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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 15/7/2016           Dunajská Streda, dňa 28.9.2016 

 

Zápisnica 

z 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. septembra 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 15. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 
 

k bodu č.  1. Schválenie programu 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 15. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 21.9.2016: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 313/2016/15 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

21.9.2016: 

 

Schválený program 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 27.9.2016: 

1. Schválenie programu rokovania 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi mestom Dunajská 

Streda, spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 

43 956 700 a budúcim akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707. 

4. Návrh na schválenie predloženia 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. 

Po hlasovaní prvého programového bodu na rokovanie sa dostavil MUDr. Zoltán Horváth. 

 

 

k bodu č.  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

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

Dakóa a Attilu Karaffu; za zapisovateľa určil Mgr. Štefan Podhorného. 

 

 Hlasovanie: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 314/2016/15 

 

Mestská rada Dunajská Streda 
 

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

určenie za overovateľov zápisnice rady Mgr. Alexandra Dakóa a Attilu Karaffu, 

a Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa. 
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k bodu č.  3. Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi mestom 

Dunajská Streda, spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, 

IČO: 43 956 700 a budúcim akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Akcionárskej dohody medzi 

mestom Dunajská Streda, spoločnosťou E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 

Bratislava, IČO: 43 956 700 a budúcim akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 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. 315/2016/15 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

zámer spoločnosti E.H.C.S. a.s. odpredať 1 ks kmeňovej akcie na meno, ISIN: 

LP0001508555 v menovitej hodnote 1.000 EUR emitenta akcie DAC ARÉNA, a.s., so 

sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707  budúcemu 

investorovi futbalového štadióna  

 

B/ o d p o r ú č a   Metskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť  

neuplatnenie predkupného práva mesta Dunajská Streda na 1 ks kmeňovej akcie na 

meno, ISIN: LP0001508555 v menovitej hodnote 1.000 EUR emitenta akcie DAC 

ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

47 854 707. 

 

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

uzavretie Akcionárskej dohody medzi mestom Dunajská Streda, spoločnosťou 

E.H.C.S. a.s. so sídlom Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 43 956 700 a budúcim 

akcionárom spoločnosti DAC ARÉNA, a.s., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 47 854 707, v predloženom rozsahu. 

 

D/ o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda splnomocniť 

primátora mesta 

na uzavretie Akcionárskej dohody v predloženom rozsahu. 
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k bodu č.  4. Návrh na schválenie predloženia 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 predloženia 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. 316/2016/15 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

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

cestovného ruchu miest 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, 

maximálne do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 

 

3. uzavretie zmluvy o výpožičke nehnuteľností medzi spoločnosťou 

THERMALPARK DS, a.s. Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

31 450 920 ako požičiavateľom,  a Mestom Dunajská Streda ako vypožičiavateľom za 

účelom realizácie projektu „Spoločný rozvoj cestovného ruchu miest Győr a Dunajská 

Streda“ a za nasledovných podmienok: 

predmet zmluvy: nehnuteľnosti vedené na LV č. 2502 Okresným úradom Dunajská 

Streda, katastrálnym odborom, v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda ako: 
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pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2820/28,  druh pozemku: ostatné plochy 

pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2821/3,  druh pozemku: vodné plochy,  

pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2820/1, druh pozemku: ostatné plochy,  

pozemok parc.registra „C“ č. parc. 2820/69,  druh pozemku: vodné plochy,  

doba bezplatného užívania: od 1.10.2016 do 31.12.2029 

účel užívania: zriadenie a prevádzkovanie kúpaliska. 

 

B/ o d p o r ú č a  Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda splnomocniť 

primátora mesta  

na vykonanie potrených úkonov k zabezpečeniu realizácie uznesenia mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 16.6.2016 o 13,20 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná  dňa 29.9.2016 

 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

2/ Attila Karaffa     ………………………………………. 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný 

referent právny   ……………………………………… 


