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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

  

Číslo: 17/7/2016         Dunajská Streda, dňa 24.11.2016 

 

 

Zápisnica 

zo 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,  

konaného dňa 22. novembra 2016 vo veľkej  zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 5 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ    

 

Neprítomný: Ing. arch. Marian Ravasz – ospravedlnený – pracovná zaneprázdenenosť 

 

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

prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 17. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 
 

k bodu č.  1. Schválenie programu 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 17. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

Primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, aby bod č. 26 s názvom „Návrh na 

schválenie zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej obchodnej 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o” bol stiahnutý z programu rokovania Mestskej rady Dunajská Streda 

a súčasne navrhol doplnenie nového programového bodu za bod č. 43 „Návrh na uznesenie 

o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2017”, 

ostatné programové body sa prečíslujú. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 16.11.2016, spolu s pozmeňujúcimi návrhmi: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 
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nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 326/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

16.11.2016 spolu s pozmeňujúcimi návrhmi: 

 

Schválený program 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 22.11.2016: 

1. Schválenie programu rokovania 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Zmena rozpočtu č. 6/2016.  

4. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017.  

5.  Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € od finančnej inštitúcie 

ČSOB a.s.  

6.  Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2016. 

7.  Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016. 

8.  Návrh na odpredaj bytu č. 76 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2225 

vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor.  

9. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta Dunajská Streda, 

parkovacích automatov v prospech spoločnosti VECOSYS KFt, so sídlom 9023 

Győr, Richter J u. 9, IČO: 08 09 020504. 

10.  Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 129/10 medzi mestom 

Dunajská Streda ako prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, bytom 

Kukučínova 480/10 ako nájomcom,  na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2027. 

 11. Informácia o doručení žiadosti spoločnosti  TANK-O-MAT Invest, a.s.,  so 

sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304   o prenájme 

pozemku nachádzajúceho  sa v katastrálnom území Dunajská Streda,   parc. č. 

1888/66. 

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

Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m
2
 a par. č. 489/5 o výmere 61 m

2
, v prospech 

spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 276 359. 

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

Streda,  par. č. 3409/8 o výmere 428 m
2
, v prospech Attilu Csibreiho, bytom Ulica 

Svätej Alžbety 5767/9, 929 01 Dunajská Streda. 

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

Streda, par. č. 1426/12 o výmere 245 m
2
, v prospech Zsolta Horvátha, bytom 

Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda. 

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

Streda,  par. č. 3339/2 o výmere 12 m
2 

a par. č. 3339/3 o výmere 4 m
2
, v prospech 

Ladislava Lelkesa, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka nad Dunajom.  
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16.  Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 131, nachádzajúceho sa 

v budove hromadných garáží súp.  č. 2167, v katastrálnom území Dunajská 

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

odbor, v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza, bytom Nová 

Ves 2217/6, 929 01 Dunajská Streda.   

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

Streda, par. č. 136/10 o výmere 26 m
2
, par. č. 136/52 o výmere 53 m

2
, par. č. 

136/53 o výmere 4 m
2
 a par. č. 136/54 o výmere 585 m

2
, v prospech spoločnosti 

PIZZA EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 

604. 

18. Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3737/14, č. 3737/176,  č. 

3737/177,  č. 3737/178,   č. 3737/179,  vedené na LV č. 6973 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV 

č. 1838 Okresným úradom Dunajská Streda  - Katastrálny odbor, v prospech 

mesta Dunajská Streda. 

19.  Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č. 

259/5 o výmere   35 m
2
 a par. č. 253/5 o výmere 11 m

2
, nachádzajúcim sa v k.ú. 

Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov. 

20.  Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, par. č. 

886/2 o výmere  65 m
2
 a par. č. 1936/233 o výmere 18 m

2
, nachádzajúcim sa 

v k.ú. Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov. 

21.  Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná 

križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par.   č. 1888/306 o výmere 455 m
2
, par. č. 1894/41 o výmere 

226 m
2
, par. č. 1894/35 o výmere 100 m

2
,  par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m

2
,  

par. č. 1915/661 o výmere 112 m
2
, v prospech Trnavského samosprávneho kraja, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro. 

22.  Návrh na odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na Kračanskej 

ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda a susedného výrobného areálu.  

23.  Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest pre 

nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

24.  Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

č. 327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo predloženie žiadosti 

o finančný príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu 

miest Győr a Dunajská Streda“  v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE 

INTERREG  V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda 

a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601.  

25.  Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Dunajská Streda.  

26.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č.  21/2012 zo dňa 4. decembra 2012  o dani z nehnuteľností, 

dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje  na 
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území mesta Dunajská Streda.  

27.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne 

s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. 

28.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. 

29.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra  2016,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné 

užívanie verejného priestranstva  na  území mesta Dunajská Streda.  

30.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda. 

31.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra 2016 o zriadení Materskej školy – Óvoda, Rybný trh č. 14, 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o zrušení 

Materskej školy – Óvoda, Rybný trh č. 14 Dunajská Streda bez právnej 

subjektivity a Materskej školy – Óvoda, Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská 

Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy – Óvoda Námestie 

SNP č. 187/11 Dunajská Streda - Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o 

zrušení Materskej školy – Óvoda Námestie SNP č. 187/11 Dunajská Streda bez 

právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda Ružový háj č. 1359/19 Dunajská 

Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským - Óvoda Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská 

Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy Eleka Benedeka s vyučovacím 

jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda Alžbetínske námestie č. 323/3 

Dunajská Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy – Óvoda 

Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej 

organizácie a o zrušení Materskej školy – Óvoda Komenského ulica č. 357/2 

Dunajská Streda bez právnej subjektivity, Materskej školy Jesenského ulica č. 

910/10 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda 

Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda bez právnej subjektivity. 

32.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2016 zo 

dňa 29. novembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za  sociálne služby v Nocľahárni  v Dunajskej Strede. 

33.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda. 

34.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2016 zo 

dňa 29. novembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017.   
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35.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa                           

29. novembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území 

mesta Dunajská Streda.  

36.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ...... /2016 zo 

dňa 29.11.2016, ktorým sa vyhlasuje úplne znenie záväznej časti Územného plánu 

mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 

12/2007, VZN č. 5/2008, VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, 

VZN 13/2016. 

37.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 

29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Dunajská Streda. 

38. Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky č. 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“. 

39. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská 

Streda na roky 2016-2017. 

40.  Správa o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému verejného 

osvetlenia mesta Dunajská Streda. 

41.  Ústna informácia primátora o stave produkcie komunálného odpadu na území 

mesta Dunajská Streda.   

42.  Petícia za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového stojiska. 

43. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2017. 

44.  Návrh na organizačné zabezpečenie 16. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

  

k bodu č.  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z členov mestskej rady Mgr. 

Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava Garayho; za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného. 

 

 Hlasovanie: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 327/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 
 

berie na vedomie 

určenie za overovateľov zápisnice rady Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava 

Garayho a Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa. 

 

Po hlasovaní druhého programového bodu sa dostavil na rokovanie člen Mestskej rady 

Dunajská Streda, Attila Karaffa. 

 

k bodu č.  3. Zmena rozpočtu č. 6/2016. 

 Primátor mesta predniesol Zmenu rozpočtu č. 6/2016 v zmysle predloženého 

písomného materiálu, pričom navrhol, aby názov bodu ako aj návrh na uznesenie bol 

doplnený a zmenený v nasledovnom znení: 

„Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 6/2016”.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 328/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

 návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 6/2016. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017.  

  

Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete poznamenal, že predkladaný návrh je v súlade so 

základnými právnymi normami upravujúcimi rozpočtový proces územnej samosoprávy a to 

tak z hľadiska obsahu, ako aj formy a bol verejne  sprístupnený v meste obvyklým spôsobom 

a v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením. Ďalej poukázal aj na skutočnosť, že 

vypracovaný návrh rozpočtu Základnej školy Zoltána Kodálya neráta so sumou vo výške 
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10.000 Eur, ktorý bol zapracovaný do návrhu rozpočtu mesta Dunajská Streda. Na záver 

poznamenal, že príjmová časť návrhu rozpočtu na rok 2017 (Vlastné príjmy od ZŠ) ráta so 

sumou 337.000 Eur, kým návrh rozpočtu mesta na rok 2017 vo výdavkovej časti v bode 2.5.3 

ZŠ vlastné príjmy ráta sumou 343.000 Eur a navrhuje, aby tieto sumy boli rovnaké. Napriek 

týmto skutočnostiam odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Dunajskej Strede schváliť 

predložený návrh programového rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017. 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, MUDr. Zoltán Horváth predniesol pozmeňovací 

návrh, aby na základe požiadania Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, v 

návrhu rozpočtu na rok 2017 (bod 2.3.1 Sociálne príspevky) bola suma 208.200 Eur zvýšená 

o sumu 5.000 Eur, teda na sumu 213.200 Eur. 

  

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 329/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2017 v predloženom rozsahu spolu 

s pozmeňujúcim návrhom. 

k bodu č.  5. Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € od finančnej 

inštitúcie ČSOB a.s.  

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € 

od finančnej inštitúcie ČSOB a.s. v zmysle predloženého písomného materiálu.  



 8 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó poznamenal, že by bolo 

vhodnejšie, keby dôvodová správa v predloženom návrhu bola rozsiahlejšia, ako to namietali 

aj ďalší členovia Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom 

mesta a podnikateľskú činnosť. Ďalej dodal, že by bolo rozumnejšie, keby Mestské 

zastupiteľstvo v Dunajskej Strede rozhodovalo najprv o návrhu na prijatie investičného úveru 

vo výške 3 200 000 Eur a až potom by rozhodovalo o návrhu rozpočtu mesta Dunajská Streda 

na rok 2017.   

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 330/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

prijatie investičného úveru vo výške 3 200 000 € za podmienok uvedených v 

indikatívnej ponuke finančnej inštitúcie ČSOB a.s. 

 

k bodu č.  6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2016. 

  

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

ukončených v mesiacoch november 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 331/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie 

 1. Správu o výsledku kontroly č. 2016/5. 

 2. Správu o výsledku kontroly č. 2016/6.  

 

k bodu č.  7. Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2016. 

  

Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Návrh na zmenu Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 332/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

 zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 nasledovne: 

- v názve kontrolnej akcie uvedenej pod 4. zarážkou sa slová „č. 233/2016/11 zo dňa 

19.04.2016“ nahrádzajú slovami „č. 82/2015/2 zo dňa 28.04.2015“. 

 

k bodu č.  8. Návrh na odpredaj bytu č. 76 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 

2225 vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj bytu č. 76 nachádzajúceho sa v obytnom 

dome súp. č. 2225 vedeného na LV č. 4465 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 333/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Odpredaj bytu, nachádzajúceho sa v obytnom dome súpisného čísla 2225, na ulici 

Nová Ves v Dunajskej Strede, nachádzajúcich sa na pozemkoch parcely registra „C“, 

parc. č. 1919/109, 1919/110, 1919/111, 1919/112 v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, evidovaných na liste vlastníctva číslo 4465 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 

k pozemku v zmysle bodu 3. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

8/100/2011 zo dňa 28.06.2011, za kúpnu cenu stanovenú v bode 2. uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011 zo dňa 28.06.2011: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Nasledovnú podmienku prevodu nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto 

uznesenia: 

Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v prípade, ak kupujúci splní podmienky uvedené 

v bodoch 5., 6. a 7. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011  

zo dňa 28.06.2011. 

Súpisné  

číslo 

Vch

od  

Podlažie Číslo  

bytu 

Spoluvlastníck

y podiel na 

spoločných 

častiach a 

spoločných 

zariadeniach 

domu a 

spoluvlastnícky 

podiel   k 

pozemku 

Údaje o 

nadobúdat

eľovi 

(meno, 

priezvisko, 

dátum 

narodenia, 

trvalý 

pobyt) 

Prevod 

vlastníct

va  

v podiele 

Údaje o 

nadobúdateľovi  

(meno, priezvisko, 

dátum narodenia, 

trvalý pobyt) 

Prevod 

vlastníctva 

v podiele 

2225 36 3 76 44/6036 

Richard 
Goldstein, 

nar. 

25.08.1974, 
Nová Ves 

2225/36, 

929 01 
Dunajská 

Streda 

1/2 

Melinda Lekvišová,  

nar. 30.01.1975, Nová 
Ves 2225/36, 929 01 

Dunajská Streda 

 

1/2 
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3. Prevod vlastníctva vyššie uvedenej nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitného 

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

v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu realizácie záväzku mesta odpredať byt 

vyplývajúci zo zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy s budúcimi nadobúdateľmi, resp. ich 

právnymi nástupcami z rokov 1996 - 2012. 

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

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

je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

4. Úhradu nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

uvedenej v bode 1 tohto návrhu, hradený kupujúcimi: 

a) správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

b) poplatok za spracovanie zmluvy vo výške 70,- € mestu Dunajská Streda v hotovosti 

do pokladne Mestského úradu v Dunajskej Strede  pri podpísaní kúpnej zmluvy.                                                               

 

k bodu č.  9.  Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta Dunajská Streda, 

parkovacích automatov v prospech spoločnosti VECOSYS KFt, so sídlom 9023 Győr, 

Richter J u. 9, IČO: 08 09 020504. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku mesta 

Dunajská Streda, parkovacích automatov v prospech spoločnosti VECOSYS KFt, so sídlom 

9023 Győr, Richter J u. 9, IČO: 08 09 020504 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 334/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ schváliť  

1. Odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku mesta Dunajská Streda, 

parkovacích automatov v počte 33 ks v prospech spoločnosti VECOSYS Kft, so 

sídlom 9023 Győr, Richter J. u. 9, IČO:  08 09 020504 za kúpnu cenu 9 000 Eur  

(slovom: deväťtisíc eur) za nasledovných zmluvných podmienok:  

 hnuteľný majetok, je opotrebovaní a bude odpredaný v stave, v akom sa nachádza, 

bez opráv a revízií, 
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 odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na 

vlastné náklady. 

Zoznam parkovacích automatov tvorí prílohu tohto uznesenia. 

2.  Odpredaj vyššie uvedených hnuteľných vecí ako prípadu osobitného  zreteľa    v 

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

neskorších predpisov, za kúpnu cenu 9 000 Eur  je podmienené odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

k bodu č.  10.  Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 129/10 medzi 

mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, 

bytom Kukučínova 480/10 ako nájomcom,  na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2027. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parc. č. 

129/10 medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 

21.01.1937, bytom Kukučínova 480/10 ako nájomcom,  na dobu určitú od 01.01.2017 do 

31.12.2027 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 335/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

1. vziať na vedomie  

1.1 Informáciu, že pozemok parc. č. 129/1 o výmere 843 m2 nachádzajúci sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda vedený na LV č. 6341 

Okresným úradom Dunajská je v podielovom spoluvlastníctve nasledovne:  

a) Vojtech Vodnyánszky, nar. 24.01.1951 a Emília Vodnyánszky, nar. 20.04.1954 v 

spoluvlastníckom podiele 218/843,  

b) Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v spoluvlastníckom 

podiele 189/843,  

c) Etela Nagyová, nar. 21.01.1937 v spoluvlastníckom podiele 218/843,  

d) Ingrid Molnárová, nar. 13.02.1966 v spoluvlastníckom podiele 218/843.  
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1.2 Informáciu, že z pozemku parc. č. 129/1 o výmere 843 m2 nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda vedeného na LV č. 6341 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, bola geometrickým plánom 

č. 33737398 – 39/2016 zo dňa 30.08.2016, zhotoviteľa - Ing. Ľadislav Garay, Agátová 

27, 929 01 Dunajká Streda oddelená parc. č. 129/10 o výmere 24 m2 nachádzajúca sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda.  

1.3 Informáciu, že všeobecná hodnota nájmu pozemku novovytvorenej parc. č. 129/10 

o výmere 24 m2 , nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda bola stanovená znaleckým posudkom č. 143/2016 vypracovaným dňa 

18.10.2016 Ing. Annou Juhosovou, Kukučínova ulica 479/24, 929 01 Dunajská Streda 

vo výške 620,00 € v súlade s §7a ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 zo 

dňa 11.2.2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26.02.2013 o zásadách hospodárenia s majetkom 

mesta Dunajská Streda.  

1.4 Priložené Vyjadrenia k ohláseniu drobnej stavby č. 16324/7218/2016/031-OM, zo 

dňa 22.08.2016 odboru stavebného Mestského úradu v Dunajskej Strede.  

1.5 Priložený Súhlas s drobnou stavbou na pozemku parc. č. 129/1 Dunajská Streda.  

 

2. schváliť  

2.1 Umiestnenie drobnej stavby slúžiacej ako sklad, ktorá bude mať doplnkovú 

funkciu k hlavnej stavbe, k obytnému domu súp. č. 480 nachádzajúceho sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda vedeného na LV č. 4963 

Okresným úradom Dunajská Streda, na novovytvorenom pozemku parc. č. 129/10 o 

výmere 24 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vytvorenej geometrickým plánom č. 33737398 – 39/2016 zo dňa 

30.08.2016, zhotoviteľa - Ing. Ľadislav Garay, Agátová 27, 929 01 Dunajká Streda, 

ktorého je Mesto Dunajská Streda spoluvlastníkom v spoluvlastníckom podiele 

189/843.  

2.2 Uzavretie Zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako 

prenajímateľom a Etelou Nagyovou, nar. 21.01.1937, bytom Kukučínova 480/10 ako 

nájomcom, predmetom ktorej je prenájom pozemku, na novovytvorenej parc. č. 

129/10 o výmere 5,3807 m2 {( 189/843)*24/}, nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vytvorenej geometrickým plánom č. 

33737398 – 39/2016 zo dňa 30.08.2016, zhotoviteľa - Ing. Ľadislav Garay, Agátová 

27, 929 01 Dunajká Streda, za účelom umiestnenia drobnej stavby slúžiacej ako sklad 

náradia, na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2027, za ročné nájomné vo výške 

139,00 Eur za nasledovných zmluvných podmienok:  

 ročné nájomné vo výške 139,00 Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi 

najneskôr do 15.dňa marca aktuálneho roka,  

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

č. 129/10 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 

predmet nájmu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu 
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prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb (napr. údržba, 

modernizácia, výmena podzemných vedení, odstránenie havarijného stavu, 

atď).  

2.3 Prenájom pozemku o celkovej výmere 5,3807 m2, uvedeného v bode 2.2. tohto 

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

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za ročné 

nájomné 139,- Eur, výlučne za účelom umiestnenie drobnej stavby slúžiacej ako sklad. 

Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípad hodnný osobitného zreteľa v 

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

neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

k bodu č.  11.  Informácia o doručení žiadosti spoločnosti  TANK-O-MAT Invest, a.s.,  

so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304   o prenájme 

pozemku nachádzajúceho  sa v katastrálnom území Dunajská Streda,   parc. č. 1888/66. 

 

Primátor mesta predniesol Informácia o doručení žiadosti spoločnosti  TANK-O-MAT 

Invest, a.s.,  so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304   o prenájme 

pozemku nachádzajúceho  sa v katastrálnom území Dunajská Streda,   parc. č. 1888/66 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. Primátor mesta dal hlasovať zvlášť o jednotlivých 

bodoch návrhu na uznesenie. 

 Hlasovanie o bode 1./ predloženého návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o bode 2./ predloženého návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 0 

proti : 5 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh nebol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 336/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

Informáciu o doručení žiadosti spoločnosti TANK-O-MAT Invest, a.s., so sídlom 

Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304 o prenájme pozemku 

parc č. 1888/66 o výmere 722 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odborom za účelom výstavby a 

prevádzky malej soamoobslužnej čerpacej stanice pohonných hmôt mestského typu s 

nadzemnou nádržou bez sprievodných prevádzok vyznačenej na vizualizácií, tvoriacej 

prílohu tohto návrhu. 

  

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

 

schváliť  

2.1 Zámer prenájmu pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parc. č. 1888/66, parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 722 m2 vedeného na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odborom, za účelom výstavby a 

prevádzky malej soamoobslužnej čerpacej stanice pohonných hmôt mestského typu s 

nadzemnou nádržou bez sprirevodných prevádzok, vyznačenej na vizualizácií, 

tvoriacej prílohu tohto návrhu, v prospech spoločnosti TANK-O-MAT Invest, a.s. , 

so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 44 568 304 (ďalej len 

„spoločnosť“), za nasledovných podmienok realizácie zámeru:  

2.1.1  Prístup k hore uvedenej samoobslužnej čerpacej stanici vybuduje spoločnosť 

na vlastné náklady.  

2.1.2  Napojenie samoobslužnej čerpacej stanice na inžinierske siete vybuduje 

spoločnosť na vlastné náklady.  

2.1.3  Ročné nájomné za prenájom časti vyššie uvedeného pozemku bude stanovené 

znaleckým posudkom v súlade s §7a ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 2/2014 zo dňa 11.2.2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26.02.2013 o zásadách 

hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda.  

2.1.4  Doba nájmu sa určuje na 10 rokov.  

2.1.5  Spoločnosť sa zaväzuje vybudovať a skolaudovať hore uvedenú samoobslužnú 

čerpaciu stanicu pohonných hmôt najneskôr do jedného roka odo dňa uzavretia 

nájomnej zmluvy, v opačnom prípade mesto odstúpi od nájomnej zmluvy.  

2.1.6  Spoločnosť sa zaväzuje, že počas doby nájmu zabezpečí prevádzkovanie 

samoobslužnej čerpacej stanice pohonných hmôt vrátane predmetu nájmu sama bez 

možnosti poskytnutia do nájmu/podnájmu tretej osobe.  

2.1.7  Spoločnosť sa zaväzuje, že všetky náklady spojené s prevádzkovaním a 

údržbou vyššie uvedenej samoobslužnej čerpacej stanice pohonných hmôt vrátane 

predmetu nájmu bude hradiť sama.  

2.1.8  Spoločnosť zodpovedá za zhromažďovanie a likvidáciu odpadov, ktoré bude 

produkovať pri svojej činnosti v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a 

vykonávacích vyhlášok, v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením mesta. Za škody vzniknuté nájomcovi nedodržaním predpisov 
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prenajímateľ nezodpovedá. Pokuty, ktoré prenajímateľovi vzniknú činnosťou 

nájomcu, uhradí nájomca na vlastné náklady.  

2.2  Návrh prenájmu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parc. č. 1888/66, parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 722 m2, vedeného na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odborom v prospech spoločnosti 

TANK-O-MAT Invest, a.s. , so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, 

IČO: 44 568 304 sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva po splnení 

nasledovných minimálnych odkladacích podmienok zo strany spoločnosti :  

2.2.1  Spoločnosť predloží projektovú dokumentáciu pre územné 

rozhodnutie/stavebné povolenie plánovanej samoobslužnej čerpacej stanice 

pohonných hmôt vrátane plánovaných infraštrukturálnych stavieb.  

2.2.2  Spoločnosť predloží potvrdenia o existencií podzemných infraštrukturálnych 

vedení od ich správcov.  

2.2.3 Spoločnosť zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku na stanovanie 

všeobecnej hodnoty nájmu pozemku na vlastné náklady. 

 

k bodu č.  12.  Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m
2
 a par. č. 489/5 o výmere 61 m

2
, 

v prospech spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36 276 359. 

  

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 489/4 o výmere 264 m
2
 a par. č. 489/5 

o výmere 61 m
2
, v prospech spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 276 359 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 1 

proti : 0 

zdržal  sa   : 4 

nehlasoval : 0 

         Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 337/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť   

1. Odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemkov vytvorených geometrickým 
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plánom č. 35021934-278/2016, vyhotoveným dňa 26.10.2016, vyhotoviteľom LULO 

– Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

35 021 934, par. č. 489/4,  parcela registra C,  druh pozemku záhrady o výmere 264 m
2 

a par. č. 489/5,  parcela registra C, druh pozemku záhrady o výmere 61 m
2
, v prospech 

spoločnosti AXIS-DENT, s.r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 276 

359 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu 

pozemkov, stanovenú znaleckým posudkom č. 107/2016, vypracovaným Ing. Jolanou 

Némethovou, dňa 31.10.2016 vo výške 7 800,-€ (slovom: sedemtisícosemsto eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 

489/4 a č. 489/5 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 predmetné 

parcely 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 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod 

pozemkov, priľahlých  plôch,  ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria 

neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

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

Dunajská Streda,  par. č. 3409/8 o výmere 428 m
2
, v prospech Attilu Csibreiho, bytom 

Ulica Svätej Alžbety 5767/9, 929 01 Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 3409/8 o výmere 428 m
2
, v prospech Attilu 

Csibreiho, bytom Ulica Svätej Alžbety 5767/9, 929 01 Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 0 

proti : 1 

zdržal  sa   : 4 

nehlasoval : 0 

         Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 338/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

n e 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. 3409/8, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m
2
, vytvoreného geometrickým 

plánom č. 50157396-9/2016, vyhotoveným dňa 09.05.2016, vyhotoviteľom Ladislav 

Mezei, Potônské Lúky 122, 930 52 Blahová, IČO: 50 157 396, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č. 1041/2016, dňa 13.05.2016, 

v podiele 1/1-ine k celku, v prospech Attilu Csibreiho, bytom Ulica Svätej Alžbety  

5767/9, 929 01 Dunajská Streda, nar. 12.08.1969, za všeobecnú hodnotu pozemku, 

stanovenú znaleckým posudkom č. 108/2016, vypracovaným Ing. Jolanou 

Némethovou, dňa 03.11.2016 vo výške 8 400,- € (slovom: osemtisícštyristo eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3409/8 

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 parcely 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 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku, 

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

nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

k bodu č.  14.  Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1426/12 o výmere 245 m
2
, v prospech Zsolta Horvátha, bytom 

Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj  pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1426/12 o výmere 245 m
2
, v prospech Zsolta 

Horvátha, bytom Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 0 

proti : 0 

zdržal  sa   : 5 

nehlasoval : 0 

         Návrh nebol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 339/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

n e 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. 1426/12,  parcela registra C,  

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m
2
, vedenej na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda, v prospech Zsolta Horvátha, nar. 31.03.1968, 

bytom Gabčíkovská cesta 4657/19, 929 01 Dunajská Streda do výlučného vlastníctva 

v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú znaleckým 

posudkom č. 106/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 31.10.2016 vo 

výške 8 800,-€ (slovom: osemtisícosemsto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

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

1426/12 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

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

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijíma 

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

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení 

infraštrukturálnych stavieb. 

 

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

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

priľahlej  plochy,  ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s 

nehnuteľnosťou vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

k bodu č.  15.  Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda,  par. č. 3339/2 o výmere 12 m
2 

a par. č. 3339/3 o výmere 4 m
2
, 

v prospech Ladislava Lelkesa, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka nad 

Dunajom. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 3339/2 o výmere 12 m
2 

a par. č. 3339/3 

o výmere 4 m
2
, v prospech Ladislava Lelkesa, bytom Vojka nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka 

nad Dunajom v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 0 

proti : 0 

zdržal  sa   : 5 
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nehlasoval : 0 

         Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 340/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

n e 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, vytvorených geometrickým plánom č. 

46610910-100/2016, vyhotoveným dňa 07.10.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

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

Okresným úradom  Dunajská   Streda  –  Katastrálny   odbor,  dňa   17.10.2016  pod   

č. 2209/2016,  par. č. 3339/2,  parcela registra C,  druh pozemku ostatné plochy 

o výmere 12 m
2 

a par. č. 3339/3,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 4 m
2
, v prospech Ladislava Lelkesa, nar. 04.11.1965, bytom Vojka 

nad Dunajom č. 75, 930 31 Vojka Nad Dunajom, do výlučného vlastníctva v podiele 

1/1-ine k celku,  za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 

98/2016, vypracovaným Jolanou Némethovou, dňa 20.10.2016 vo výške                 

550,-€ (slovom: päťstopäťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 

3339/2 a č. 3339/3 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 parcely 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 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod 

pozemkov, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).  

 

k bodu č.  16.  Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 131, nachádzajúceho 

sa v budove hromadných garáží súp.  č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, 

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

v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza, bytom Nová Ves 2217/6, 929 01 

Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 131, 

nachádzajúceho sa v budove hromadných garáží súp.  č. 2167, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 
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odbor, v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech Pétera Lőrincza, bytom Nová Ves 2217/6, 

929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
 

Uznesenie 

č. 341/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1. Odpredaj nebytového priestoru – garáže č. 131, nachádzajúceho sa v budove 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4645 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v podiele 1/1-ine a podielu priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech 

Pétera Lőrincza, bytom Nová Ves 2217/6, 929 01 Dunajská Streda, nar. 28.05.1986, 

za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 99/2016, 

vypracovaným Jolanou Némethovou, dňa 20.10.2016 vo výške 1 980,-€ (slovom: 

jedentisícdeväťstoosemdesiat eur).  

 

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

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

neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže 

vypísanej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 

21/308/2012 zo dňa 15.05.2012, ktoré následne z dôvodu neúspešnosti bolo zrušené 

s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 28/446/2013 zo dňa 

26.02.2013.  

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

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

predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. 
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k bodu č.  17.  Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 136/10 o výmere 26 m
2
, par. č. 136/52 o výmere 53 m

2
, par. č. 

136/53 o výmere 4 m
2
 a par. č. 136/54 o výmere 585 m

2
, v prospech spoločnosti PIZZA 

EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 604. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 136/10 o výmere 26 m
2
, par. č. 136/52 

o výmere 53 m
2
, par. č. 136/53 o výmere 4 m

2
 a par. č. 136/54 o výmere 585 m

2
, v prospech 

spoločnosti PIZZA EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 

604 v zmysle predloženého písomného materiálu. Primátor mesta dal hlasovať zvlášť 

o schválení odpredaja nehnuteľností (parc. č. 136/52, 136/10 a 136/53) a zvlásť o schválení 

odpredaja nehnuteľnosti (parc. č. 136/54), súčasne navrhol, aby návrh na uznesenie bol 

doplnený o ďalší bod. 

 Hlasovanie o schválení odpredaja nehnuteľností (parc. č. 136/52, 136/10 a 136/53): 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o schválení odpredaja nehnuteľnosti (parc. č. 136/54) : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 0 

proti : 4 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

        Návrh nebol prijatý. 

Uznesenie 

č. 342/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1. Odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemkov, par. registra „C“, druh 

pozemku ostatné plochy, par. č. 136/10 o výmere 26 m
2
,
 
  vedeného na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a pozemkov vytvorených 

geometrickým plánom č. 46610910-79/2016, vyhotoveným dňa 16.08.2016, 

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

46610910, overeným Okresným úradom Dunajská   Streda  –  Katastrálny  odbor,  dňa   
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31.08.2016  pod   č. 1824/16,  par. č. 136/52,  parcela registra C,  druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m
2
, par. č. 136/53,  parcela registra C,  druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m
2
, v prospech spoločnosti PIZZA 

EXTRA, s.r.o., Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 604 do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemkov, 

stanovenú znaleckým posudkom č. 87/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, 

dňa 02.09.2016 vo výške 2 901,68 € (slovom: dvetisícdeväťstojeden eur 

a šesťdesiatosem euro centov) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č. 

136/10, č. 136/52, č. 136/53, 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 parcely 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. 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

2. Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemku, vytvoreného geometrickým 

plánom č. 46610910-79/2016, vyhotoveným dňa 16.08.2016, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46610910, 

overeným Okresným úradom Dunajská   Streda  –  Katastrálny  odbor,  dňa   

31.08.2016  pod   č. 1824/16, par. č. 136/54,  parcela registra C,  druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 585 m
2
 , v prospech spoločnosti PIZZA EXTRA, s.r.o., 

Kulačská 4000/1a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 272 604 do výlučného vlastníctva 

v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 87/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 02.09.2016 vo 

výške 20 451,60 € (slovom: dvadsaťtisícštyristopäťdesiatjeden eur a šesťdesiat euro 

centov) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

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

136/54, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

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

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijíma 

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

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení 

infraštrukturálnych stavieb. 

 

3. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod 

pozemkov, zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej  plochy, ktorá 
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svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa).  

 

k bodu č.  18.  Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného bremena na 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3737/14, č. 3737/176,  č. 

3737/177,  č. 3737/178,   č. 3737/179,  vedené na LV č. 6973 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 

Okresným úradom Dunajská Streda  - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská 

Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného zriadenia vecného 

bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 3737/14, č. 

3737/176,  č. 3737/177,  č. 3737/178,   č. 3737/179,  vedené na LV č. 6973 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, č. 3737/175, vedené na LV č. 1838 

Okresným úradom Dunajská Streda  - Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 343/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1.  Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3737/14, parcela 

registra C, druh pozemku záhrady o výmere 475 m
2
,  par. č. 3737/176, parcela registra 

C, druh pozemku záhrady o výmere 475 m
2
, par. č. 3737/177, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 475 m
2
, par. č. 3737/178, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 475 m
2
, par. č. 3737/179, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 478 m
2
, vedené na LV č. 6973 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor a  par. č. 3737/6, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 328 m
2
, par. č. 3737/175, parcela registra C, druh 

pozemku záhrady o výmere 324 m
2
, vedené na LV č. 1838 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, bezodplatne v prospech mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; spočívajúceho v práve 
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vstupu, prechodu a  prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, mesta 

Dunajská Streda, Hlavná 50/156, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, cez celé 

vyššie uvedené pozemky neobmedzene, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon 

povolenej činnosti.  

 

2.   Zriadenie vecného bremena uvedeného v bode 1. tohto návrhu uznesenia na 

dobu neurčitú.   

 

k bodu č.  19.  Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, 

par. č. 259/5 o výmere   35 m
2
 a par. č. 253/5 o výmere 11 m

2
, nachádzajúcim sa v k.ú. 

Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov 

k pozemkom, par. č. 259/5 o výmere   35 m
2
 a par. č. 253/5 o výmere 11 m

2
, nachádzajúcim sa 

v k.ú. Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

Uznesenie 

č. 344/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov: 

 

1.1 predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto 

Dunajská Streda: 

 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, par. č. 259/5 o výmere 35 m
2
, vytvorený geometrickým plánom č. 

46610910-43/2016, vyhotoveným dňa 25.05.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910  v podiele 1/1-ine 

k celku, vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383. 
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Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 259/5, bola stanovená znaleckým posudkom                       

č. 88/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 16.09.2016 vo výške 870,- 

€  (slovom: osemstosedemdesiat eur). 

  

1.2 predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – vlastník: 

Slovenská republika, správca: Okresný súd Dunajská Streda: 

  

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, par. č. 253/5 o výmere 11 m
2
, vytvorený geometrickým plánom č. 

46610910-43/2016, vyhotoveným dňa 25.05.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910  v podiele 1/1-ine 

k celku, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Okresného súdu 

Dunajská Streda, Alžbetínske námestie č. 8, 929 27 Dunajská Streda, IČO: 00 165 

620. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 253/5, bola stanovená  znaleckým posudkom                       

č. 89/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.09.2016 vo  výške 275,- 

€  (slovom: dvestosedemdesiatpäť eur). 

 

2. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 2, s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

2.1. pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 2 nadobúda do 

svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, 

2.2. pozemok uvedený v bode 1.2 tohto návrhu vymieňajúci č. 1 nadobúda do 

svojho  výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku. 

 

3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu na strane 

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

e)  zákona SNR č. 138/1991 o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 

v záujme vysporiadania majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, zabratým 

oplotením nachádzajúcim sa medzi nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda a vo vlastníctve Slovenskej republiky, vybudovaným v čase bývalej 

Československej socialistickej republiky.  

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

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

predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 



 27 

k bodu č.  20.  Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom, 

par. č. 886/2 o výmere  65 m
2
 a par. č. 1936/233 o výmere 18 m

2
, nachádzajúcim sa v k.ú. 

Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov 

k pozemkom, par. č. 886/2 o výmere  65 m
2
 a par. č. 1936/233 o výmere 18 m

2
, 

nachádzajúcim sa v k.ú. Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 345/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

I. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov: 

 

1.2  predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto 

Dunajská Streda: 

 

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, par. č. 

1936/233 o výmere 18 m
2
, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor v podiele 1/1-ine k celku, vo výlučnom vlastníctve mesta 

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

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1936/233,  bola stanovená  znaleckým posudkom                       

č. 74/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.09.2016 vo  výške 910,- 

€  (slovom: deväťstodesať eur). 

  

1.2 predmet bezodplatnej zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Tibor Udvaros, 

bytom Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda, nar. 02.02.1960: 

  

 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, par. č. 886/2 o výmere 65 m
2
, vedený na LV č. 347 Okresným úradom 
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Dunajská Streda – Katastrálny odbor v podiele 1/1-ine k celku, vo výlučnom 

vlastníctve Tibora Udvarosa, bytom Jilemnického 233/23, 929 01 Dunajská Streda, 

nar. 02.02.1960. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 886/2, bola stanovená znaleckým posudkom                       

č. 73/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 25.08.2016 vo výške 910,- 

€  (slovom: deväťstodesať eur). 

 

3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 2, s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

3.1. pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 2 nadobúda do 

svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, 

3.2. pozemok uvedený v bode 1.2 tohto návrhu vymieňajúci č. 1 nadobúda do 

svojho  výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, 

3.3. vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bode 

1.2  tohto návrhu, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

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

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

a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

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

hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb, 

3.4. vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bode 

1.1 tohto návrhu, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

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

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

a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

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

hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.1 tohto návrhu na strane 

vymieňajúceho č. 1, a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto návrhu na strane 

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

e)  zákona  SNR č. 138/1991 o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 

v záujme vysporiadania majetkovo - právnych vzťahov k pozemku, par. č. 886/2, na 

ktorom sa nachádza chodník a pás mestskej zelene vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda.  

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

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

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

Po prerokovaní bodu č. 20 člen Mestskej rady Dunajská Streda, MUDr. Zoltán Horváth 

opustil rokovaciu miestnosť. 
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k bodu č.  21.  Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 

Okružná križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par.   č. 1888/306 o výmere 455 m
2
, par. č. 1894/41 o výmere 226 

m
2
, par. č. 1894/35 o výmere 100 m

2
,  par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m

2
,  par. č. 1915/661 

o výmere 112 m
2
, v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 

Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Dunajská 

Streda – SO 01 Okružná križovatka Galantská cesta“ vybudovanej na pozemkoch 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par.   č. 1888/306 o výmere 455 m
2
, par. č. 1894/41 

o výmere 226 m
2
, par. č. 1894/35 o výmere 100 m

2
, par. č. 1894/36 o výmere 1 495 m

2
,  par. 

č. 1915/661 o výmere 112 m
2
, v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 

917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 346/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1. Odpredaj časti stavebného diela „Dunajská Streda – SO 01 Okružná križovatka 

Galantská cesta“, vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom území Dunajská Streda, 

obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/306,  parcela registra C,  

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m
2
,  par. č. 1894/41,  parcela 

registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m
2
, par. č. 

1894/35,  parcela registra C,  druh pozemku ostatné plochy o výmere 100 m
2
, par. č. 

1894/36,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 

495 m
2
, par. č. 1915/661,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 112 m
2
, vytvorených geometrickým plánom č. 1041/2016, 

vyhotoveným dňa 19.08.2016, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová 11, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overeným Okresným úradom  Dunajská   

Streda – Katastrálny   odbor,  dňa   20.09.2016  pod   č. 2002/2016,  ktorého užívanie 

Okresný úrad Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

ako stavebný úrad povolil kolaudačným rozhodnutím č. OU-DS-OCDPK-
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2016/013118-05 zo dňa 21.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2016; v 

prospech  Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 

37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro pri splnení nasledovných podmienok: 

Mesto Dunajská Streda pred uzavretím kúpnej zmluvy s Trnavským samosprávnym 

krajom, predloží kupujúcemu nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 

 projektovú dokumentáciu skutočne realizovaného stavebného diela, 

 právoplatné kolaudačné  rozhodnutie a zároveň v súlade s vyššie uvedeným 

kolaudačným rozhodnutím sa zmluvne zaviaže na záručnú dobu odovzdaného 

stavebného diela do 15.08.2020. 

 

2. Odpredaj nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1. tohto návrhu ako prípad hodný 

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

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že predmetná časť 

stavby je súčasťou cestného telesa komunikácie vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja.  

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

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

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

Po prerokovaní bodu č. 20 člen Mestskej rady Dunajská Streda, MUDr. Zoltán Horváth sa 

vrátil do rokovacej miestnosti. 

 

k bodu č.  22.  Návrh na odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na 

Kračanskej ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda a susedného výrobného areálu.  

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia 

vybudovanej na Kračanskej ceste, oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda a susedného výrobného areálu v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 347/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

Odkúpenie navýšenej časti stavby oplotenia vybudovanej na Kračanskej ceste, 

oddeľujúcej areál bytov s nižším štandardom bývania vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda a susedného výrobného areálu, v dĺžke a vyhotovení uvedenej v znaleckom 

posudku č. 105/2016, vypracovanom Ing. Jolanou Némethovou dňa 31.10.2016; v  

prospech mesta Dunajská Streda za všeobecnú hodnotu stavby oplotenia, stanovenú 

vyššie uvedeným znaleckým posudkom vo výške 15 000,- € (slovom: pätnásťtisíc eur) 

s podmienkou, že pred realizáciou vyššie uvedenej kúpy spoločnosť MWH s.r.o., 

Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 35 730 480, vyrovná všetky svoje záväzky voči 

mestu Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  23.  Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom parkovacích miest 

pre nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.  

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny výšky nájomného za nájom 

parkovacích miest pre nájomcu Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay predniesol doplňujúci návrh, 

aby bod č. 2 návrhu na uznesenie bol doplnený o ďalší bod, ktorý pojednáva o tom, aby 

vyhradené parkovacie miesta pre podnikateľské subjekty boli od 1. januára 2017 zrušené. 

Toto sa nevzťahuje na štátne orgány a ani v prípade záväzkov vyplývajúcich zo stavebného 

konania. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu: 
 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 1 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý.  

 

Primátor mesta predniesol pozmeňovací návrh, aby v návrhu na uznesenie, bod 1 bolo 

slovné spojenie „finančný prenájom od tretej osoby“ opravený na „operatívny prenájom od 

víťaza verejnej obchodnej súťaže“ a suma ročného nájomného v bode 2 bola zvýšená na 

sumu 150.000 Eur. 

 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu primátora: 
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Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 348/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  vziať na vedomie,  

že spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. ako nájomca  v auguste 

2016 vrátila mestu Dunajská Streda ako prenajímateľovi 33 ks prenajatých 

parkovacích automatov, z dôvodu úplného opotrebenia, poškodenia, zrejmú 

zastaranosť, nehospodárnosť v prevádzke. Spoločnosť obstarala parkovacie automaty 

formou operatívneho prenájmu od víťaza verejnej obchodnej súťaže. 

 

B/ schváliť 

1. ročné nájomné za nájom parkovacích miest pre nájomcu Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o. na rok 2017 v sume 150 000 eur s tým, že nájomné sa bude 

uhrádzať v štvrťročných splátkach so splatnosťou 30.4.2017, 31.7.2017, 31.10.2017 

a 30.12.2017. 

 

2. zrušenie vyhradených parkovacích miest pre podnikateľské subjekty s účinnosťou 

od 1. januára 2017. 

    

C/ žiadať  

primátora mesta, aby zabezpečil uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve o nájme 

parkovacích miest a parkovacích automatov uzavretej dňa 30.4.2014 medzi Mestom 

Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. v znení 

neskorších dodatkov v zmysle bodu 2. tohto uznesenia. 
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k bodu č.  24.  Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda  č. 327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo predloženie žiadosti o finančný 

príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr 

a Dunajská Streda“  v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG  V–

A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: 

SKHU/1601. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 327/2016/14 zo dňa 27.9.2016, ktorým schválilo 

predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Spoločný rozvoj cestovného 

ruchu miest Győr a Dunajská Streda“  v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE INTERREG  V–

A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: 

SKHU/1601 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 349/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  č. 327/2016/14 zo dňa 

27.9.2016 nasledovne: 

 

bod 1 a 2 uznesenia znie: 

 

„1. predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom Cultural 

programmes for bridging gaps between Győr and Dunajská Streda", "Győr és 

Dunaszerdahely kulturális együttműködésének fejlesztése", „Rozvoj kultúrnej 

spolupráce medzi mestami Győr a Dunajská Streda“ v rámci PROGRAMU 

SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, PO1 – 

Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1601 

„2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého príspevku z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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maximálne do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti t.j. maximálne do výšky 25 

301,80 €.“ 

 

k bodu č.  25.  Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpísanie premlčaných pohľadávok mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 350/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

odpísanie premlčaných pohľadávok a záväzkov mesta Dunajská Streda v celkovej 

výške 12 696,47 EUR. 

 

k bodu č.  26.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č.  21/2012 zo dňa 4. decembra 2012  o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie 

prístroje  na území mesta Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č.  21/2012 zo dňa 4. decembra 2012  o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje  

na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 
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nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 351/2016/17 

 

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. ......../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č.   21/2012 zo dňa 4. decembra 2012  o dani z nehnuteľností, dani za 

psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje  na území mesta 

Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  27.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne 

s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 352/2016/17 

 

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. ..../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo 
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dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

k bodu č.  28.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému 

poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 

k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu, s tým, že poradie bodov v priloženom Dodatku č. 2 sa prečísluje podľa 

vzostupného poradia meniacich sa článkov. 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó predniesol pozmeňovací návrh, 

aby, v Dodatku č. 2 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda čl. 15 časť 

I. Nájomná zmluva ods. 3 bol zmenený nasledovne: 

„ 3. Právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto na mestskom cintoríne 

vzniká žiadateľovi, ak má byť do hrobového miesta pochovaná fyzická osoba, uložené ľudské 

pozostatky a spopolnené ľudské pozostatky fyzickej osoby, ktorá  

a) mala posledný trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda alebo 

b) mala za života trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda minimálne 5 rokov, 

čo sa preukazuje potvrdením mestského úradu.“ 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 353/2016/17 

 

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. ..../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016 ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim 

návrhom. 
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k bodu č.  29.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra  2016,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za 

osobitné užívanie verejného priestranstva  na  území mesta Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra  2016,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2012 zo dňa 4. decembra 2012 o dani za osobitné 

užívanie verejného priestranstva  na  území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 354/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

u z n i e s ť  sa  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ......../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č.   23/2012 zo dňa 4. decembra 2012  o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva  na území mesta Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  30.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská 

Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 355/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

u z n i e s ť  sa  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  31.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o zriadení Materskej školy – Óvoda, Rybný trh č. 14, 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej 

školy – Óvoda, Rybný trh č. 14 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej 

školy – Óvoda, Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská Streda bez právnej 

subjektivity; o zriadení  Materskej školy – Óvoda Námestie SNP č. 187/11 Dunajská 

Streda - Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej školy – 

Óvoda Námestie SNP č. 187/11 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej 

školy – Óvoda Ružový háj č. 1359/19 Dunajská Streda bez právnej subjektivity; 

o zriadení  Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Októbrová 

ulica č. 939/47 Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o 

zrušení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Októbrová ulica č. 

939/47 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy Eleka Benedeka 

s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda Alžbetínske námestie č. 

323/3 Dunajská Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy – Óvoda 

Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej 

organizácie a o zrušení Materskej školy – Óvoda Komenského ulica č. 357/2 Dunajská 

Streda bez právnej subjektivity, Materskej školy Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská 

Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda Széchenyiho ulica č. 1999/9 

Dunajská Streda bez právnej subjektivity. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o zriadení Materskej školy – Óvoda, Rybný trh 

č. 14, Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej 
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školy – Óvoda, Rybný trh č. 14 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy – 

Óvoda, Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  

Materskej školy – Óvoda Námestie SNP č. 187/11 Dunajská Streda - Dunaszerdahely ako 

rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej školy – Óvoda Námestie SNP č. 187/11 

Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda Ružový háj č. 1359/19 

Dunajská Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským - Óvoda Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako 

rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - 

Óvoda Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy 

Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda Alžbetínske 

námestie č. 323/3 Dunajská Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy – 

Óvoda Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej 

organizácie a o zrušení Materskej školy – Óvoda Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda 

bez právnej subjektivity, Materskej školy Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda bez 

právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda 

bez právnej subjektivity v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 356/2016/17 

 

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. ........./2016 zo dňa 29. 

novembra 2016 o zriadení Materskej školy – Óvoda, Rybný trh č. 14, Dunajská Streda 

– Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej školy – Óvoda, 

Rybný trh č. 14 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda, 

Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  

Materskej školy – Óvoda Námestie SNP č. 187/11 Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

ako rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej školy – Óvoda Námestie SNP č. 

187/11 Dunajská Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda Ružový 

háj č. 1359/19 Dunajská Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská 

Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o zrušení Materskej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská 
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Streda bez právnej subjektivity a Materskej školy Eleka Benedeka s vyučovacím 

jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda Alžbetínske námestie č. 323/3 Dunajská 

Streda bez právnej subjektivity; o zriadení  Materskej školy – Óvoda Komenského 

ulica č. 357/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely ako rozpočtovej organizácie a o 

zrušení Materskej školy – Óvoda Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda bez 

právnej subjektivity, Materskej školy Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda bez 

právnej subjektivity a Materskej školy – Óvoda Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská 

Streda bez právnej subjectivity. 

 

k bodu č.  32.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

......../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za  sociálne služby v Nocľahárni  v Dunajskej Strede. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ......../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za  sociálne služby v Nocľahárni  v Dunajskej Strede v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 357/2016/17 

 

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. ......../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  

sociálne služby v Nocľahárni  v Dunajskej Strede. 

 

k bodu č.  33.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 358/2016/17 

 

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. ..../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  34.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

........./2016 zo dňa 29. novembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017.  

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ........./2016 zo dňa 29. novembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Uznesenie 

č. 359/2016/17 

 

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. ........./2016 zo dňa 29. 

novembra 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

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

území mesta Dunajská Streda na rok 2017. 

 

k bodu č.  35.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev 

na území mesta Dunajská Streda.  

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných 

priestranstiev na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Člen Mestskej Rady Dunajská Streda, Attila Karaffa predniesol pozmeňovací návrh, 

aby ulica popríp. verejné priestranstvo na území mesta Dunajská Streda na parc. č. 1886/322/ 

a 1886/356 v katastrálnom území Dunajská Streda bol označený ako Ovocný sad a parc. č. 

1886/360 v katastrálnom území Dunajská Streda bol označený ako Štvrť svätého Jána. 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 360/2016/17 

 

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. ..../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim návrhom. 
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k bodu č.  36.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ...... 

/2016 zo dňa 29.11.2016, ktorým sa vyhlasuje úplne znenie záväznej časti Územného 

plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 

12/2007, VZN č. 5/2008, VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016.  

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ...... /2016 zo dňa 29.11.2016, ktorým sa vyhlasuje úplne znenie záväznej časti 

Územného plánu mesta Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, 

VZN č. 12/2007, VZN č. 5/2008, VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 

13/2016 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 361/2016/17 

 

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. ...... /2016 zo dňa 

29.11.2016, ktorým sa vyhlasuje úplne znenie záväznej časti Územného plánu mesta 

Dunajská Streda vyhlásených VZN mesta č. 5/2005, VZN 10/2007, VZN č. 12/2007, 

VZN č. 5/2008, VZN č. 11/2010, VZN č. 12/2013, VZN č. 16/2015, VZN 13/2016. 

 

k bodu č.  37.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská 

Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2016 zo dňa 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu, s tým, aby všeobecne záväzné nariadenie 

nadobudlo účinnosť 1. januára 2017. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 362/2016/17 

 

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. ..../2016 zo dňa 29. 

novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  38.  Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky č. 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie podkladu územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 363/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

informáciu o začatí vypracovania dokumentácie Zmien a doplnkov č. 2016 územného 

plánu mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom na predloženom výkrese „Prehľad 

lokalít požadovaných zmien ÚPN mesta Dunajská Streda – 2016“. 

 

k bodu č.  39.  Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta 

Dunajská Streda na roky 2016-2017. 

 

Primátor mesta predniesol Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na 

území mesta Dunajská Streda na roky 2016-2017 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 364/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie  

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda 

na roky 2016-2017. 

 

k bodu č.  40.  Správa o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému 

verejného osvetlenia mesta Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Správu o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie 

systému verejného osvetlenia mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 
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         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 365/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie  

Správu o obnove a prevádzkovo-energetickej optimalizácie systému verejného 

osvetlenia mesta Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  41.  Ústna informácia primátora o stave produkcie komunálného odpadu na 

území mesta Dunajská Streda.  

 

Primátor mesta predniesol Ústnu informáciu primátora o stave produkcie 

komunálného odpadu na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 366/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie  

Ústnu informáciu primátora o stave produkcie komunálného odpadu na území mesta 

Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  42.  Petícia za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového stojiska.  

 

Primátor mesta predniesol Petíciu za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového 

stojiska v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 367/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ vziať na vedomie  

petíciu obyvateľov za premiestnenie alebo zrušenie kontajnerového stojiska; 

 

 B/ žiadať  

primátora mesta o zabezpečenie premiestnenia kontajnerového stojiska z parcely č. 

2475/67 na parcelu č. 2475/90 podľa priloženého situačného náčrtu. 

 

k bodu č.  43.  Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2017. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2017, s tým, že jednotlivé termíny zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda budú nasledovné: 

- 14. február 2017, 

- 9. máj 2017, 

- 27. jún 2017. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 368/2016/17 

 

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 I. polrok 2017 

nasledovne: 

14. februára, 

9. mája, 

27. júna. 

  

k bodu č.  44.  Návrh na organizačné zabezpečenie 16. rokovania Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 16. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu, s 

tým, aby termín začatia 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda bol o 13,00 

hod. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 369/2016/17 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda nasledovne: 

27.09.2016, t.j. 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 17. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 22.11.2016 o 16.00 hod. 



 49 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 24.11.2016 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

Overovatelia: 

 

1/ Mgr. Alexander Dakó            ……………………………………… 

 

 

2/ Ing. Ladislav Garay     ……………………………………… 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný   

referent právny   ……………………………………… 

 


