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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 21/8/2021 Dunajská Streda, 28.04.2021 

 

Zápisnica 
 

z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 27. apríla 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 16 osôb 

- primátor mesta 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- Tünde Brunczviková 

- MUDr. Károly Földes, MPH 

- Mgr. Krisztián Nagy 

- MUDr. Juraj Puha 

- Mgr. Klára Šándorová 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 21. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí. 

 

 Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 21. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. Konštatoval, že pozvánka 

na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí bola 

zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou v lehote stanovenej podľa 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda (ďalej len „Rokovací 

poriadok“), a to 2 dni pred konaním zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo plánu 

zasadnutí a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 15 

za : 15 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 397/2021/21 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 23.04.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, par. registra E, par. 

č. 1690/4 o výmere 93 m2; par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2 a par. č. 1693 

o výmere 932 m2; nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v prospech mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 367/2021/21) 

4. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta 

Dunajská Streda“ realizovaného v rámci projektu s názvom „Spracovanie 

nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 368/2021/21) 

5. Návrh na schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu: Rozvoj 

energetických služieb v meste Dunajská Streda v rámci výzvy s kódom OPKZP-

PO4-SC441-2019-53 Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom 

identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou 

garantovanej energetickej služby (materiál č. 369/2021/21) 

 

 

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ladislava Bachmana a Györgya Bugára, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 15 

za : 14 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 398/2021/21 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ladislava Bachmana a Györgya Bugára za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, par. registra E, par. 

č. 1690/4 o výmere 93 m2; par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2 a par. č. 1693 o výmere 

932 m2; nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v prospech mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 367/2021/21) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo 

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, par. registra E, 

par. č. 1690/4 o výmere 93 m2; par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2 a par. č. 1693 o výmere 

932 m2; nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v prospech mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14.07 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 16 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 399/2021/21 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1690/4, parcela registra E, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 93 m2; par. č. 1692/2, parcela registra E, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 23 446 m2; vedených na LV č. 3778 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1693, parcela registra 
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E, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 932 m2; vedenej na LV č. 3779 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenského pozemkového fondu; v prospech mesta Dunajská 

Streda, na verejnoprospešné účely s cieľom vytvorenia novej oddychovej rekreačnej 

zóny pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov mesta, zvyšujúcej 

kvalitu životného prostredia obyvateľov mesta. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia 

mesta Dunajská Streda“ realizovaného v rámci projektu s názvom „Spracovanie 

nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 368/2021/21) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie strategického dokumentu 

„Nízkouhlíková stratégia mesta Dunajská Streda“ realizovaného v rámci projektu s názvom 

„Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 16 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 400/2021/21 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

Strategický dokument:  

„Nízkouhlíková stratégia mesta Dunajská Streda“ na roky 2021-2025 vyhotovená 

v rámci projektu Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda a jej 

prílohu Koncepcia rozvoja mesta Dunajská Streda v oblasti tepelnej energetiky, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Nízkouhlíkovej stratégie mesta Dunajská Streda. 
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k bodu č. 5. Návrh na schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu: Rozvoj 

energetických služieb v meste Dunajská Streda v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-

SC441-2019-53 Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a 

návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej 

energetickej služby. (materiál č. 369/2021/21) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zabezpečenia spolufinancovania 

projektu: Rozvoj energetických služieb v meste Dunajská Streda v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom 

identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou 

garantovanej energetickej služby v zmysle predloženého písomného materiálu. Primátor 

mesta ďalej uviedol, že výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

žiadateľa predstavuje sumu 3.444 Eur a prostredníctvom verejného obstarávania sa môže aj 

znížiť. Dodal, že celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu vo výške 68.880 

Eur.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 16 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 

č. 401/2021/21 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie spolufinancovania projektu: Rozvoj energetických služieb v meste 

Dunajská Streda v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Vypracovanie 

účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej 

efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby, z rozpočtu 

mesta vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci t. j. v maximálnej výške 3.444 Eur. 
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Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo ukončené dňa 27.04.2021 o 14.17 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 28.04.2021 

 

  

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia: 1/ Ladislav Bachman   ……………………………… 

 

 

 2/ György Bugár    ……………………………… 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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


