SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 15/8/2020

Dunajská Streda, dňa 30.07.2020

Zápisnica
z 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 28. júla 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- členovia MsR v počte 5 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta MsÚ
- vedúci odborov MsÚ
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu v Dunajskej Strede 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 23.07.2020:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 277/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
23.07.2020:
Schválený program 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 28.07.2020:
1. Schválenie programu rokovania 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č.
4/2020. (materiál č. 244/2020/15)
4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú.
Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere 45
m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par. č.
918/4 o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
; a par. č. 2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16 o
výmere 5 m2, par. č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 898/7 o výmere 67 m2, vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 245/2020/15)
5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“
na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par.
č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere
2040 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc.
č. 2391/3 o výmere 337 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par.
reg. „C“, parc. č. 2391/5, o výmere 60 m2. (materiál č. 246/2020/15)
6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m 2, par.
č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518. (materiál č. 247/2020/15)
7. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako
nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46, 010
01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom. (materiál č. 248/2020/15)
8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom
„Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020,
Prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c). (materiál č.
249/2020/15)
9. Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány
so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej
zakladateľom je mesto Dunajská Streda. (materiál č. 250/2020/15)
10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020. (materiál č. 251/2020/15)
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11. Návrh na organizačné zabezpečenie 15. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 252/2020/15)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava Garayho, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku
Eszter Pelechovú, referentku organizačnú.
Hlasovanie:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 278/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava Garayho za overovateľov zápisnice a
Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku.

k bodu č. 3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020
č. 4/2020. (materiál č. 244/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská
Streda za rok 2020 č. 4/2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlavný kontrolór mesta, Ing. Zoltán Fekete sa vyjadril k navrhovanej zmene rozpočtu
a konštatoval, že je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a odporúča
predkladaný návrh schváliť.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, vyjadril nespokojnosť so
spôsobom prerokovania predkladaného návrhu Komisiou MsZ pre rozvoj mesta, a to
hlasovaním per rollam. Poznamenal, že nie je presvedčený o správnosti takéhoto postupu,
nakoľko nebolo možné o návrhu debatovať a nemyslí si, že by sa tak dôležité materiály ako je
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zmena rozpočtu mali pred Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda predkladať len po per
rollam hlasovaní komisií MsZ.
Primátor mesta uviedol, že hlasovanie per rollam má rovnakú váhu ako rokovanie
členov komisií na zasadnutí komisií. Nepochybuje o tom, že členovia odborných komisií by
dokázali položiť viac otázok na zasadnutí komisie. Podotkol, že je na predsedovi komisie
akým spôsobom budú členovia komisie o predkladaných návrhoch hlasovať. Na margo
otvoreného listu člena Mestskej rady Dunajská Streda, Rolanda Hakszera uviedol, že si
nemyslí, že by zasadnutia odborných komisií MsZ, mestskej rady alebo mestského
zastupiteľstva mali byť založené na konfrontácií, ale na rokovaní, vyjadrovaní názorov
a hľadaní kompromisov.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay, ako predseda Komisie MsZ
pre rozvoj mesta reagoval na slová člena mestskej rady Rolanda Hakszera a poznamenal, že
komisia nemôže zasadať každý týždeň. Ďalej uviedol, že je počas hlasovania per rollam
stanovený termín dokedy majú členovia komisie možnosť o predkladanom návrhu hlasovať
a počas tejto doby môžu klásť otázky k návrhom, či už odboru stavebnému alebo vedúcemu
odboru finančného a evidencie majetku, čo sa týka financií. Ďalej uviedol, že komisie MsZ
nemajú rozhodovacie právo.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 279/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu rozpočtu č. 4/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
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k bodu č. 4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k.
ú. Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere 45 m2,
vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par. č. 918/4 o
výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
; a par. č. 2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16 o výmere 5 m2, par. č.
3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 898/7 o výmere 67 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 245/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11
o výmere 45 m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par.
č. 918/4 o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
; a par. č. 2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16 o výmere 5 m2, par.
č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 898/7 o výmere 67 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 280/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:
1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; pozemky nachádzajúce
sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda:
1.1.1 pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 33472602-234/19, vyhotoveným
dňa 14.0.5.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 2591/15, parcela registra C, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 24 m2, par. č. 2591/16, parcela registra C, druh pozemku
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ostatná plocha o výmere 5 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku.
1.1.2 pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-121/20, vyhotoveným
dňa 03.06.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 3024/8, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku.
1.1.3 pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-158/20, vyhotoveným
dňa 16.07.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 898/7, parcela registra C, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 67 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku.
1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – COOP Jednota Dunajská Streda,
spotrebné družstvo, Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168
831; pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorené geometrickým plánom č.
118/2020, vyhotoveným dňa 04.04.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul.
kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, par. č. 2055/10, parcela
registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2 a par. č.
2055/11, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45
m2, vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo,
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168 831 v podiele 1/1-ine
k celku.
1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Ing. Ľudovít Kulcsár,
; pozemok nachádzajúci sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-158/20, vyhotoveným dňa
16.07.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 918/4 parcela registra C, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
v podiele 1/1-ine k celku.
2. Bezodplatnú zámenu vyššie uvedených pozemkov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, z dôvodu vysporiadania majetkovo-právneho stavu
k pozemkom dotknutým plánovanou verejnoprospešnou stavbou „Cyklochodník –
Povodská cesta Dunajská Streda“. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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k bodu č. 5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in
rem“ na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par. č.
2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere 2040
m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/3 o
výmere 337 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par. reg. „C“, parc. č.
2391/5, o výmere 60 m2. (materiál č. 246/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg.
„C“, par. č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere 2040 m2,
par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/3 o výmere 337
m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par. reg. „C“, parc. č. 2391/5,
o výmere 60 m2 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 281/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“
na novovytvorenom pozemku par. č. 2475/214, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorenom
geometrickým plánom č. 1054/2019, vyhotovenom dňa 13.10.2019, vyhotoviteľom
GEOLINE - DS, s.r.o., Športová ulica 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568,
overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 12.11.2019
pod číslom G1- 2370/2019, pre účely umiestnenia inžinierskych stavieb „Polyfunkčná
budova – GRADUS RESIDENCE“ – SO - 02 Komunikácie, spevnené plochy a
parkoviská a SO – 11 Dažďová kanalizácia zo strechy a z odstavných plôch, ktorých
umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 5723/DS/9366/2019/033-KNA7

004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 26.09.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.10.2019; v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda par. č. 2391/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 2040 m2, par. č. 2391/2, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2, par. č. 2391/3, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 337 m2, par. č. 2391/4, parcela
registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2, par. č.
2391/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60
m2, vedených na LV č. 3238 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
•
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle hore uvedeného je
podmienené uzavretím zmluvy o obchodnej spolupráci so záväzkom stavebníka
vybudovania a odovzdania parkoviska a chodníku v prospech mesta Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, najneskôr do 60 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia predmetných
infraštrukturálnych stavieb.
2. Zriadenie vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na dobu neurčitú za
jednorázovú odplatu vo výške 1.860,- € (slovom: tisícosemstošesťdesiat eur), t.j. 15
eur/m2 zaťaženej plochy pozemku.

k bodu č. 6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m 2, par.
č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
(materiál č. 247/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m2,
par. č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, László Szabó, sa obrátil na vedúceho odboru
finančného a evidencie majetku s otázkou, akej veľkej plochy sa bude týkať zriadenie
vecného bremena, pretože uvedené pozemky spolu predstavujú výmeru 880 m2 a jednorazová
odplata vo výške 1.620 Eur (15 Eur/m2) predstavuje zriadenie vecného bremena na ploche o
výmere 108 m2.
Vedúci odboru finančného a evidencie majetku odpovedal na otázku člena mestskej
rady a uviedol, že sa jedná o 108 m2 a nie o celú výmeru uvedených troch pozemkov.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 282/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce
sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 1936/359, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 311 m2, par. č. 1936/202, parcela registra C, druh pozemku ostatná
plocha o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,
pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Polyfunkčná budova – GRADUS
RESIDENCE“ - „SO – 03 Elektrická prípojka NN “, ktorej výstavba bola povolená
Stavebným povolením č. 5424/DS/7554/2019/033-KNA/003, vydaným mestom
Dunajská Streda dňa 13.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2019, v
rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 1049/2019, vyhotovenom dňa
14.10.2019, vyhotoviteľom GEOLINE - DS, s.r.o. Športová ulica 11, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 717 568, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor dňa 23.10.2019 pod číslom G1-2369/2019.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške
1.620,- € (slovom: tisícšesťstodvadsať eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy.

k bodu č. 7. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská
Streda ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46,
010 01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom. (materiál č. 248/2020/15)
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Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom
Dunajská Streda ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská
46, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 283/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parcela KN-C časť parc. č. 1915/116, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, zapísanej na LV č. 6017
v k. ú. Dunajská Streda, medzi mestom Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929
01 Dunajská Streda, ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r. o.,
so sídlom Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 31577865, ako prenajímateľom za účelom
výstavby stavby „Vybudovanie prechodu pre chodcov na Galantskej ceste časť:
Doprava“ za celkový ročný nájom spolu 1 euro (slovom: jedno euro).
Doba nájmu je stanovená v Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku
medzi mestom Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda,
ako budúcim nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r. o., so sídlom Závodská
46, 010 01 Žilina, IČO: 31577865, ako budúcim prenajímateľom, na dobu 10 rokov
s právom budúceho nájomcu na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy.

k bodu č. 8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s
názvom „Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná
os 7. Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c). (materiál č. 249/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie
projektu s názvom „Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 7.
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Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ďalej primátor mesta upozornil na chybu v predkladanom materiáli, a to chybu v celkových
oprávnených výdavkoch projektu, ktoré predstavujú 987.541,00 EUR a nie 987.451,00 EUR.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Ing. Ladislav Garay, ako predseda Komisie MsZ
pre rozvoj vyjadril sklamanie z účasti členov komisie na prezentácii predkladaného návrhu.
Poznamenal, že len on bol prítomný. Ďalej podotkol, že členom komisie osobne
zatelefonovala vedúca odboru stavebného a oboznámila ich s termínom prednášky, pričom sa
mu javí, že týmto poslanci mestského zastupiteľstva prejavili svoj nezáujem o danú tému.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, poznamenal, že bol
odcestovaný a nevedel sa tomuto termínu prispôsobiť. Ďalej uviedol, že si myslí, že pokiaľ by
boli členovia komisie oboznámení s termínom v dostatočnom predstihu, vedeli by sa
zúčastniť. Podotkol však, že to nedáva za vinu Mestskému úradu v Dunajskej Strede.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó, uviedol, že v súvislosti
s predkladaným materiálom boli zvolané dve stretnutia, prvého sa zúčastnil a na druhom sa
zúčastniť nemohol. Požiadal predsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta, aby netvrdil, že
členovia komisie nemajú záujem o rokovanie o predkladanom návrhu.
Člen Mestskej rady, Ing. Ladislav Garay, sa ospravedlnil všetkým, ktorí sa cítia byť
dotknutí a uviedol, že nechcel nikoho uraziť.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 284/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na projekt: „Smart plán mesta Dunajská
Streda“, Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP.
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2.

Celkové oprávnené výdavky projektu 987.541,00 EUR v zmysle výzvy.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 49.377,05 EUR.
4.

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

5. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov
z rozpočtu mesta

k bodu č. 9. Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány
so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom
je mesto Dunajská Streda. (materiál č. 250/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej
zakladateľom je mesto Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol, že v prvom rade treba
pozmeniť pohľad na plán rozvoja mesta. Ďalej poznamenal, že podľa neho nadácia nenaplní
sledovaný cieľ a jej založenie nie je v súlade so zákonom.
Primátor mesta
s viacerými právnikmi.

uviedol,

že

zriadenie

nadácie

bolo

odkonzultované

Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 285/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
A/ z r u š u j e
uznesenie Mestskej rady Dunajská Streda č. 217/2020/11 zo dňa 13. februára 2020.
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B/ o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány so sídlom
Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto
Dunajská Streda so základnou hodnotou nadačného imania vo výške 6.638 eur, ktoré
bude tvorené majetkovým vkladom mesta Dunajská Streda, ktorého predmet budú
tvoriť peňažné prostriedky vo výške 6.638 €
2. prvých členov orgánov Nadácie Hniezdo - Fészek Alapítvány
2.1 za prvých členov správnej rady:
................
................
................
2.2 za prvých členov dozornej rady:
.................
................
................
3.

Nadačnú listinu Nadácie Hniezdo - Fészek Alapítvány

4. Splnomocnenie primátora mesta Dunajská Streda na podpísanie Nadačnej listiny
Nadácie Hniezdo - Fészek Alapítvány a vykonanie všetkých potrebných úkonov,
vrátane právnych, súvisiacich so založením a vznikom Nadácie Hniezdo-Fészek
Alapítvány okrem ak ich vykonanie prináleží zo zákona správcovi nadácie.
5. Podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Dunajská Streda pre nadačný
fond novozaloženej Nadácie Hniezdo - Fészek Alapítvány na rozvoj mesta Dunajská
Streda a podporu jeho obyvateľov najmä v záujme udržiavania mladých rodín v meste
v predloženom rozsahu.

k bodu č. 10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020. (materiál č. 251/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 286/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
zmenu bodu B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 280/2020/14
zo dňa 23. júna 2020 nasledovne:
text „do 31.12.2020” sa nahrádza textom „do 31.8.2020”

k bodu č. 11. Návrh na organizačné zabezpečenie 15. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 252/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 15. rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 287/2020/15
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
mimo plánu zasadnutí nasledovne:
28.07.2020, o 14.00 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
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Po prerokovaní všetkých bodov programu 15. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 28.07.2020 o 13.42 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 31.07.2020

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Mgr. Alexander Dakó

………………………………………

2/ Ing. Ladislav Garay

………………………………………

Zapisovateľka:
Mgr. Dominika Eszter Pelechová
organizačná referentka

………………………………………
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