SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 18/7/2016

Dunajská Streda, dňa 08.12.2016

Zápisnica
zo 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 6. decembra 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: Mgr. Alexander Dakó – ospravedlnený – pracovná zaneprázdenenosť
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 18.
zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 18. zasadnutia Mestskej
rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Primátor mesta predniesol doplňujúci návrh a to doplnenie nového programového bodu za
bod č. 6 „Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č. 93 o výmere
2 211 m2, par.č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2, par. č. 240/1 o výmere
8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6 o výmere 660 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518.”
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom
v Pozvánke zo dňa 29.11.2016, spolu s doplňujúcim návrhom:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
:4
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proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 370/2016/18
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
29.11.2016 spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Schválený program 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 29.11.2016:
1. Schválenie programu rokovania 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017.
4. Informácia o podpísaní dodatku č. 3 k úverovej zmluve č. 0092/14/08767.
5. 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.
6. Petícia občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a
zachovania zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda.
7. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č. 93
o výmere 2 211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2,
par. č. 240/1 o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6
o výmere 660 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
k bodu č. 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z členov mestskej rady Ing. arch.
Mariana Ravasza a Attilu Karaffu; za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného.
Hlasovanie:
Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 371/2016/18
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie za overovateľov zápisnice rady Ing. arch. Mariana Ravasza a Attilu Karaffu a
Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa.
Po hlasovaní druhého programového bodu sa dostavil na rokovanie člen Mestskej rady
Dunajská Streda, MUDr. Zoltán Horváth.
k bodu č. 3. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017.
Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2017 v
zmysle predloženého písomného materiálu, pričom poznamenal, že predmetný návrh už bol
na 17. zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda dňa 22.11.2016 prerokovaný, avšak
vzhľadom na skutočnosť, že od januára naďalej zostáva 9 samostatných materských škôl bez
právnej subketivity, bolo potrebné celý návrh prepracovať.
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.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda Ing. arch. Marian Ravasz poznamenal, že
nesúhlasí so stanoviskom hlavného kontrolóra, návrh je podľa neho neprehľadný a to na
viacerých miestach. Citoval §7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v zmysle ktorého: “Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.” Citoval to z dôvodu, nakoľko
spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. bude podľa návrhu rozpočtu v roku
2017 poskytnutá dotácia vo výške 250.000 Eur a návrh neobsahuje konkrétny zoznam úloh,
na ktorých bude táto suma poskytnutá. Ďalej vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že napriek
minuloročným prísľubom, aj v roku 2017 dôjde k zvyšovaniu rozpočtu z hľadiska odvozu
odpadu.
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. 372/2016/18
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.
k bodu č. 4. Informácia o podpísaní dodatku č. 3 k úverovej zmluve č. 0092/14/08767.
Primátor mesta predniesol Informácia o podpísaní dodatku č. 3 k úverovej zmluve č.
0092/14/08767 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. 373/2016/18
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
vziať na vedomie
informáciu o podpísaní dodatku č. 3 k úverovej zmluve č. 0092/14/08767.
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.
k bodu č. 5.

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.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:

Výsledok hlasovania:
prítomní : 5
za
:4
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 374/2016/18
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. 6. Petícia občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a
zachovania zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Petíciu občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou
subjektivitou a zachovania zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
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. 375/2016/18
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
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vziať na vedomie
Petíciu občanov za zriadenie 9 materských škôl s právnou subjektivitou a zachovania
zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
k bodu č. 7. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par. č. 93
o výmere 2 211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2, par. č.
240/1 o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6 o výmere 660 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518.
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 50/1 o výmere 6 646 m2, par.
č. 93 o výmere 2 211 m2, par. č. 151 o výmere 651 m2, par. č. 180 o výmere 1 558 m2, par. č.
240/1 o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4 o výmere 913 m2 a par. č. 240/6 o výmere 660 m2,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518 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. 376/2016/18
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 50/1,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 646 m2,
par. č. 93, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2
211 m2, par. č. 151, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 651 m2, par. č. 180, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 1 558 m2, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor a par. č. 240/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 8 251 m2, par. č. 240/4, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 913 m2, par. č. 240/6, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 660 m2, vedené na LV č. 5441
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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 podzemnej inžinierskej stavby „DS_Dunajská Streda,
Kukučínova ul., NNK“. Geometrickým plánom číslo 267/2016 zo dňa 21.10.2016,
vyhotoviteľa GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 539 325, bol
vyznačený rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia vyššie uvedenej
podzemnej inžinierskej stavby na hore uvedených parcelách. Návrh zmluvy o zriadení
vecných bremien tvorí prílohu tohto návrhu.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá
bola stanovená znaleckým posudkom č. 92/2016, vypracovaným Ing. Miroslavom
Velkom, dňa 23.11.2016, vo výške 7 900,- € (slovom: sedemtisícdeväťsto eur).

Po prerokovaní všetkých bodov programu 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 06.12.2016 o 12.58 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 8.12.2016

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Ing. arch. Marian Ravasz

………………………………………

2/ Attila Karaffa

………………………………………

Zapisovateľ:
Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………………
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