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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 1/9/2022  Dunajská Streda, dňa 12.12.2022 

 

Zápisnica 

z 1. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 6. decembra 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 7 osôb 

- hlavný kontrolór 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ 

 

Neprítomný: 

- JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta (dovolenka) 

 

 Zástupca primátora mesta Attila Karaffa privítal členov mestskej rady, hlavného 

kontrolóra, prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 

1. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

Prijaté uznesenia: 

 

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

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie programu 1. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó na základe záverov z rokovania 

Komisie MsZ pre financie predniesol návrh, aby bol programový bod č. 35 vyňatý 

z programu rokovania a aby tento materiál nebol predložený ani na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer sa informoval, či v prípade 

vyňatia bodu č. 35 z programu rokovanie bude predkladaný materiál opätovne predložený na 

zasadnutie, ktoré sa uskutoční v januári. 

 

 Zástupca primátora odpovedal členovi Mestskej rady Dunajská Streda, že áno. 
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 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 1.12.2022: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

 Z technických príčin hlasovanie č. 1 

nebolo platné. 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní  : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu člena Mestskej rady Dunajská Streda Lászlóa 

Szabóa: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní  : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 1 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 1.12.2022 a pozmeňujúcom návrhu člena Mestskej rady Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 4 

prítomní  : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 1/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

1.12.2022: 

Schválený program 1. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 6.12.2022: 

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

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 

č.7/2022. (materiál č.  1/2022/1) 

4. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2022. (materiál 

č. 2/2022/1) 

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. (materiál 

č. 3/2022/1) 

6. Návrh na schválenie zámeru výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, 

IČO: 50653636 ako požičiavateľom a nižšie uvedenými občianskymi združeniami 

ako vypožičiavateľmi. (materiál č. 4/2022/1) 

7. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj č. 

286/9 Dunajská Streda IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Centrom voľného 

času – Dunajská Streda, so sídlom  Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 42 299 080  ako nájomcom. (materiál č. 5/2022/1) 

8. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj č. 

286/9 Dunajská Streda IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Súkromným 

gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná  21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 

906 ako nájomcom. (materiál č. 6/2022/1) 

9. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v prospech  občianskeho 

združenia Rómovia na Žitnom Ostrove – Etnografické Múzeum Csallóközi 

Romák Néprajzi Múzeuma - Dunaszerdahely, so sídlom Kračanská cesta 1250/32, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 53406273. (materiál č. 7/2022/1) 

10. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Jilemnického ulica č. 

204/11 Dunajská Streda, IČO: 36 081 078 ako prenajímateľom a PaedDr. Helenou 

Olléovou, so sídlom Nám. Priateľstva 2170/26, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 

283 394 ako nájomcom. (materiál č. 8/2022/1) 

11. Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Gyulu Szabóa s 

VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 019 a schválenie 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 9/2022/1) 
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12. Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Smetanov háj  

286/9,  929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 a schválenie súťažných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 10/2022/1) 

13. Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s 

VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 a schválenie 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 11/2022/1) 

14. Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Ármina 

Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 086 576 a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

(materiál č. 12/2022/1) 

15. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s 

VJM, Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, 

ako prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977 ako 

nájomcom. (materiál č. 13/2022/1) 

16. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného práva na 

nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, v prospech spoločnosti 

Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 

326 552. (materiál č. 14/2022/1) 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č ............/2022 zo 

dňa 13. decembra 2022 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na 

území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 15/2022/1) 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2022 zo 

dňa 13. decembra 2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné 

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

(materiál č. 16/2022/1) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2022 zo 

dňa 13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom 

poplatku za rozvoj. (materiál č. 17/2022/1) 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

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

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 18/2022/1) 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 19/2022/1) 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2021,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní 
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motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 20/2022/1) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda. (materiál č. 21/2022/1) 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 

poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 22/2022/1) 

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o určení nájomného za príležitostný nájom niektorého majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 23/2022/1) 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 24/2022/1) 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2022 zo dňa 

13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb 

za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 25/2022/1) 

28. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám, ktorými sa určujú podmienky 

vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 26/2022/1) 

29. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych ciest, zariadení 

verejného osvetlenia a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných inými 

investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda. (materiál č. 27/2022/1) 

30. Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská 

Streda na roky 2022 – 2027. (materiál č. 28/2022/1) 

31. Návrh na schválenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch 

obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 29/2022/1) 

32. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rady školy pri školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 30/2022/1) 

33. Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda (materiál č. 31/2022/1) 

34. Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Dunajská Streda na 

roky 2022-2023. (materiál č. 32/2022/1) 

35. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2023. (materiál č. 34/2022/1) 

36. Návrh na organizačné zabezpečenie 2. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 35/2022/1) 
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k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Zástupca primátora za overovateľov zápisnice určil z radov mestskej rady Rolanda 

Hakszera a Mgr. Krisztiána Nagya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter Pelechovú, 

referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 2/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie Rolanda Hakszera a Mgr. Krisztiána Nagya za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 

č.7/2022. (materiál č. 1/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská 

Streda na rok 2022 č.7/2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcemu Odboru finančného a evidencie majetku, 

ktorý prítomným priblížil predkladaný materiál a zhrnul závery zo zasadnutí jednotlivých 

komisií mestského zastupiteľstva, na ktorých predniesol predkladaný návrh a uviedol, že zo 

strany týchto komisií neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, uviedol, že je predkladaná zmena rozpočtu 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúča predkladaný návrh schváliť. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 3/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

zmenu rozpočtu č.7/2022 za rok 2022 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 4. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2022. 

(materiál č. 2/2022/1) 

 

 Hlavný kontrolór predniesol Správu o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci 

november 2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 4/2022/1 

 

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. 2022/4 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2022/5 
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k bodu č. 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

(materiál č. 3/2022/1) 

 

 Hlavný kontrolór predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I. polrok 2023 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č.8: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 5/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

 

k bodu č. 6. Návrh na schválenie zámeru výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 

50653636 ako požičiavateľom a nižšie uvedenými občianskymi združeniami ako 

vypožičiavateľmi. (materiál č. 4/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie zámeru výpožičky nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Centrom sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako požičiavateľom a nižšie uvedenými občianskymi 

združeniami ako vypožičiavateľmi v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 6/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

I. Zámer výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

v nadväznosti na článok 11, bod 15. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Dunajská Streda zo dňa 8.12.2020, na základe ktorého možno prenechať 

do bezplatného užívania nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda pre 

neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie na charitatívne a na 

verejnoprospešné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9 

písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

1. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej 

Strede, so sídlom Komenského 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 085 111, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2023; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 4 nebytových priestorov a  sociálnych miestností, 

nachádzajúcich sa v budove Centra sociálnej  starostlivosti  na Komenského ulici súp. 

č. 359, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Dunajskej Strede, bez úhrady režijných nákladov. 

 

2. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede, so 

sídlom Rényska 4212/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 37 850 334, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 2 nebytových priestorov a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúcich sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Spoločnosti na pomoc osobám s  autizmom v Dunajskej 

Strede, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené 

priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas 

trvania energetickej krízy. 

 

3. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Základnou organizáciou Slovenského zväzu telesne postihnutých 

č. 47, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 095 061, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 
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nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne 

postihnutých č. 47, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že 

uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele 

počas trvania energetickej krízy.. 

 

4. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov, so sídlom 

Trhovisko 825/8, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 35 592 915, ako vypožičiavateľom, 

na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné 

užívanie 1 nebytového priestoru sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove 

Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti 

Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, bez úhrady režijných 

nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej 

sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

5. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Dunajským spolkom nepočujúcich, so sídlom Trhovisko 825/8, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 290 414, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to 

od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového 

priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na 

ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Dunajského spolku 

nepočujúcich, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené 

priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas 

trvania energetickej krízy. 

 

6. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Základná organizácia 

č. 10 Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 

683 876, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; 

predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho 

zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 

825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú 

počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej 

krízy. 
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7. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Slovenským zväzom invalidov – Základná organizácia Dunajská 

Streda, so sídlom Komenského 1218/15, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 36 095 583, 

ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Slovenského zväzu invalidov – Základná organizácia 

Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že 

uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele 

počas trvania energetickej krízy. 

 

8. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Jednotou dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská 

organizácia Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, 

Mestská organizácia Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou 

podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od 

štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

Schválenie zámeru prenájmu majetku v zmysle bodu 1 až 8 tohto návrhu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

II. Uzatvorenie nižšie uvedených zmlúv o výpožičke nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v nadväznosti na článok 11, bod 15. Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 8.12.2020, na 

základe ktorého možno prenechať do bezplatného užívania nehnuteľný majetok vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda pre neziskové organizácie, občianske združenia, 

nadácie na charitatívne a na verejnoprospešné účely, ako prípad hodný osobitného 

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

znení neskorších predpisov: 

 

1. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej 

Strede, so sídlom Komenského 33, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 085 111, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2023; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 4 nebytových priestorov a sociálnych miestností, 
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nachádzajúcich sa v budove Centra sociálnej  starostlivosti  na Komenského ulici súp. 

č. 359, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Dunajskej Strede, bez úhrady režijných nákladov. 

 

2. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede, so 

sídlom Rényska 4212/8, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 37 850 334, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 2 nebytových priestorov a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúcich sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Spoločnosti na pomoc osobám s  autizmom v Dunajskej 

Strede, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené 

priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas 

trvania energetickej krízy. 

 

3. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Základnou organizáciou Slovenského zväzu telesne postihnutých 

č. 47, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 095 061, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne 

postihnutých č. 47, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že 

uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele 

počas trvania energetickej krízy. 

 

4. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov, so sídlom 

Trhovisko 825/8, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 35 592 915, ako vypožičiavateľom, 

na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné 

užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove 

Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti 

Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, bez úhrady režijných 

nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej 

sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 
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5. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Dunajským spolkom nepočujúcich, so sídlom Trhovisko 825/8, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 290 414, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to 

od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového 

priestoru a sociálneho zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na 

ulici Trhovisko, súp. č. 825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Dunajského spolku 

nepočujúcich, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené 

priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas 

trvania energetickej krízy. 

 

6. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Základná organizácia 

č. 10 Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 

683 876, ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; 

predmetom ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho 

zariadenia, nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 

825, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, za účelom zabezpečenia činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že uvedené priestory budú 

počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele počas trvania energetickej 

krízy. 

 

7. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Slovenským zväzom invalidov – Základná organizácia Dunajská 

Streda, so sídlom Komenského 1218/15, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 36 095 583, 

ako vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Slovenského zväzu invalidov – Základná organizácia 

Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou podmienkou, že 

uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od štvrtka do nedele 

počas trvania energetickej krízy. 

 

8. medzi Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, IČO: 50653636 ako 

požičiavateľom a Jednotou dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, Mestská 

organizácia Dunajská Streda, so sídlom Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda, ako 

vypožičiavateľom, na dobu určitú, a to od 01.01.2022 do 31.12.2026; predmetom 

ktorej je bezplatné užívanie 1 nebytového priestoru a sociálneho zariadenia, 

nachádzajúceho sa v budove Klubu dôchodcov na ulici Trhovisko, súp. č. 825, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 
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vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom zabezpečenia činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianske združenie, 

Mestská organizácia Dunajská Streda, bez úhrady režijných nákladov, so zmluvnou 

podmienkou, že uvedené priestory budú počas vykurovacej sezóny vykurované od 

štvrtka do nedele počas trvania energetickej krízy. 

 

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

9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj č. 286/9 

Dunajská Streda IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Centrom voľného času – 

Dunajská Streda, so sídlom Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 299 

080  ako nájomcom. (materiál č. 5/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou 

Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Centrom 

voľného času – Dunajská Streda, so sídlom Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 42 299 080  ako nájomcom v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 7/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi  Základnou školou, Smetanov háj  286/9,  929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Centrom voľného času – Dunajská 
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Streda, so sídlom Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 299 080, ako 

nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 

176 m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 

Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za 

účelom prevádzkovania Centra voľného času, a to do 31.08.2023, ako prípad hodný 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov, s odôvodnením, že je naplánované 

presťahovanie Centra voľného času – Dunajská Streda, ktoré je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda, najneskôr do 31.08.2023 do nových priestorov, 

ktoré začnú využívať od 01.09.2023. 

 

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného 

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

v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

2. Predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, medzi  Základnou školou, Smetanov háj  286/9,  929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Centrom voľného času – 

Dunajská Streda, so sídlom  Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

42 299 080, ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov 

o celkovej výmere 176 m2, nachádzajúcich sa v budove Základnej školy, Smetanov háj 

286/9, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to do 

31.08.2023. 

 

Schválenie predĺženia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 

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

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 8 Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Smetanov háj č. 286/9 

Dunajská Streda IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom 

s VJM, so sídlom Hlavná  21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906 ako nájomcom. 

(materiál č. 6/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou 

Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Súkromným 
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gymnáziom s VJM, so sídlom Hlavná  21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906 ako 

nájomcom v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslanec László Szabó upovedomil prítomných, že z dôvodu konfliktu záujmov sa 

zdrží hlasovania o predloženom návrhu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 8/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom s VJM, 

so sídlom Hlavná  21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906, ako nájomcom, 

predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1072 m2, 

nachádzajúcich sa v pavilóne C v budove  Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 

929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, a to do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

za účelom prevádzkovania Súkromného gymnázia s VJM, na vzdelávanie 

stredoškolskej mládeže, v záujme efektívnejšieho využitia majetku mesta 

s odôvodnením, že nebytové priestory sú účelovo určené výlučne na školské účely 

(učebne) a nájomca investoval vlastné finančné prostriedky na rekonštrukciu 

uvedených priestorov.  

 

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného 

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

v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
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2. Predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, medzi Základnou školou, Smetanov háj 286/9, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 081 086 ako prenajímateľom a Súkromným gymnáziom 

s VJM, so sídlom Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 014 906, ako 

nájomcom, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 

1072 m2, nachádzajúcich sa v pavilóne C v budove  Základnej školy, Smetanov háj 

286/9, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedenej na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to do 

31.12.2026. 

 

Schválenie predĺženia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 

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

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 9 Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v prospech  

občianskeho združenia Rómovia na Žitnom Ostrove – Etnografické Múzeum Csallóközi 

Romák Néprajzi Múzeuma - Dunaszerdahely, so sídlom Kračanská cesta 1250/32, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 53406273. (materiál č. 7/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov 

v prospech občianskeho združenia Rómovia na Žitnom Ostrove – Etnografické Múzeum 

Csallóközi Romák Néprajzi Múzeuma - Dunaszerdahely, so sídlom Kračanská cesta 1250/32, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 53406273 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa informoval, čo je 

potrebné vedieť o predkladanom návrhu. 

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcej Odboru školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry, ktorá uviedla, že občianske združenie pôvodne žiadalo prenájom nevyužívaného 

priestoru Komunitného centra za účelom vytvorenia múzea. Vytvorenie múzea v týchto 

priestoroch však nie je možné a z tohto dôvodu žiadajú prenájom za účelom prevádzkovania 

expozičnej, prípadne vzdelávacej miestnosti. Uviedla, že Komisia MsZ pre školstvo a kultúru 

odporúča schváliť predkladaný návrh.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 9/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1. Zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

o celkovej výmere 90,30 m2, nachádzajúcich sa v budove Komunitného centra súpisné 

číslo 1250, vchod č. 32A, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vybudovanej na parc. č. 3397/2, vedenej na LV č. 9555 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor v prospech občianskeho združenia Rómovia na 

Žitnom Ostrove – Etnografické Múzeum Csallóközi Romák Néprajzi Múzeuma - 

Dunaszerdahely, so sídlom Kračanská cesta 1250/32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

53406273 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom 

vytvorenia a prevádzkovania etnografického múzea s expozíciou súvisiacou so 

životom Rómov na Žitnom ostrove, pozostávajúcou zo zbierok etnografických, 

kultúrnych, výtvarných diel, archívnych dokumentov, listov rukopisov, fotografií, 

kníh, časopisov, ako aj hudobných nosičov. Toto etnografické múzeum by svojou 

činnosťou zastrešovalo a aktívne reprezentovalo rómsku kultúru na Žitnom ostrove. 

 

Schválenie zámeru prenájmu v zmysle bodu 1 tohto návrhu ako prípadu hodného 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

2. Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda o celkovej výmere 90,30 m2, nachádzajúcich sa v budove 

Komunitného centra súpisné číslo 1250, vchod č. 32A, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej na parc. č. 3397/2, vedenej na LV 

č. 9555 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, medzi mestom 

Dunajská Streda ako prenajímateľom a občianskym združením Rómovia na Žitnom 

Ostrove – Etnografické Múzeum Csallóközi Romák Néprajzi Múzeuma - 

Dunaszerdahely, so sídlom Kračanská cesta 1250/32, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

53406273 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona 
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom 

vytvorenia a prevádzkovania etnografického múzea s expozíciou súvisiacou 

so životom Rómov na Žitnom ostrove, pozostávajúcou zo zbierok etnografických, 

kultúrnych, výtvarných diel, archívnych dokumentov, listov rukopisov, fotografií, 

kníh, časopisov ako aj hudobných nosičov, za symbolické nájomné vo výške 120,00 

Eur za rok, s nasledovnými  zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2026. 

b) Ročné nájomné vo výške 120,- Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi 

jednorazovo bez vystavenia faktúry do 31.03. bežného roka.  

c) Náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, 

elektrická energia, dodávka tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v 

mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca. 

d) Prenajímateľ môže jednostranne primerane upraviť dohodnutú sumu preddavkov 

v prípade zmeny trhových cien uvedených služieb. Prenajímateľ je v takomto 

prípade povinný písomne oznámiť nájomcovi úpravu uvedených režijných 

nákladov aspoň 30 dní pred plánovanou úpravou. 

e) Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí 

nájomca na základe rozhodnutia  mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku. 

f) Prípadné rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné 

náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany 

prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda. 

Schválenie uzatvorenia zmluvy o prenájme v zmysle bodu 2 tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

k bodu č. 10 Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Jilemnického ulica č. 204/11 

Dunajská Streda, IČO: 36 081 078 ako prenajímateľom a PaedDr. Helenou Olléovou, so 

sídlom Nám. Priateľstva 2170/26, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 283 394 ako 

nájomcom. (materiál č. 8/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou 

Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda, IČO: 36 081 078 ako prenajímateľom a 

PaedDr. Helenou Olléovou, so sídlom Nám. Priateľstva 2170/26, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 35 283 394 ako nájomcom v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcemu Odboru finančného a evidencie majetku, 

ktorý uviedol, že predĺženie zmluvy žiadal nájomca z toho dôvodu, že v pandemických 

rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená a nájomca 

platil nájomné v plnej výške napriek tomu, že nemal nárok na pomoc od štátu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó uviedol, že na zasadnutí Komisie 

MsZ pre financie odznel návrh, aby v prípade prenájmu za účelom prevádzkovania bufetov 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda postupovalo jednotne a rovnako pri všetkých 

prenájmoch. Prítomným prečítal záver zo zápisnice z rokovania Komisie MsZ pre financie: 

,,Komisia MsZ pre financie navrhuje aby sa zohľadnili výpadky príjmov nájomcov v 

základných školách počas covidového obdobia, preto navrhuje nájomné zmluvy týchto 

nájomcov predĺžiť do 31.12.2024, a to s pôvodne platným nájomným. Režijné výdavky 

prenajímaných priestorov by sa platili na základe nových splátkových kalendárov.“  

 

Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol stanovisko Referátu právneho, podľa 

ktorého v prípade nájmu je podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov mesto povinné zverejniť zámer prenajať majetok najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. V 

prípade obchodnej verejnej súťaže zámer nie je potrebné zverejňovať pred zasadnutím 

mestského zastupiteľstva a podmienky obchodnej verejnej súťaže mesto uverejní minimálne na 15 

dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Z tohto dôvodu preto nie 

je možné postupovať rovnako pri predložených návrhoch súvisiacich s nájmom majetku 

mesta. 

 

 Zástupca primátora uviedol, že vzhľadom na uvedené je len v prípade dvoch 

predložených návrhov možné schváliť predĺženie a žiadal, aby boli v ostatných prípadoch 

uzatvorené k zmluvám dodatky, kým dôjde k schváleniu predĺženia nájomných zmlúv 

mestským zastupiteľstvom. Konkrétne sa jedná o predkladané materiály č. 9., 10, 11 a 12 a 

tieto žiadal na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda prepracovať. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 10/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Zámer predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi  Základnou školou Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská 

Streda ako prenajímateľom a PaedDr. Helenou Olléovou, so sídlom Nám. Priateľstva 

2170/26, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 283 394 ako nájomcom, predmetom ktorej 
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je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 16,5 m2, nachádzajúcich sa na 

prízemí v budove  Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11, 929 01 Dunajská 

Streda v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej 

na parc. č. 1920/24, vedenej na LV č. 4985  Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 

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

predpisov, za účelom prevádzkovania školského bufetu, za ročné  nájomné vo výške 

72,00 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, s odôvodnením, že v pandemických rokoch 

2020 a 2021 bola prevádzka školského bufetu niekoľko mesiacov zatvorená a nájomca 

platil nájomné v plnej výške napriek tomu, že nemal nárok na pomoc od štátu.  

 

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného 

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

v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

2. Predĺženie dodatkom k Zmluve o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta medzi Základnou školou Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda ako 

prenajímateľom a PaedDr. Helenou Olléovou, so sídlom Nám. Priateľstva 2170/26, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 283 394 ako nájomcom, predmetom ktorej je 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 16,5 m2, nachádzajúcich sa na 

prízemí v budove Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11, 929 01 Dunajská 

Streda v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vybudovanej 

na parc. č. 1920/24, vedenej na LV č. 4985 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 

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

predpisov, za účelom prevádzkovania školského bufetu, s odôvodnením, že v 

pandemických rokoch 2020 a 2021 bola prevádzka školského bufetu niekoľko 

mesiacov zatvorená a nájomca platil nájomné v plnej výške napriek tomu, že nemal 

nárok na pomoc od štátu, za ročné nájomné vo výške 72,00 Eur za 1 m2 podlahovej 

plochy, s nasledovnými  zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 

b) Ročné nájomné vo výške 1188,- Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi 

v mesačných splátkach vo výške 99,-  Eur, najneskôr do 10. dňa  príslušného 

kalendárneho mesiaca.  

c) Nájomca bude uhrádzať za služby spojené s nájmom paušálnymi mesačnými 

platbami s možnosťou zvýšenia o medziročnú infláciu nasledovne:  

- náklady na elektrickú energiu vo výške 23,50 €, 

- náklady za dodávku tepla vo výške 18,20 €,   

- náklady na vodné a stočné  4,00 €  

- náklady na zber a odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 20,00 €.  

Schválenie predĺženia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 

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

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 
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podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 11 Návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Gyulu Szabóa s 

VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 019 a schválenie 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 9/2022/1) 

 

 Zástupca na základe rozpravy pri bode č. 10 pred hlasovaním stiahol programové body 

č. 11, 12, 13 a 14 (materiál č. 9/2022/1, materiál č. 10/2022/1, materiál č. 11/2022/1 a materiál 

č. 12/2022/1) z rokovania. 

 

 

k bodu č. 15 Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, 

Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, ako 

prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977 ako nájomcom. 

(materiál č. 13/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Ármina 

Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576, 

ako prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977 ako nájomcom v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec László Szabó predniesol pozmeňujúci návrh Komisie MsZ pre financie, a to 

aby bola doba nájmu určená do 31.12.2024. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 11/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Zámer uzavretia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, 

Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576 ako 

prenajímateľom a MUDr. Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977, ako nájomcom, 

predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 37,8 m2, 

nachádzajúcich sa v budove Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM, 

Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, a to do 31.12.2024, ako prípad hodný 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 vo výške 96,00 Eur za 1 m2 podlahovej 

plochy, výlučne za účelom prevádzkovania stomatologickej ambulancie, poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia, nakoľko prenajaté nebytové priestory 

sú účelovo určené ako zubná ambulancia a sú vybavené stabilne zabudovanými 

stomatologickými zariadeniami vo vlastníctve nájomcu, ktorý poskytuje žiakom 

i zamestnancom Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM  aj neodkladnú potrebnú 

zdravotnícku prvú pomoc pri prípadných úrazoch a náhlych zdravotných problémoch.  

Schválenie zámeru v zmysle bodu 1 tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného 

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

v znení neskorších predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

2. Uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, medzi Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 

2094/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 086 576 ako prenajímateľom a MUDr. 

Andrejom Balázsom, IČO: 34 066 977, ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom 

nebytových priestorov o celkovej výmere 37,8 m2, nachádzajúcich sa v budove 

Základnej školy Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 

Dunajská Streda, v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 
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vedených na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, výlučne za účelom 

prevádzkovania stomatologickej ambulancie, poskytovania zdravotnej starostlivosti 

v odbore stomatológia, nakoľko prenajaté nebytové priestory sú účelovo určené ako 

zubná ambulancia a sú vybavené stabilne zabudovanými stomatologickými 

zariadeniami vo vlastníctve nájomcu, za ročné nájomné vo výške 96,- Eur za 1 m2 

podlahovej plochy, s nasledovnými  zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2024. 

b) Výpovedná lehota je trojmesačná. 

c) Ročné nájomné vo výške 1812,- Eur bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi 

v mesačných splátkach vo výške 151,-  Eur, najneskôr do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca 

d) Náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, 

elektrická energia, dodávka tepla ) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi 

v mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca, 

e) Prenajímateľ môže jednostranne primerane upraviť dohodnutú sumu preddavkov 

v prípade zmeny trhových cien uvedených služieb s možnosťou zvýšenia 

o medziročnú infláciu.  

f) Miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí 

nájomca na základe rozhodnutia  mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku. 

g) Prípadné rekonštrukčné práce v predmete nájmu zabezpečí nájomca na vlastné 

náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany 

prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda. 

 

Schválenie uzavretia Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 2 tohto 

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

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

k bodu č. 16 Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného práva na 

nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, v prospech spoločnosti 

Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552. 

(materiál č. 14/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení 

záložného práva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, v prospech 

spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 

326 552 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer sa informoval, z akého dôvodu 

sa Komisia MsZ pre financie zdržala hlasovania o predloženom návrhu. 
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 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó uviedol, že Komisia MsZ pre 

financie nemala k dispozícií dostatok potrebných informácií. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že sa členovia 

Komisie MsZ pre financie snažili hľadať všetky pozitíva a negatíva súvisiace s danou témou. 

Komisia za jeden z nedostatkov považovala to, že nemala k dispozícií súhlas dozornej rady so 

záväzkom vo výške 2 178 124,40 EUR bez DPH. Neskôr obdržali informácie od vedúceho 

Odboru finančného a evidencie majetku o tom, aké výdavky bude zastrešenie umelej ľadovej 

plochy predstavovať pre mesto. Komisia pristúpila k prepočítavaniu poskytnutých súm a 

dospela k záveru, že zastrešenie umelej ľadovej plochy bude mesto stáť denne 685 Eur. Ďalej 

uviedol, že sa pri týchto výpočtoch naskytla otázka, že ak má mesto k dispozícií denne 685 

Eur po dobu 10 rokov, prečo nemá k dispozícií niekoľko tisíc eur na otvorenie klziska aspoň 

počas prázdnin. Ďalej poznamenal, že nemali k dispozícií ani informácie o tom, v akej forme, 

príp. v akej výške sa tieto financie vrátia, pretože veľa závisí od toho, či bude ľad a či bude 

sneh. Uviedol za akú sumu poskytujú okolité mestá ľadové plochy na súkromné účely a 

poznamenal, že vynaložené náklady by sa tak možno mohli v nejakej miere vrátiť. Na základe 

uvedeného dospela komisia k záveru, že by bolo vhodné sa predkladaným návrhom ešte 

zaoberať a získať odpovede na nezodpovedané otázky. Ďalej uviedol, že nie je isté, že je 

dobrý nápad investovať 250 000 Eur, ktoré predstavujú minimálne ročné výdavky, keďže aj 

mestská športová hala je istým spôsobom stratová.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy uviedol, že má 

k predkladanému materiálu veľa otázok, i keď na mnohé z nich mu už dal odpoveď člen 

Mestskej rady Dunajská Streda MUDr. Zoltán Horváth. Opýtal sa, čo sa má v skutočnosti 

zastrešiť a dokedy je potrebné čerpať poskytnuté financie. 

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že vie zodpovedať len časť 

položených otázok. Projekt bol prezentovaný na rokovaní Komisie MsZ pre financie 

a Komisie MsZ pre životné prostredie a nachádza sa u konateľa spoločnosti Municipal Real 

Estate Dunajská Streda, s.r.o. a uviedol, že ak členovia Mestskej rady Dunajská Streda 

odobria, aby bola projektová dokumentácia poskytnutá aj poslancom, bude táto pre poslancov 

zabezpečená. Podľa informácií, ktoré má k dispozícií by v podstate úplne nová športová hala 

nemala byť k dostupná len pre hokejistov a zimné športy, ale malo by dôjsť k vytvoreniu 

multifunkčnej športovej haly, ktorá by mohla byť využívaná aj na iné športy, prípadne aj 

kultúrne podujatia. Ďalej uviedol, že v prípade schválenia predkladaného návrhu by sa s 

realizáciou začalo na jar. Podľa jeho vedomosti verejné obstarávanie už prebehlo a projekt sa 

nachádza vo finálnom štádiu. Ďalej na základe telefonického rozhovoru s konateľom 

spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. uviedol, že by zmluva mala byť 

podpísaná do konca roka inak zanikne možnosť čerpania príspevku. 

 

 Zástupca primátora uviedol, že všetka dokumentácia súvisiaca s predkladaným 

návrhom bude poslancom poskytnutá na preštudovanie a na zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bude pozvaný aj konateľ spoločnosti Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., aby mohol odpovedať na všetky nezodpovedané otázky. 
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 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó sa informoval, či by bola 

možná fixácia úrokovej sadzby aspoň na 5 rokov.  

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že predložené podmienky už 

nie je možné meniť.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer sa informoval, či sa uskutočnilo 

nejaké meranie súvisiace s prevádzkovými nákladmi. 

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že pred nadobudnutím umelej 

ľadovej plochy do vlastníctva spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. bola 

umelá ľadová plocha stratová. Zastrešením ľadovej plochy by prevádzkové náklady 

nenarástli, práve naopak, bolo by možné ušetriť. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa informoval, aké sú 

prevádzkové náklady umelej ľadovej plochy a či je reálne jej otvorenie v tejto sezóne. 

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že prevádzkové náklady 

tvoria približne 80 000 Eur na celú sezónu, pričom príjem je v zanedbateľnej výške. 

Stanovisko Mestského úradu v Dunajskej Strede je k otvoreniu umelej ľadovej plochy 

záporné. 

 

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

vhodné, aby bola celá projektová dokumentácia a s tým súvisiace dokumenty odprezentované 

poslancom ešte pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda za prítomnosti 

konateľa spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. a aj povereného zástupcu 

spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o.  

 

 Na základe rozpravy zástupca primátora navrhol, aby sa dňa 13. decembra 2022 

o 13.00 hod. uskutočnila pre poslancov prezentácia súvisiaca s predkladaným návrhom 

a v rámci programového bodu č. 37 navrhne zmenu času zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy predniesol pozmeňujúci 

návrh, aby návrh na uznesenie znel:  

,,Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  prerokovať 

Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom 

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552  
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dňa 13. decembra 2022 o 13.00 hod. pred plánovaným zasadnutím Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda podľa harmonogramu zasadnutí v zmysle predloženého písomného 

materiálu,  

 

B/  prerokovať  

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 13.12.2022 

uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda na sumu 2 178 124,40 EUR bez DPH, v prospech záložného veriteľa, 

spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 

326 552 a to:  

a) na stavbu súpisného č. 1203, druh stavby 15, popis stavby Administratívna budova, 

nachádzajúcej sa na pozemkoch, par. č. 259/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1 415 m2; par. č. 265/1, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2; par. č. 265/3, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2; v podiele 1/1 k celku, zapísanej Okresným 

úradom Dunajská Streda,  Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4857 vedenom pre 

katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

b) na pozemky par. č. 253/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 11 m2; par. č. 259/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1 415 m2; par. č. 259/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 747 m2; par. č. 259/3, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 18 m2; par. č. 259/4, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 19 m2; par. č. 265/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 391 m2; par. č. 265/3, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 153 m2; par. č. 265/4, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 272 m2; v podiele 1/1 k celku, zapísané Okresným úradom Dunajská 

Streda,  Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 4857 vedenom pre katastrálne územie 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

c) na pozemok par. č. 265/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere  78 m2; v podiele 1/1 k celku, zapísaného Okresným úradom Dunajská Streda, 

Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3251 vedenom pre katastrálne územie Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda.“ 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 12/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  prerokovať 

Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný 

majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Tatra-Leasing, 

s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552  

dňa 13. decembra 2022 o 13.00 hod. pred plánovaným zasadnutím Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda podľa harmonogramu zasadnutí v zmysle 

predloženého písomného materiálu,  

 

B/  prerokovať  

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 13.12.2022 

uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda na sumu 2 178 124,40 EUR bez DPH, v prospech záložného 

veriteľa, spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, IČO: 31 326 552 a to:  

a) na stavbu súpisného č. 1203, druh stavby 15, popis stavby Administratívna 

budova, nachádzajúcej sa na pozemkoch, par. č. 259/1, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 415 m2; par. č. 265/1, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2; par. č. 265/3, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2; v 

podiele 1/1 k celku, zapísanej Okresným úradom Dunajská Streda,  Katastrálnym 

odborom na liste vlastníctva č. 4857 vedenom pre katastrálne územie Dunajská Streda, 

obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

b) na pozemky par. č. 253/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 11 m2; par. č. 259/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1 415 m2; par. č. 259/2, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 747 m2; par. č. 259/3, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2; par. č. 259/4, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2; par. č. 265/1, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2; par. č. 265/3, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 153 m2; par. 
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č. 265/4, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 

m2; v podiele 1/1 k celku, zapísané Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym 

odborom na liste vlastníctva č. 4857 vedenom pre katastrálne územie Dunajská Streda, 

obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

c) na pozemok par. č. 265/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere  78 m2; v podiele 1/1 k celku, zapísaného Okresným úradom 

Dunajská Streda, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3251 vedenom pre 

katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda 

 

 

k bodu č. 17 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. ............/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o dani za osobitné užívanie verejného 

priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 15/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ............/2022 zo dňa 13. decembra 2022 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku predniesol pozmeňujúci návrh 

Komisie MsZ pre financie, a to aby bol z predkladaného materiálu vypustený § 13, aby v § 5 

písm. a) body 5.1 a 5.2 zneli: 

,,5.1 kolotoča veľkého (od 81 m2)       6,00 eur 

5.2 kolotoča malého (do 80 m2)        5,00 eur“ 

a aby v § 5 písm. h) body 8.1 a 8.2 zneli: 

“8.1 kolotoča veľkého (od 81 m2)       6,00 eur 

8.2 kolotoča malého  (do 80 m2)       5,00 eur“. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom Komisie MsZ pre 

financie: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 13/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č ............/2022 zo dňa 13. 

decembra 2022 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu 

 

k bodu č. 18 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2022 

zo dňa 13. decembra 2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné 

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

(materiál č. 16/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ....../2022 zo dňa 13. decembra 2022 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.  

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že Komisia MsZ pre financie 

prerokovala predkladaný návrh a odporúča uzniesť sa na všeobecne záväznom nariadení v 

predloženom rozsahu. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa informoval, z čoho sa 

vychádzalo pri úprave sadzby daní.  

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že zvyšovanie daní je 

podmienené hospodárskou krízou a nárastom inflácie a priblížil prítomným predkladaný 

materiál v porovnaní v súčasnosti platným všeobecne záväzným nariadením. Ďalej uviedol, že 

čo sa týka nehnuteľností používaných na každodenný život ako byty, rodinné domy a garáže, 

tých sa zvýšenie sadzby dane netýka.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó navrhol, aby boli z predkladaného 

materiálu vyňaté poznámky pod čiarou. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa informoval, 

koľko musia platiť prevádzkovatelia výherných automatov, kasín a podobne. 

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že úpravu prevádzkovania 

takýchto automatov neupravuje zákon NR SR č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov a Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda sa 29. júna 2021 uznieslo na všeobecne 

záväznom nariadení o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda a o 

zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch. Herne nachádzajúce sa na území 

mesta majú licenciu vydanú na 5 rokov, ktorá stratí platnosť v roku 2024. Isté percento z 

výhier uhrádzajú formou dane, z ktorej väčšia časť pripadne štátu a časť samospráve. Pre 

samosprávu bude v budúcom roku táto daň predstavovať príjem vo výške približne 140 000 

Eur. 



 31 

 Prednostka Mestského úradu v Dunajskej Strede uviedla, že v prípade ak sa v texte 

všeobecne záväzného nariadenia nachádza odkaz na osobitný predpis, je potrebné tento 

predpis v poznámke konkretizovať. Tento nedostatok už raz bol vytýkaný prokurátorom. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó na základe uvedeného vzal svoj 

návrh späť. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 14/2022/1 

 

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. ....../2022 zo dňa 13. 

decembra 2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani 

za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

........./2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom 

poplatku za rozvoj. (materiál č. 17/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ........./2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 

o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcemu Odboru finančného a evidencie majetku, 

ktorý prítomným priblížil predkladaný materiál.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 7 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 15/2022/1 

 

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. ........./2022 zo dňa 

13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

v predloženom rozsahu. 

 

k bodu č. 20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 

zo dňa 13. decembra 2022, 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. (materiál 

č. 18/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2022, 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.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer poznamenal, že je veľmi ťažké 

separovať, keď sa na sídliskách nenachádzajú nádoby na separovaný odpad. Uvedené 

poznamenal na základe vlastnej skúsenosti na ulici, na ktorej býva. 

 

 Zástupca primátora požiadal vedúceho Odboru technického a investičného, aby boli 

skontrolované stanovištia na odpadové nádoby v spomínanej lokalite. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa informoval, či 

pre rodinné domy nebudú poskytované žlté vrecia. 

 

 Vedúci Odboru investičného a technického uviedol, že vrecia už poskytované nebudú, 

mesto zabezpečí pre rodinné domy zberné nádoby. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 16/2022/1 

 

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.  ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

 

k bodu č. 21 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 

zo dňa 13. decembra 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 19/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcemu Odboru finančného a evidencie majetku, 

ktorý prítomným priblížil predkladaný materiál.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 17/2022/1 

 

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. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 22 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 

zo dňa 13. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 20/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, aby bod. 6 

predkladaného návrhu znel: 

6. V Článku 7 odsek 7 prvá veta znie: 

,,(7) Na parkovacích miestach v rezidentskej zóne môže parkovať v dobe spoplatnenia 

uvedenej v Článku 8 ako aj mimo nej rezident, ktorého motorové vozidlo spĺňa podmienky 

podľa písmena a) bodu 4 tohto Článku. Abonent a návštevník môže parkovať v rezidentskej 

zóne v dobe spoplatnenia uvedenej v Článku 8 ako aj mimo nej iba v prípade, ak zaplatí 

parkovné a jeho motorové vozidlo spĺňa podmienky podľa písmena a) bodu 4 tohto Článku.“ 

a návrh Komisie MsZ pre rozvoj mesta, aby bola grafická časť zmenená nasledovne:  

• doplniť parkoviská pre rezidentov na sídlisku Sever 1 – Boriny za križovatkou s Poľnou 

ulicou 

• preradiť parkoviská z alternatívneho parkovania na rezidentské parkovanie na ulici Poľná 

pred bytovým domom so súp. č. 288. 
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 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa informoval prečo sa mení 

výška parkovného. Ďalej sa informoval, či by nebolo vhodné uvažovať nad platením 

parkovného podľa zón. Ďalej uviedol, že by bolo vhodné spomínanú smartfónovú 

aplikáciu viac propragovať.  

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku uviedol, že mesto hľadalo zdroj príjmov 

do rozpočtu mesta, ktorý by sa nedotýkal obyvateľov mesta. Ďalej uviedol, že v iných 

mestách je oveľa vyššie parkovné a na hradenie parkovného podľa zón je Dunajská 

Streda malé mesto. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 7 

za : 7 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 18/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/  uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/  schváliť 

1. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

2. uzavretie Zmluvy o nájme parkovacích miest medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 13. decembra 2022, 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská 

Streda v znení neskorších zmien. 
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k bodu č. 23 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 

zo dňa 13. decembra 2022 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda. (materiál č. 21/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2022 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcej Odboru školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry, ktorá prítomným priblížila predkladaný materiál. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa informoval, či je možné 

aby sa dôchodcovia stravovali aj priamo na mieste za rovnakú cenu. 

 

 Vedúca Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry uviedla, že stravovanie 

priamo na mieste nebolo možné počas pandémie, v súčasnosti to už možné je a za rovnakú 

cenu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 19/2022/1 

 

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.  ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 24 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 

zo dňa 13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 

poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 22/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a 

určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcej Odboru školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry, ktorá prítomným priblížila predkladaný materiál. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 7 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 20/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

uzniesť sa 

so zaradením materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, sídlo Ul. Istvána na 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 

poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 25 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 

zo dňa 13. decembra 2022 o určení nájomného za príležitostný nájom niektorého 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 23/2022/1) 
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 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení nájomného za príležitostný 

nájom niektorého majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Vedúci Odboru finančného a evidencie majetku predniesol pozmeňujúci návrh 

Komisie MsZ pre financie, aby § 3 ods. 5 znel: 

,,(5) Minimálna sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe škôl za každú aj 

začatú hodinu nájmu je: 

a) telocvičňa (vrátane šatne a sprchárne)       30 € 

b) sauna (vrátane šatne a sprchárne)        20 € 

c) posilňovňa (vrátane šatne a sprchárne)       20 € 

d) učebne (bežné a odborné)         10 € 

e) aula            30 € 

f) zasadacia, prednášková miestnosť s počtom najmenej 70 sedacích miest  34 € 

g) skladové priestory          5 €“ 

 

 Vedúca Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry predniesla pozmeňujúci 

návrh Komisie MsZ pre mládež a šport a Komisie MsZ pre školstvo a kultúru, aby § 3 ods. 3 

znel: 

,,(3) Sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára  

a) za jedno podujatie v trvaní najviac 3 hodiny je: 

1. divadelná sála s balkónom      400 €   

V sadzbe nájomného za divadelnú sálu s balkónom je zahrnutá cena prenájmu 

základnej zvukovej a svetelnej techniky.  

2. Kinosála        130 € 

3. zasadacia miestnosť č.017        80 € 

4. sála bábkového divadla        110 € 

5. malá zrkadlová sála         15 € 

6. veľká zrkadlová sála         25 €  

7. Komorná sieň        130 €  

8. miestnosť č. 25         90 € 

Sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe Mestského kultúrneho strediska 

za jedno podujatie v trvaní viac ako 3 hodiny je za každú ďalšiu začatú hodinu 1/3 zo sadzby 

nájomného stanoveného v bodoch 1 až 8.   

b) za jedno podujatie je: 

1. šatňa           15 € 

2. vstupná aula (foyer)       200 €  

3. foyer na poschodí       130 € 

4. miestnosť Culture Club      260 €  

c) za 1 hodinu užívania 

1. klubovňa (miestnosť č. 114)         15 € 

2. výstavná sieň (miestnosť č. 101)                               15 € 

3. kuchyňa (miestnosť č. 102)                                                         15 € 
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4. miestnosť č. 213          15 € 

5. miestnosť č. 214          15 € 

6. pódium pred MsKS           60 € 

d) budova Galérie pre súčasných maďarských umelcov                200 €“, 

a aby § 3 ods. 5 znel: 

,,(5) Hodinová minimálna sadzba nájomného za nájom nebytových priestorov v správe škôl 

je:  

a) telocvičňa (vrátane šatne a sprchárne)         20 € 

b) sauna (vrátane šatne a sprchárne)               20 € 

c) posilňovňa  (vrátane šatne a sprchárne)         20 € 

d) učebne (bežné a odborné)          10 € 

e) aula             30 €  

f) zasadacia, prednášková miestnosť s počtom najmenej 70 sedacích miest      34 € 

g) skladové priestory                   5 €“. 

 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Alexander Dakó opustil rokovaciu 

miestnosť o 14.57 hod. 

 

Člen Mestskej rady Dunajská Streda Roland Hakszer uviedol, že podporuje návrh 

Komisie MsZ pre mládež a šport a Komisie MsZ pre školstvo a kultúru. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Komisie MsZ pre mládež a šport a Komisie MsZ 

pre školstvo a kultúru : 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 6 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 21/2022/1 

 



 40 

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. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o určení nájomného za príležitostný nájom niektorého majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

k bodu č. 26 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 

zo dňa 13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 24/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcej Odboru školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry, ktorá prítomným priblížila predkladaný materiál. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 22/2022/1 

 

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. ..../2022 zo dňa 

13. decembra 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 27 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2022 

zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za 

vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 25/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. …/2022 zo dňa 13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky 

platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcej Odboru školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry, ktorá prítomným priblížila predkladaný materiál. Ďalej predniesla pozmeňujúci 

návrh Komisie MsZ pre školstvo a kultúru a Komisie MsZ pre mládež a šport, aby sa 

predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia doplnil o bod 5. s nasledovným znením  

„Za doterajší § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
§ 2a 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 

V roku 2023 sa platnou vernostnou kartou rozumie taká karta, ktorej držiteľ do 31. decembra 

2022 uhradil mestu Dunajská Streda svoje nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatku za rozvoj, nájomnom a úhradách za 

služby spojené s nájmom.“ 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 23/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

zniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. …/2022 zo dňa 

13. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané 

služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v 

predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 28 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám, ktorými sa určujú 

podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 26/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám, ktorými 

sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 24/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

Dodatok č. 1 k Zásadám, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania 

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda. v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 29 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych ciest, 

zariadení verejného osvetlenia a podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných 

inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda. (materiál č. 27/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prevzatia 

miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia a podzemných kontajnerov na odpad 

vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcej Odboru stavebného, ktorá prítomným 

priblížila predkladaný materiál. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 25/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

Dodatok č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych ciest, zariadení verejného osvetlenia a 

podzemných kontajnerov na odpad vybudovaných inými investormi do majetku a 

správy mesta Dunajská Streda. v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 30 Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská 

Streda na roky 2022 – 2027. (materiál č. 28/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027 v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Zástupca primátora udelil slovo vedúcej Odboru školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry, ktorá prítomným priblížila predkladaný materiál. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 26/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2022 

– 2027. 

 

 

k bodu č. 31 Návrh na schválenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných 

orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 29/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na schválenie zástupcov mesta v štatutárnych a 

kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 27/2022/33 

 

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

 

schváliť 

voľbu nasledovných zástupcov mesta Dunajská Streda: 

a) do funkcie člena Predstavenstva THERMALPARK DS a.s.: 

-  

- 

b) do funkcie člena Dozornej rady THERMALPARK DS a.s.: 

- 

- 

- 

c) do funkcie člena Predstavenstva PERFECTS a.s.: 

- 

- 

- 

d) do funkcie člena Dozornej rady PERFECTS a.s. : 

- 

- 

- 

e) do funkcie člena Dozornej rady Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.: 

- 

- 

- 

f) do funkcie člena Dozornej rady Gastro DS, s.r.o.: 

- 

- 

- 

g) do funkcie člena Dozornej rady SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.: 

- 

- 

- 

h) do funkcie člena Predstavenstva DAC ARÉNA, a.s.: 

- 

i) do funkcie člena Dozornej rady DAC ARÉNA, a.s.: 

- 

j) do funkcie člena Predstavenstva FK DAC 1904, a.s.: 

-  

k) do funkcie člena Dozornej rady FK DAC 1904, a.s.: 

- 

l) do funkcie člena Predstavenstva ARÉNA DSZ, a.s.: 

- 

- 

m) do funkcie člena Dozornej rady ARÉNA DSZ, a.s.: 
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k bodu č. 32 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rady školy pri 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 30/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena 

rady školy pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 28/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu, 

 

2. delegovanie do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda za zástupcov zriaďovateľa poslancov mestského zastupiteľstva na 

obdobie počas výkonu poslaneckého mandátu podľa predloženého návrhu 

a zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda podľa predloženého návrhu. 

 

 

k bodu č. 33 Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 31/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 



 47 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 29/2022/1 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

zvoliť 

za ďalších členov Komisie MsZ pre financie 

-.................................................... 

-.................................................... 

za ďalších členov Komisie MsZ pre rozvoj mesta 

-.................................................... 

-.................................................... 

za ďalších členov Komisie MsZ pre životné prostredie 

-.................................................... 

-.................................................... 

za ďalších členov Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 

-.................................................... 

-.................................................... 

za ďalších členov Komisie MsZ pre mládež a šport 

-.................................................... 

-.................................................... 

za ďalších členov Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo 

-.................................................... 

-.................................................... 

za ďalších členov Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva 

-.................................................... 

-.................................................... 

 

 

k bodu č. 34 Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Dunajská 

Streda na roky 2022-2023. (materiál č. 32/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest na území 

mesta Dunajská Streda na roky 2022-2023 v zmysle predloženého písomného materiálu.  
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 Člen Mestskej rady Dunajská Streda László Szabó poukázal na niekoľko nezrovnalostí 

v prílohe predkladaného materiálu a tieto žiadal opraviť do zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. Krisztián Nagy sa informoval v čom sa líši 

predkladaný materiál oproti materiálu schválenému pred rokom. 

 

 Vedúci Odboru technického a investičného odpovedal členovi Mestskej rady Dunajská 

Streda, že do predkladaného materiálu boli zapracované nové ulice. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 37: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 30/2022/1 

 

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 2022-2023. 

 

 

k bodu č. 35 Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2023. (materiál č. 34/2022/1 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2023 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 38: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 31/2022/1 

 

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 2023 

nasledovne: 

24. januára  

4. apríla 

27. júna 

 

 

k bodu č. 36 Návrh na organizačné zabezpečenie 2. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 35/2022/1) 

 

 Zástupca primátora predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 2. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej 

predniesol pozmeňujúci návrh, aby sa rokovanie Mestského zastupiteľstva začalo o 14.00 

hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 39: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 32/2022/1 
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Mestská rada Dunajská Streda 

 

 u r č u j e 

1. čas a miesto konania 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

13.12.2022, o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede 

2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda, vrátane 

bodov: návrh na určenie overovateľov a zapisovateľa, kontrola plnenia uznesení 

mestského zastupiteľstva, interpelácie poslancov a rôzne. 

3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na 

účely expedície: 

• Za spracovanie materiálov resp. prepracovanie materiálov v zmysle pripomienok 

členov mestskej rady a za odovzdanie materiálov na účely expedície poslancom sú 

zodpovední príslušní vedúci odborov mestského úradu. 

• Za zaslanie pozvánky a materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva 

poslancom a pozvánky ostatným účastníkom rokovania podľa určenia mestskej rady a 

za zverejnenie oznámenia o zasadnutí mestského zastupiteľstva a programu rokovania 

na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta najmenej 3 kalendárne dni pred 

rokovaním zodpovedá Referát organizačný. 

4. okruh pozvaných: 

• poslanci Mestského zastupiteľstva 

• prednosta úradu 

• hlavný kontrolór 

• vedúci odborov mestského úradu 

• DSTV 

• DH 

• náčelník MsP Dunajská Streda 

• konateľ spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 1. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, zástupca primátora ukončil rokovanie mestskej rady dňa 06.12.2022 o 15.22 hod. 

 

  

Zápisnica bola podpísaná dňa 12.12.2022 

 

 

 

Attila Karaffa 

zástupca primátora mesta 

 

Overovatelia: 

 

1/ Roland Hakszer  ……………………………………… 
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2/ Mgr. Krisztián Nagy  ……………………………………… 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

organizačná referentka ……………………………………… 


