ročného nájomného každé
3 roky, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, zo zmeny
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rozsahu poskytovaných služieb a na základe potvrdenia o miere inflácie v Slovenskej
republike, vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
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.

k bodu č. 31 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda
do správy Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 401/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská
Streda do správy Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej
primátor mesta uviedol, že čo sa týka parciel na sídlisku Východ, dôjde k ich spresneniu
a taktiež dôjde aj k spresneniu rozpočtu k programovému bodu č. 47 a mestskému
zastupiteľstvu budú tieto návrhy predložené už aktualizované.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 30:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 448/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
zverenie nasledovného nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda bezodplatne
do správy rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov, so sídlom Ulica generála
Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00596515 s účinnosťou od
1. augusta 2021:
pozemky vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom Dunajská Streda na LV
č. 3251 v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako
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parc. č. 1919/457 o výmere 54 m2, druh pozemku orná pôda
parc. č. 1919/458 o výmere 44 m2, druh pozemku orná pôda
parc. č. 1919/462 o výmere 279 m2, druh pozemku orná pôda
parc. č. 1919/463 o výmere 58 m2, druh pozemku orná pôda
parc. č. 1919/467 o výmere 87 m2, druh pozemku orná pôda
parc. č. 1919/461 o výmere 281 m2, druh pozemku orná pôda
parc. č. 1919/459 o výmere 313 m2, druh pozemku orná pôda
novovytvorená parc. č. 1919/5 o výmere 575 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc.
č. 1919/5, druh pozemku orná pôda, a to Geometrickým plánom č. 46610910194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910
novovytvorená parc. č. 1919/468 o výmere 792 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č.1919/468, druh pozemku orná pôda, a to plánom č. 46610910-194/2021
z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910
novovytvorená parc. č. 1919/575 o výmere 354 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č.1919/464, druh pozemku orná pôda, a to Geometrickým plánom č. 46610910194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910
novovytvorená parc. č. 1919/586 o výmere 60 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č.1919/88, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým
plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO:
46610910
novovytvorená parc. č. 1919/578 o výmere 1m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc.
č. 1919/470, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom
č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO:
46610910
novovytvorená parc. č. 1919/589 o výmere 12 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č. 1919/88, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým
plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO:
46610910
novovytvorená parc. č. 1919/579 o výmere 128 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č. 1919/460, druh pozemku orná pôda, a to Geometrickým plánom č. 46610910194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910
novovytvorená parc. č. 3464/578 o výmere 1124 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č.3464/578, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým
plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO:
46610910
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novovytvorená parc. č. 4102/80 o výmere 118 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č. 3464/583, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým
plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO:
46610910
novovytvorená parc. č. 4102/79 o výmere 534 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej
parc. č. 3464/599, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým
plánom č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO:
46610910
B/ splnomocniť
primátora k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia.

k bodu č. 32 Návrh na zmenu Prílohy č. 1 Nariadenia mesta Dunajská Streda
o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
schváleného uznesením MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19. (materiál č. 402/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Prílohy č.1 Nariadenia mesta Dunajská
Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
schváleného uznesením MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 31:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 449/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu Prílohy č. 1 Nariadenia mesta Dunajská Streda o spádových materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda schváleného uznesením
MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19 v predloženom znení.
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k bodu č. 33 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021
zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších
zmien a doplnkov. (materiál č. 403/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ... /2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení
neskorších zmien a doplnkov v zmysle predloženého písomného materiálu.
Zástupca primátora Attila Karaffa poznamenal, že by sa na zasadnutí mestského
zastupiteľstva malo najprv hlasovať o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 29. júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta
Dunajská Streda, keďže s prerokúvaným návrhom spolu bezprostredne súvisia.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 32:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 450/2021/23
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. …/2021 zo dňa 29. júna
2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien
a doplnkov.
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k bodu č. 34 Poslanecký návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. ....../2021 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta
Dunajská Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch.
(materiál č. 404/2021/23)
Zástupca primátora László Szabó predniesol Poslanecký návrh na schválenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2021 o podmienkach
umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných
hier v určených dňoch v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby
bolo z Čl. 4 ods. 1) vyňaté písm. c). Návrh odôvodnil tým, že kontrolór kontroluje
dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, ale nemá oprávnenie priamo kontrolovať
prevádzkovateľov, iba mestský úrad prípadne mestskú políciu.
Zástupca primátora László Szabó uviedol, že je na základe tohto tvrdenia otázne aj
písm. a) spomínaného článku. Poznamenal, že v iných mestách kontrolu dodržiavania
takéhoto nariadenia vykonáva aj hlavný kontrolór.
Primátor mesta uviedol, že nie je presvedčený o vhodnosti ponechania písm. c)
v predmetnom článku.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó sa informoval u vedúceho
Odboru finančného a evidencie majetku aký finančný dopad bude mať prijatie tohto
všeobecne záväzného nariadenia na rozpočet mesta.
Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že novelou zákona zanikne
približne polovica kasín na území mesta, čo bude predstavovať výpadok príjmu vo výške
okolo 100.000 Eur.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony uviedol, že
hlavný kontrolór by mohol kontrolovať vykonávanie kontroly poverenými zamestnancami
mesta.
Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku poznamenal, že sú prevádzkovatelia
hazardných hier kontrolovaní na dvoch úrovniach, a to zo strany mesta a zo strany daňového
úradu.
Zástupca primátora Attila Karaffa ako člen Komisie MsZ pre školstvo a kultúru
uviedol, že si členovia komisie dokážu predstaviť aj prísnejšie všeobecne záväzné nariadenie,
napriek tomu predkladaný návrh podporili.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom o vyňatí písm. c)
z Čl. 4 ods. 1:
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Hlasovanie č. 33:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 451/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna
2021, ktorým sa určujú podmienky umiestňovania herní na území mesta Dunajská
Streda a zákaz prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch v predloženom
znení spolu s pozmeňujúcim návrhom.
B/ splnomocniť
primátora oznámiť Úradu pre reguláciu hazardných hier prijatie všeobecne záväzného
nariadenia do piatich dní odo dňa jeho prijatia.

k bodu č. 35 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021
zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na
území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 405/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie
plagátov na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby v
§ 3 ods. 3 prvá veta znela: ,,Správca môže umiestniť plagát len ak ho zaeviduje do svojej
evidencie, pridelí evidenčné číslo a opatrí svojou pečiatkou.“, aby v § 3 ods. 4 v prvej vete
boli slová ,,je povinný umiestniť“ nahradené slovom ,,umiestni“ a aby v Prílohe č. 2 text za
asterixom (hviezdičkou) znel: ,,Za expresné vylepovanie sa považuje vylepenie v najbližší
pracovný deň po doručení objednávky a po uzavretí obchodnej zmluvy.“
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:

48

Hlasovanie č. 34:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 452/2021/23
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. .../2021 zo dňa 29. júna
2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta
Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim návrhom.

k bodu č. 36 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021
zo dňa 29. júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 406/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2021 zo dňa 29. júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 35:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 453/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 29. júna
2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 37 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021
zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone
taxislužby na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 407/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach
o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur Ákos Horony predniesol
pozmeňujúci návrh, a to aby bolo z navrhovaného § 2 ods. 1 vyňaté písm. a).
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 36:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 454/2021/23
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. ../2021 zo dňa 29. júna
2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území
mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim návrhom.
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k bodu č. 38 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021
zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie
verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 408/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné
užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 37:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 455/2021/23
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. ../2021 zo dňa 29. júna
2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného
priestranstva na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 39 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021
zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 409/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní
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motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 38:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 456/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 29. júna
2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
B/ schváliť
Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta Dunajská
Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 40 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.
......../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej
starostlivosti Dunajská Streda. (materiál č. 410/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ......../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej
starostlivosti Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 39:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 457/2021/23
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. ............/2021, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.

k bodu č. 41 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021
zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva
trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č. 411/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým
sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 40:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 458/2021/23
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. .../2021 zo dňa 29. júna
2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre
mestské trhovisko a príležitostné trhy v predloženom rozsahu.

k bodu č. 42 Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacích dokumentácií „Zmeny a
doplnky 16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ a „Zmeny a doplnky 17/2021
územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 412/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacích
dokumentácií „Zmeny a doplnky 16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ a „Zmeny
a doplnky 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 41:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 459/2021/23
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) 16/2021 územného
plánu mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien
a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa požiadaviek žiadateľov
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2. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 16/2021 územného plánu
mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov
na zaradenie do návrhu ZaD s čiastočnou úpravou
3. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD 16/2021 v rozsahu
uvedenom v tabuľke
4. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 17/2021 územného
plánu mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien
a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa požiadaviek žiadateľov

k bodu č. 43 Poslanecký návrh na schválenie zámeru vybudovania Centrálneho
mestského parku. (materiál č. 413/2021/23)
Zástupca primátora László Szabó predniesol Poslanecký návrh na schválenie zámeru
vybudovania Centrálneho mestského parku v zmysle predloženého písomného materiálu.
Primátor mesta poznamenal, že pomenovanie parku v slovenskom a maďarskom
jazyku nie je ekvivalentné.
Zástupca primátora László Szabó uviedol, že pojem ,,központi“ nemá odrážať
umiestnenie tohto parku, ale jeho význam. Predniesol však pozmeňujúci návrh, a to aby bolo
z maďarského pomenovania vyňaté slovo ,,központi“.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 42:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 460/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
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zámer vybudovať Centrálny mestský park na pozemkoch, nachádzajúcich sa v k. ú.
Malé Blahovo, par. registra E, par. č. 1689/2 o výmere 5 755 m2, par. č. 1689/3
o výmere 22 950 m2, par. č. 1689/10 o výmere 4 928 m2, par. č. 1690/4 o výmere
93 m2, par. č. 1691/1 o výmere 2 144 m2, par. č. 1691/2 o výmere 306 m2, par.
č. 1691/3 o výmere 2 809 m2, par. č. 1691/4 o výmere 2 673 m2, par. č. 1692/2
o výmere 23 446 m2, par. č. 1693 o výmere 932 m2 a par. registra C, par. č. 1026/34
o výmere 3 984 m2
s možnosťou jeho budúceho rozšírenia na priľahlých pozemkoch
B/ schváliť
vyhlásenie medzinárodnej verejnej súťaže na predloženie urbanistickej štúdie riešenia
usporiadania parku s dôrazom najmä na ekologickú stabilitu a terénne úpravy ako aj
na obvyklé a nevyhnutné funkcie verejnej záhrady so všetkým potrebným vybavením
C/ splnomocniť
primátora na realizáciu právnych a administratívnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/
a B/ tohto uznesenia.

k bodu č. 44 Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. (materiál
č. 414/2021/23)
Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 43:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 461/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
zobrať na vedomie
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020.
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k bodu č. 45 Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov.
(materiál č. 415/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa
29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných
účelov v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer sa informoval, koľko poslancov
hodnotilo predkladané žiadosti.
Zástupca primátora László Szabó odpovedal členovi mestskej rady a uviedol, že počet
hodnotiteľov je uvedený v zozname podporených žiadostí, ktorý tvorí prílohu návrhu na
uznesenie.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 44:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 462/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ schváliť
výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa
29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo
verejnoprospešných účelov v predloženom rozsahu,
B/ schváliť
finančnú dotáciu vo výške 1 000 € z fondu primátora na stolnotenisový turnaj v rámci
podujatia Beregszászi Nemzeti Összetartozás Napja,
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C/ splnomocniť
primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
D/ žiadať
primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta
Dunajská č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne
prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov.

k bodu č. 46 Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom
a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 416/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská
Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Zástupca primátora László Szabó uviedol, že minulý týždeň mala zasadať Komisia na
posudzovanie udelenia verejných ocenení mesta Dunajská Streda, ale keďže boli prítomní len
traja členovia s hlasovacím právom, uskutočnilo sa následne per rollam hlasovanie.
Vedúca Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry informovala prítomných,
že Komisia na posudzovanie udelenia verejných ocenení navrhla cenu mesta Dunajská Streda
PRO URBE udeliť týmto osobám: PhDr. Németh Margit, Huszár László in memoriam
a Kornfeld Tibor in memoriam.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 45:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 463/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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schváliť
A. udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za
mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda:

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA
........................

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE
PhDr. Németh Margit
Huszár László in memoriam
Kornfeld Tibor in memoriam
CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS
...................................

B. čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta
Dunajská Streda
Dátum podujatia: 20. augusta 2021, 17.00 hod
Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede

k bodu č. 47 Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s
názvom „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám.
priateľstva v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC4312021-65. (materiál č. 417/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom
realizácie projektu s názvom „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku
Nám. priateľstva v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC4312021-65 v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej primátor mesta uviedol, že sa
táto žiadosť týka parciel Zariadenia pre seniorov, spomínaných v bode 31. a celkové
oprávnené výdavky projektu sa ešte upresnia a takto spresnený materiál žiada predložiť
mestskému zastupiteľstvu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 46:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 464/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu
Integrovaný regionálny operačný program na projekt: „Revitalizácia parku
a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva v meste Dunajská
Streda“, Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.
2. Celkové oprávnené výdavky projektu 188 452,44 EUR v zmysle výzvy.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 9 422,62 EUR.
4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
5. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov
z rozpočtu mesta.

k bodu č. 48 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 418/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 47:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 465/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ vyhlásiť
voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na deň 16.11.2021 so začiatkom
o 14.30 hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
B/ schváliť
I. nasledovné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra,
náležitosti písomnej prihlášky:
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky:
- predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2021
- pracovný pomer na plný pracovný úväzok na funkčné obdobie: 6 rokov
- bezúhonnosť
- minimálne 5 ročná prax
- riadiace a organizačné schopnosti
- plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

Náležitosti písomnej prihlášky
a) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
pobytu.
b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie.
c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných činností.
d) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a o členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy.
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f) Informácia o jazykových a počítačových znalostiach.
g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas dáva, komu
sa súhlas dáva a na aký účel, rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas dáva a
podmienky jeho odvolania.
Požadované doklady:
Písomná prihláška
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Štrukturovaný životopis
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č.1)
Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne
overenými dokladmi: najneskôr dňa 15.10.2021 do 10.00 hod. na adresu: Mesto
Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Na obálku je
potrebné napísať „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ„
II. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do
01.09.2021 na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda, na webovom sídle mesta
www.dunstreda.sk a v periodiku mestskej samosprávy.
2. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná komisia pre
otváranie obálok v zložení:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. ..........................................
Z otvárania obálok sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, zoznam priložených dokladov,
zoznam chýbajúcich dokladov a náležitostí prihlášky.
3. Prednostka mestského úradu zabezpečí tlač hlasovacích lístkov pre voľbu
hlavného kontrolóra mesta a pozvanie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda..
4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú
kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením
poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu kandidáta. Na
hlasovacom lístku je odtlačok úradnej pečiatky mesta Dunajská Streda.
5. Každému kandidátovi bude v deň voľby umožnená prezentácia v trvaní najviac 10
minút.
6. Voľba sa koná tajným hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda dňa 16.11.2021.
62

7. Pre vykonanie voľby volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov trojčlennú
volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh voľby, zisťuje výsledok voľby, spočítava
hlasy a vyhotoví zápisnicu z voľby.
8. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá v
deň pred hlasovaním poslancom.
9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do
volebnej schránky.
10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so zakrúžkovaním
poradového čísla jedného kandidáta.
11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté,
alebo dopísané mená sa neprihliada.
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva,
mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná prvý zástupca
primátora. Kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na
hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného
výberu. Výsledok žrebovania prvý zástupca primátora oznámi predsedajúcemu,
ktorý oznámi meno kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.
13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
• počet prítomných poslancov,
• počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
• počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
• počet platných hlasovacích lístkov,
• počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
• výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
• meno zvoleného kandidáta,

k bodu č. 49 Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na II. polrok 2021. (materiál č. 419/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2021 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 48:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 466/2021/23
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 2021
nasledovne:
28. septembra
16. novembra
7. decembra

k bodu č. 50 Návrh na organizačné zabezpečenie 23. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 420/2021/23)
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 23. rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej
primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby sa čas konania zasadnutia zmenil na
13.00 hod.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 49:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 467/2021/23
Mestská rada Dunajská Streda
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určuje
1. čas a miesto konania 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda nasledovne:
29.06.2021, 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 23. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 22.06.2021 o 15.50 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 28.06.2021

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Ing. Ladislav Garay

………………………………………

2/ Roland Hakszer

………………………………………

Zapisovateľka:
Mgr. Dominika Eszter Pelechová
organizačná referentka

………………………………………
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