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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

  

Číslo: 19/7/2017         Dunajská Streda, dňa 07.02.2017 

 

 

Zápisnica 
z 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,  

konaného dňa 7. februára 2017 vo veľkej  zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 4 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ    

 

Neprítomný: László Szabó – ospravedlnený – pracovná zaneprázdenenosť 

 

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

prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 19. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č.  1. Schválenie programu 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 19. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh zmenu poradia programového bodu č. 20 „Návrh na 

určenie volebných obvodov na území mesta Dunajská Streda.” Podľa ktorého uvedený bod mal byť 

prerokovaný za bodom č. 5 „Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2017..” a ostatné programové body sa prečíslujú. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 31.1.2017, spolu s pozmeňujúcim návrhom: 
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Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 377/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

31.1.2017 spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

Schválený program 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 31.1.2016: 

1. Schválenie programu rokovania 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3.   Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2016, január 

2017 a február 2017. 

4.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

5.   Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

6.  Návrh na určenie volebných obvodov na území mesta Dunajská Streda. 

7.  Návrh na odkúpenie stavebných dielov „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, 

G, H“, „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej 

Strede – SO 02 Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, „Individuálna bytová 

výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 

Elektroinštalácia – Verejné osvetlenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 1886/2 o výmere 2 623 m
2
, par. č. 

1886/322 o výmere 1 194 m
2
, par. č. 1886/356 o výmere 265 m2, par. č. 1886/372 

o výmere 70 m
2
,  par.    č. 1886/373 o výmere 207 m

2
,  par.  č. 1886/374 o výmere 

127 m
2
,  par.  č. 1886/375 o výmere 43 m

2
, par.  č. 1886/376 o výmere 89 m

2
, par. 

č. 1886/377 o výmere 2 m
2
, par. č. 1886/381 o výmere 72 m

2
, par. č. 1886/383 

o výmere 39 m
2
, par. č. 1886/384 o výmere 139 m

2
, par. č. 1886/385 o výmere 

334 m
2
,  par.  č. 1886/386 o výmere 218 m

2
, par. č. 1886/387 o výmere 140 m

2
, 

par. č. 1886/388 o výmere 206 m
2
, par. č. 1886/389 o výmere 211 m

2
, par. č. 

1886/390 o výmere 30 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú 

kúpnu cenu 1,- Euro. 

8.   Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – 

časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská Streda. 
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9.  Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa 

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

489/5 o výmere 61 m
2
.  

10.  Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu 

č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, vybudovanej na 

pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. 

č. 140/4, a parc. č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3579 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor formou obchodnej verejnej súťaže. 

11. Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, nachádzajúceho sa 

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

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

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

zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, bytom  

Nám. SNP 191/24, 929 01 Dunajská Streda. 

12. Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania procesu 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“.  

13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt 

s názvom „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“. 

14.  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s 

názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území 

Dunajská Streda a Malé Blahovo“. 

15.  Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská 

Streda a rozpočtovou organizáciou Správa a údržba ciest Trnavského 

samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava. 

16. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským  

zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 

30 774 772 a MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 50 399 098.     

17.  Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských jedální v Dunajskej 

Strede a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej 

obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

18.  Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky.  

19.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2017 zo 

dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na 

rok 2017. 
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20.  Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. …../2017 zo 

dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

21.  Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.   

22. Návrh na organizačné zabezpečenie 17. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

 

k bodu č.  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z členov mestskej rady Ing. arch. 

Mariana Ravasza a Ing. Ladislava Garayho; za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného. 

 

 Hlasovanie: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 378/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie za overovateľov zápisnice rady Ing. arch. Mariana Ravasza a Ing. Ladislava 

Garayho a Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa. 

 

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

Dunajská Streda, MUDr. Zoltán Horváth. 

 

k bodu č.  3. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 

2016, január 2017 a február 2017. 

  

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

ukončených v mesiacoch december 2016, január 2017 a február 2017 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. Ďalej predniesol správu o výsledkoch kontrol z hľadiska kontroly 

dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných 

menšín na mestskom úrade. Táto správa bola predložená členom písomne na zasadnutí 

Mestskej rady Dunajská Streda. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 379/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2016/7 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2016/8 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2016/9 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2016/10 

5. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/11/1 

6. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/11/2 

7. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/11/3 

8. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/11/4 

9. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/11/5 

10. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/11/6 

11. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/13 

12. Správu o výsledku kontroly č. 2016/14 

13. Správu o výsledku kontroly č. 2016/15 

14. Správu o výsledku kontroly č. 2016/16 

15. Návrh správy o výsledku kontroly č. 2016/12. 

 

 

k bodu č. 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

  

Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra za rok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 380/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. 

 

 

k bodu č.  5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

  

Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

   

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 381/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 
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k bodu č.  6. Návrh na určenie volebných obvodov na území mesta Dunajská Streda. 

  

Primátor mesta predniesol Návrh na určenie volebných obvodov na území mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rad Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó vyslovil názor, podľa ktorého by 

bolo efektívnejšie a hospodárnejšie, keby počet poslancov Mestského zastupiteľstva v nasledujúcom 

volebnom období bol iba 19 a to nasledovne: volebný obvod č. 1 - počet poslancov:4; volebný obvod 

č. 2 - počet poslancov:6; volebný obvod č. 3 - počet poslancov:4; volebný obvod č. 4 - počet 

poslancov:5. 

 Člen Mestskej rad Dunajská Streda, Ing. arch. Marian Ravasz predniesol názor, aby počet 

poslancov bol znížený na 17 a to nasledovne: volebný obvod č. 1 - počet poslancov:4; volebný obvod 

č. 2 - počet poslancov:5; volebný obvod č. 3 - počet poslancov:4; volebný obvod č. 4 - počet 

poslancov:4. 

 

 Vzhľadom na rozdielne názory členov mestskej rady primátor mesta navrhol, aby rokovanie o 

programovom bode č. 6 bolo odročené na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda a to 9. mája.  

 

 Hlasovanie o návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 382/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d r o č u j e    

rokovanie o návrhu na určenie volebných obvodov na území mesta Dunajská Streda na 

nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a to 9. mája. 

 

 

k bodu č.  7. Návrh na odkúpenie stavebných dielov „Individuálna bytová výstavba s IS 

na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, 

H“, „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – 

SO 02 Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 Elektroinštalácia – Verejné 

osvetlenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. 

č. 1886/2 o výmere 2 623 m
2
, par. č. 1886/322 o výmere 1 194 m

2
, par. č. 1886/356 

o výmere 265 m2, par. č. 1886/372 o výmere 70 m
2
,  par. č. 1886/373 o výmere 207 m

2
,  
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par. č. 1886/374 o výmere 127 m
2
, par. č. 1886/375 o výmere 43 m

2
, par. č. 1886/376 

o výmere 89 m
2
, par. č. 1886/377 o výmere 2 m

2
, par. č. 1886/381 o výmere 72 m

2
, par. č. 

1886/383 o výmere 39 m
2
, par. č. 1886/384 o výmere 139 m

2
, par. č. 1886/385 o výmere 

334 m
2
, par. č. 1886/386 o výmere 218 m

2
, par. č. 1886/387 o výmere 140 m

2
, par. č. 

1886/388 o výmere 206 m
2
, par. č. 1886/389 o výmere 211 m

2
, par. č. 1886/390 o výmere 

30 m
2
, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných dielov „Individuálna 

bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. 

etapa – E, F, G, H“, „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej 

Strede – SO 02 Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, „Individuálna bytová výstavba s IS na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 Elektroinštalácia – Verejné 

osvetlenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  par. č. 

1886/2 o výmere 2 623 m
2
, par. č. 1886/322 o výmere 1 194 m

2
, par. č. 1886/356 o výmere 

265 m2, par. č. 1886/372 o výmere 70 m
2
,  par. č. 1886/373 o výmere 207 m

2
,  par. č. 

1886/374 o výmere 127 m
2
, par. č. 1886/375 o výmere 43 m

2
, par. č. 1886/376 o výmere 89 

m
2
, par. č. 1886/377 o výmere 2 m

2
, par. č. 1886/381 o výmere 72 m

2
, par. č. 1886/383 

o výmere 39 m
2
, par. č. 1886/384 o výmere 139 m

2
, par. č. 1886/385 o výmere 334 m

2
, par. č. 

1886/386 o výmere 218 m
2
, par. č. 1886/387 o výmere 140 m

2
, par. č. 1886/388 o výmere 206 

m
2
, par. č. 1886/389 o výmere 211 m

2
, par. č. 1886/390 o výmere 30 m

2
, v prospech mesta 

Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 383/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1. Odkúpenie stavebného diela „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej 

ceste v Dunajskej Strede – SO 02 Komunikácie – I. etapa – E, F, G, H“, ktorého 

užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 4111/10246/2015/33-BGy-004 zo dňa 
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22.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2016 a stavebného diela 

„Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede – SO 

02 Komunikácie – II. etapa – A, B, C, D“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda 

ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

č. 627/DS/6736/2016/033-BGy-004 zo dňa 12.08.2016, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 05.09.2016, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 1885/2, č. 1886/2, č. 

1886/291, č. 1886/292, č. 1886/293, č 1886/322, č. 1886/368, č. 1886/369,                    

č. 1886/370, č. 1886/371, č. 1886/372, č. 1886/373, č. 1886/374, č. 1886/375, č. 

1886/376, č. 1886/377, č. 1886/381, č. 1886/382, č. 1886/383, č. 1886/384, č. 

1886/385, č. 1886/386, č. 1886/387, č. 1886/388, č. 1886/389, č. 1886/390, v prospech 

mesta Dunajská Streda pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda, 

predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatkami odborne 

spôsobilej osoby a zhotoviteľa– originál, 

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela –       

originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda.     

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Individuálna bytová výstavba s IS na Malodvorníckej 

ceste v Dunajskej Strede – Časť: SO 03 Elektroinštalácia – Verejné osvetlenie“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 466/DS/6220/2016/033-BGy-004 zo dňa 

12.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2016, nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda 

na par. č. 1885/2, č. 1886/2, č. 1886/291, č. 1886/292, č. 1886/293, č 1886/322, č. 

1886/356, č. 1886/368, č. 1886/369, č. 1886/370, č. 1886/371, č. 1886/372, č. 

1886/373, č. 1886/374, č. 1886/375, č. 1886/376, č. 1886/377, č. 1886/381, č. 

1886/382, č. 1886/383, č. 1886/384, č. 1886/385, č. 1886/386, č. 1886/387, č. 

1886/388, č. 1886/389, č. 1886/390, v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení 

nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda, 

predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 
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projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatkami odborne spôsobilej  

osoby a zhotoviteľa– originál, 

 revízne správy stavebného diela – originál, 

 výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných  

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – 

originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda (okrem bežnej  výmeny opotrebovaných  osvetlovacích telies – žiaroviek). 

 

3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 6473 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1886/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2 623 m
2
, par. č. 1886/322, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 194 m
2
, par. č. 1886/356, parcela 

registra C, druh pozemku ovocné sady o výmere 265 m
2
, par. č. 1886/372, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 70 m
2
, par. č. 1886/373, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 207 m
2
, par. č. 1886/374, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m
2
, par. č. 

1886/375, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 43 m
2
, par.                  

č. 1886/376, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

89 m
2
, par. č. 1886/377, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2 

m
2
, par. č. 1886/381, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 72 m
2
, par. č. 1886/383, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy 

o výmere 39 m
2
, par. č. 1886/384, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 139 m
2
, par. č. 1886/385, parcela registra C, druh pozemku 

ostatné plochy o výmere 334 m
2
, par. č. 1886/386, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m
2
, par. č. 1886/387, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m
2
, par. č. 1886/388, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 206 m
2
, par. č. 1886/389, parcela 

registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  211 m
2
 a  par. č. 

1886/390, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 30 m
2
, v 

prospech mesta Dunajská Streda.   

 

4. Odkúpenie nehnuteľností uvedených v bodoch 1., 2. a 3. tohto uznesenia v 

prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.   

 

 
k bodu č. 8 Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – 

časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská Streda. 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na bezodplatný prevod stavebného diela 

„Zastavovací plán pre 8 RD – časť: SO 07 Verejné osvetlenie“ v prospech mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 384/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Bezodplatný prevod stavebného diela „Zastavovací plán pre 8 RD – časť: SO 07 

Verejné osvetlenie“, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé Blahovo, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 46/3, č. 46/27, č. 46/28, č. 46/29, č. 

46/30, č. 46/31,  č. 46/32, a č. 46/33, vedených na LV č. 4038 Okresným úradom 

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

užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil odovzdávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 5098/10616/2013/033-BGy-004 zo dňa 

02.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2015; pri splnení nasledovných 

podmienok: 

 

1.1. Odovzdávajúci ako stavebník pred uzavretím zmluvy o bezodplatnom prevode 

s mestom Dunajská Streda, predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatkami odborne spôsobilej       

osoby a zhotoviteľa – originál,  

 revízne správy stavebného diela – originál, 

 výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 
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znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela –     

originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda (okrem bežnej  výmeny opotrebovaných  osvetlovacích telies – žiaroviek). 

     

1.2. Odovzdávajúci ako stavebník pred uzavretím zmluvy o bezodplatnom prevode 

s mestom Dunajská Streda, zabezpečí zápis vecného bremena spočívajúceho v práve 

vstupu, prechodu a  prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného z vecného bremena, mesta 

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

pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda č. 46/3, č. 46/27, č. 46/28, č. 46/29, č. 46/30, č. 46/31,  č. 46/32, 

a č. 46/33, vedené na LV č. 4038 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor a cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Malé Blahovo, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda č. 46/26, vedený na LV č. 4037 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; ktoré sa zapisuje do katastra 

nehnuteľností.
   

 

k bodu č. 9 Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom 

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

2
. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených 

v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o odpredaj pozemkov, nachádzajúcich sa 

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

o výmere 61 m
2 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 385/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo 

dňa 26.01.2017 v predloženom znení.  

 

B/ schváliť 

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

359 za víťaza obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade s Uznesením Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 350/2016/16 zo dňa 06.12.2016 a  uzavretie kúpnej 

zmluvy o odpredaj   nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemkov vytvorených 

geometrickým plánom č. 35021934-278/2016, vyhotoveným dňa 26.10.2016, 

vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, par. č. 489/4,  parcela registra C, druh pozemku 

záhrady o výmere 264 m
2 

a par. č. 489/5,  parcela registra C,  druh pozemku záhrady 

o výmere 61 m
2 

so spoločnosťou  AXIS-DENT, s.r.o.,  Hlavná 326/23, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 36 276 359,  za kúpnu cenu vo výške 23 222,-Eur (slovom:  

dvadsaťtritisícdvestodvadsaťdva eur).  

 

k bodu č. 10 Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového 

bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, vybudovanej na 

pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 

140/4, a parc. č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská 

Streda, 3 izbového bytu č. 24, nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, 

vybudovanej na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 

140/3, parc. č. 140/4, a parc. č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3579 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor formou obchodnej verejnej súťaže
 

v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

 



 14 

Uznesenie 

č. 386/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1.1 Odpredaj majetku mesta Dunajská Streda, 3 izbového bytu č. 24 

nachádzajúceho sa v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, na ulici  Kukučínova, 

vybudovanej na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 

140/3, parc. č. 140/4, a parc. č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3579 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 

k pozemkom, nachádzajúcim sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda,  vedeným na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc.  č. 140/5 v podiele 62/3711 – 

inách k celku, formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s   § 9a zákona NR  SR č. 

138/1991 o majetku obcí v znení neskorších zmien a  doplnkov a Všeobecne 

záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda zo dňa 29.06.2010 v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

 

1.2. Oznámenie o predaji a podmienkach predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti 

formou  obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej hlavné vyhodnocovacie kritérium 

bude: 

 záujemcom navrhnutá výška kúpnej ceny. Výška minimálnej kúpnej ceny je 

stanovená znaleckým posudkom vo výške 26 700,- € (slovom: dvadsaťšesťtisíc 

sedemsto eur), ktorú záujemca musí vložiť do notárskej úschovy ako zabezpečenie 

krytia plnenia záväzku uhradiť záujemcom navrhnutú kúpnu cenu v prípade, že 

záujemca sa stáva výhercom obchodnej verejnej súťaže, predmetom ktorej je odpredaj 

nehnuteľnosti uvedenej v bode 1.1. tohto návrhu uznesenia. Overenú fotokópiu 

notárskej zápisnice o vklade vyššie uvedenej čiastky navrhnutej kúpnej ceny predkladá 

záujemca spolu so svojim návrhom kúpnej ceny. 

 

1.3. Oznámenie o predaji a podmienkach predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti  

formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými  základnými súťažnými 

podmienkami predaja: 

 záujemca vyhlasuje, že je mu dobre známy stavebno-technický stav nehnuteľnosti 

tvoriacej predmet obchodnej verejnej súťaže a ten v stave, v akom sa nachádza preberá 

bez poskytnutia záruky zo strany vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže, 

 

1.4. Lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu predmetného bytu   

20.03.2017 do 12:00 hod.   
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1.5. Komisiu na otvorenie obálok, na určenie víťaza obchodnej verejnej súťaže a na 

uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu v nasledovnom zložení: 

 člen komisie: 

 člen komisie: 

 člen komisie: 

 náhradný člen komisie: 

 náhradný člen komisie: 

 

1.6. Uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa 

v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, na ulici  Kukučínova, vybudovanej sa na 

pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 

140/4, a parc. č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, 

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

vedeným na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc.  č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi  mestom Dunajská Streda  ako predávajúcim 

a víťazom obchodnej verejnej súťaže ako kupujúcim, určeným komisiou na otvorenie 

obálok schválenou v zmysle bodu 1.5 tohto návrhu uznesenia. 

 

2. splnomocňuje primátora mesta 

 na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja vyššie uvedenej nehnuteľnosti formou  

obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú 

zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

 na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o predaji a podmienkach predaja vyššie  

uvedenej nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta 

Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda,    

 uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva 3 izbového bytu č. 24 nachádzajúceho sa 

v polyfunkčnom budove súp. č. 1210, na ulici  Kukučínova, vybudovanej na 

pozemkoch parcely registra „C“, parc. č. 140/1, parc. č. 140/2, parc. č. 140/3, parc. č. 

140/4, a parc. č. 140/5, parc. č. 141/1 a parc. č. 141/3, v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda,  vedeného na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom, 

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

vedeným na LV č. 3579 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, a parc.  č. 140/5 v podiele 62/3711 – inách k celku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi  mestom Dunajská Streda  ako predávajúcim 

a víťazom obchodnej verejnej súťaže ako kupujúcim, určeným komisiou na otvorenie 

obálok schválenou v zmysle bodu 1.5 tohto návrhu uznesenia. 

 na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich  k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  
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k bodu č. 11 Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, nachádzajúceho sa 

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

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

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

domu v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, bytom  Nám. SNP 191/24, 

929 01 Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj nebytového priestoru - garáže č. 302, 

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

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

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

zariadeniach domu v podiele 1/146-ine, v prospech Kazimíra Šumichrasta, bytom  Nám. SNP 

191/24, 929 01 Dunajská Streda
 
v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 387/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Odpredaj nebytového priestoru – garáže č. 302, nachádzajúceho sa v budove 

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

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

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

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

Kazimíra Šumichrasta, bytom Nám. SNP 191/24, 929 01 Dunajská Streda, nar. 

27.03.1945, za všeobecnú hodnotu nebytového priestoru, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 118/2016, vypracovaným Ing Jolanou Némethovou, dňa 10.12.2016 vo 

výške 2 680,-€ (slovom: dvetisícšesťstoosemdesiat eur).  

 

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

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

neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže 
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vypísanej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda číslo 

21/308/2012 zo dňa 15.05.2012, ktoré násled-ne z dôvodu neúspešnosti bolo zrušené 

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

26.02.2013.  

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, 

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

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva 

 

 

k bodu č. 12 Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o dĺžke trvania 

procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie záväzku mesta Dunajská Streda o 

dĺžke trvania procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“
 
v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 388/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

 schváliť  

1. Predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie zo 

Štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v zmysle zákona 226/2011 Z.z.  

2. Záväzok mesta Dunajská Streda, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie.  
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3. Spolufinancovanie projektu obstarania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a 

doplnky 2016 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v min. výške 20 % celkových 

výdavkov na jeho obstaranie. 

 

 

k bodu č. 13 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt 

s názvom „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný 

príspevok na projekt s názvom „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ v 

zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Primátor mesta následne predniesol pozmeňujúci návrh, aby názov programového 

bodu bol zmenený nasledovne Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov 

v Dunajskej Strede“a aby bod č. 1 návrhu na uznesenie bol doplnený nasledovne: 

“Predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie bezpečných 

dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ na základe výzvy v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu špecifického cieľa „1.2.2 - Zvýšenie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 

na celkovom počte prepravených osôb“, kód výzvy IROP-P01-SC122-2016-15.” 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 389/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

1. Predloženie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zriadenie 

bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ na 

základe výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu špecifického 
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cieľa „1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“, kód 

výzvy IROP-P01-SC122-2016-15.” 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančného 

príspevku.  

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z Integrovaného 

regionálneho operačného programu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci, 

maximálne do výšky 5% z oprávnených nákladov žiadosti. 

 

 

k bodu č. 14 Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho 

fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom 

území Dunajská Streda a Malé Blahovo“. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu s názvom „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom 

v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo“ v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 390/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom 

„Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská 

Streda a Malé Blahovo“,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z 

Environmentálneho fondu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do 

výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 
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k bodu č. 15 Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi mestom 

Dunajská Streda a rozpočtovou organizáciou Správa a údržba ciest Trnavského 

samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci medzi 

mestom Dunajská Streda a rozpočtovou organizáciou Správa a údržba ciest Trnavského 

samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 391/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

1. schváliť  

uzavretie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a rozpočtovou 

organizáciou Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja,  so sídlom 

Bulharská 39, 918 53 Trnava., IČO: 37 847 783, v predloženom rozsahu. 

 

2. žiadať primátora mesta 

uzavrieť Zmluvu o spolupráci s rozpočtovou organizáciou Správa a údržba ciest 

Trnavského samosprávneho kraja v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 16 Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu 

regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským  zväzom 

hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK 

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

50 399 098. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci pri 

realizácii projektu regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským  
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zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 399 098 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Primátor mesta následne predniesol pozmeňujúci návrh, bod č. 2 návrhu na uznesenie 

bol zmenený nasledovne: „2. žiadať primátora mesta uzavrieť Zmluvu o spolupráci pri 

realizácii projektu regionálneho centra hádzanej medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským 

zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava a MŠK Dunajská Streda, so 

sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, v predloženom rozsahu.” 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 392/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

  

1. schváliť  

uzavretie Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho centra hádzanej 

medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským  zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská 

cesta 37, 831 04 Bratislava, IČO: 30 774 772 a MŠK Dunajská Streda, so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 399 098 v predloženom 

rozsahu. 

 

2. žiadať primátora mesta 

uzavrieť Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu regionálneho centra hádzanej 

medzi mestom Dunajská Streda, Slovenským zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská 

cesta 37, 831 04 Bratislava a MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, 929 01 Dunajská Streda, v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 17 Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských jedální v Dunajskej 

Strede a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej obchodnej 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

  



 22 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie výsledkov pasportizácie školských 

jedální v Dunajskej Strede a na zástupcov mesta Dunajská Streda do orgánov novozaloženej 

obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o. v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 393/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

1. vziať na vedomie  

dokument „Pasportizácia školských jedální v Dunajskej Strede“, vypracovanú 

spoločnosťou GAMA HOLDING Slovakia s.r.o., Piešťany 

 

2. schváliť 

výsledok vykonanej pasportizácie školských jedální v Dunajskej Strede podľa 

dokumentu „Pasportizácia školských jedální v Dunajskej Strede“ s tým, že školské 

vývarovne-kuchyne budú prevádzkované na dvoch základných školách a jednej 

materskej škole 

 

3. schváliť  

zástupcov mesta Dunajská Streda 

a) za prvých konateľov obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o.: 

Titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

Titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

b) do Dozornej rady obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o.: 

predseda, titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

podpredseda, titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

člen, titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo 

 

 

k bodu č. 18 Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky. 
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Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zaradenia školy a školského 

zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 394/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ súhlasiť  

so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, 

ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej materskej školy sv. Jána apoštola 

s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, 

Dunajská Streda - Dunaszerdahely do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2017  

 

B/ schváliť  

zámer zriadenia Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda 

dňom 1.9.2017 ako rozpočtovej organizácie so samostatnou právnou subjektivitou 

s predmetom činnosti: poskytovanie odbornej, technickej, metodickej a materiálnej 

pomoci školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky 

a poskytovanie investorských a dodávateľských služieb školám a školským 

zariadeniam vo svojej pôsobnosti, ktoré o to požiadajú.  

 

C/ uložiť Mestskému úradu Dunajská Streda  

1. vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána 

Hollého 10, Trnava, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

2. predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o zaradenie 

strediska služieb škole do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v 

zmysle  bodu B/ tohto uznesenia. 

 

D/ požiadať primátora mesta, 

aby zabezpečil potrebné úkony súvisiace so zabezpečením plnenia tohto uznesenia. 
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k bodu č. 19 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

........./2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 

2017. 

  

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ........./2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 395/2017/19 

 

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. ........./2017 zo dňa 14. 

februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 20/2016 zo dňa 6. decembra 2016 o  určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2017. 

 

 

k bodu č. 20 Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

…../2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

a doplnkov.  
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Primátor mesta predniesol Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. …../2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 396/2017/19 

 

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. …../2017 zo dňa 14. 

februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

k bodu č. 21 Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom 

a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.   

 

Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu, pričom predniesol aj doplňujúci návrh, aby na 

základe odporúčania Komisie na posudzovanie verejných ocenení Mestského zastupiteľstva 

v Dunajskej Strede boli udelené verejné ocenenia nasledovným jednotlivcom: 

- Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda: Zsidó János (za mimoriadne zásluhy 

v oblasti spoločenského života) 

- Cena mesta Dunajská Streda Pro Urbe 2017: Németh Ilona (za mimoriadne zásluhy 

v oblasti kultúry), Ing. Németh Jolán (za mimoriadne zásluhy v oblasti športu), MUDr. 

Baculák Veronika (za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života) 
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- Cena mesta Dunajská Streda Pro Urbe Juvenis 2017: Szabó Annamária (za mimoriadne 

zásluhy v oblasti vedy) 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 397/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť  

udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda 

 

a) Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda 

Zsidó János 

- za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života. 

b) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE 

1. Prof.Németh Ilona, DLA 

-  za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry. 

2. Ing. Németh Jolán 

-  za mimoriadne zásluhy v oblasti športu 

3. MUDr. Baculák Veronika 

- za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života 

c) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS 

Szabó Annamária 

- za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy 

 

 

k bodu č. 22 Návrh na organizačné zabezpečenie 17. rokovania Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 17. rokovania 

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

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 398/2017/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda nasledovne: 

14.2.2017, t.j. o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede 

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

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

účely expedície, 

4. okruh pozvaných. 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 07.02.2017 o 15.30 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 14.2.2017 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

Overovatelia: 

 

1/ Ing. arch. Marian Ravasz            ……………………………………… 

 

 

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

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný   

referent právny   ……………………………………… 


