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

Dunajská Streda, 04.08.2020

Zápisnica
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,
konaného dňa 28. júla 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 17 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- vedúci odborov MsÚ
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
- Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
- Mgr. Krisztián Nagy
- MUDr. Juraj Puha
- Mgr. Klára Šándorová

k bodu č. 1. Návrh programu 15. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
mimo plánu zasadnutí.
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 15. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. Konštatoval, že pozvánka
na 15. 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.
Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Roland Hakszer poznamenal,
že zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nepredchchádzali zasadnutia komisií
a komisie o predkladaných návrhoch hlasovali iba elektronicky. Uviedol, že nevie čo je
dôvodom takéhoto rozhodnutia, avšak podotkol, že opatrenia súvisiace s koronavírusom
takéto zasadnutia neobmedzili. Poznamenal, že si myslí, že by sa predkladané materiály mali
v prvom rade prerokovať na zasadnutiach komisií MsZ. Ďalej predniesol návrh na vyňatie
bodu č. 9 programu 15. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu
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zasadnutí. Uvedené navrhuje z toho dôvodu, aby komisie mohli o predkladanom návrhu
debatovať a aby sa Mestská rada Dunajská Streda mohla o ňom následne poradiť.
Primátor mesta uviedol, že o spôsobe hlasovania komisií rozhoduje vždy predseda
konkrétnej odbornej komisie. K otvorenému listu poslanca Rolanda Hakszera poznamenal, že
na zasadnutí odborných komisií majú členovia komisií prerokovať návrhy spracované
mestským úradom, nájsť riešenia, prípadne hľadať kompromisy a nie konfrotovať tak, ako to
v otvorenom liste poslanec uviedol.
Hlasovanie o vyňatí bodu č. 9 programu rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 17
za
:3
proti
: 10
zdržal sa : 4
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 17
za
: 15
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 283/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 23.07.2020:
1. Schválenie programu rokovania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020
č. 4/2020. (materiál č. 259/2020/15)
4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú.
Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere
45 m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par.
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č. 918/4 o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
; a par. č. 2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16
o výmere 5 m2, par. č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 898/7 o výmere 67 m2,
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 260/2020/15)
5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“
na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par.
č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere
2040 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc.
č. 2391/3 o výmere 337 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par.
reg. „C“, parc. č. 2391/5, o výmere 60 m2. (materiál č. 261/2020/15)
6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m2, par.
č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518. (materiál č. 262/2020/15)
7. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako
nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46, 010
01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom. (materiál č. 263/2020/15)
8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom
„Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020,
Prioritná os 7. Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c). (materiál
č. 264/2020/15)
9. Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány
so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej
zakladateľom je mesto Dunajská Streda. (materiál č. 265/2020/15)
10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020. (materiál č. 266/2020/15)
k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
MUDr. Zoltána Horvátha a Ladislava Gútayho, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter
Pelechovú, referentku organizačnú.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 17
za
: 14
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 284/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie MUDr Zoltána Horvátha a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice
a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku.

k bodu č. 3. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020
č. 4/2020. (materiál č. 259/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská
Streda za rok 2020 č. 4/2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlavný kontrolór mesta, Ing. Zoltán Fekete sa vyjadril k navrhovanej zmene rozpočtu
a poznamenal, že smerodajným ukazovateľom bola pandémia. Uviedol, že prognózy
sú pozitívnejšie než boli v predchádzajúcich mesiacoch, čo sa aj odzrkadľuje v predkladanom
návrhu. Rozpočet mesta počíta s príjmami vyššími o 709 000 Eur, ktoré budú v prvom rade
využité na rozvoj mesta. Uviedol, že podľa predkladaného materiálu je saldo rozpočtu nulové.
Konštatoval, že predkladaný návrh je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky
a odporúča ho schváliť.
Poslanec mestského zastupiteľstva, Roland Hakszer, vyjadril svoj nesúhlas
s predkladaným návrhom. Poznamenal, že tento návrh nebol prerokovaný v komisiách MsZ,
o návrhoch uznesení bolo hlasované len per rollam, teda prijatiu uznesení nepredchádzala
žiadna debata. Myslí si, že sa zasadnutia komisií mohli uskutočniť a z tohto dôvodu nedokáže
predkladaný návrh podporiť. Uviedol, že na znak protestu nebudú na dnešnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda hlasovať o predkladaných návrhoch, a to preto, aby
sa v budúcnosti takáto situácia nezopakovala.
Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy, ako predseda Komisie MsZ pre financie uviedol, že
Komisia MsZ pre financie predkladaný návrh zmeny rozpočtu na riadnom zasadnutí
prerokovala a dopodrobna prediskutovala dňa 14.7.2020. Ďalej poznamenal, že Komisia MsZ
pre financie jednohlasne odporučila predkladaný návrh schváliť.
Poslanec György Bugár, sa informoval, či Rokovací poriadok Komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda umožňuje hlasovanie per rollam. Uvedené sa pýtal
z toho dôvodu, aby bolo možné poslancovi Rolandovi Hakszerovi, dokázať, že sa nikto
nestavia proti pravidlám. a že si myslí, že so spôsobom hlasovania per rollam má len poslanec
mestského zastupiteľstva osobný problém.
Primátor mesta odpovedal poslancovi Györgyovi Bugárovi, že Rokovací poriadok
Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda umožňuje hlasovanie per rollam.
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Poslanec Mgr. Alexander Dakó, uviedol, že už pri predchádzajúcej zmene rozpočtu
poznamenal, i keď sú prognózy pozitívnejšie než sa očakávalo, že by bol rád keby sa zvýšila
suma rezervy. Súhlasí s predkladaným návrhom s istými výhradami, a to z toho dôvodu, že
ešte nevidíme dôsledky druhej vlny pandémie. Vyjadril názor, že by sa niektoré investície
mali uskutočniť až budúci rok.
Poslanec Roland Hakszer, poznamenal, že by bol nerád keby došlo k nedorozumeniu
a ubezpečil prítomných, že pozná možnosti per rollam hlasovania komisií MsZ. Uviedol, že
rokovací poriadok upravuje dôvody, kedy je možné hlasovať per rollam. Chcel však
zdôrazniť, že také témy ako je napríklad zmena rozpočtu je potrebné prediskutovať osobne na
zasadnutiach komisií.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 17
za
: 15
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 285/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 4/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich
sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11 o výmere
45 m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par. č. 918/4
o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
; a par. č. 2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16 o výmere 5 m2, par. č.
3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 898/7 o výmere 67 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 260/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov
nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2055/10 o výmere 171 m2, par. č. 2055/11
o výmere 45 m2, vo vlastníctve COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo; par.
č. 918/4 o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
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; a par. č. 2591/15 o výmere 24 m2, par. č. 2591/16 o výmere 5 m2, par.
č. 3024/8 o výmere 47 m2, par. č. 898/7 o výmere 67 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa Tünde Brunczviková, poznamenala, že je predmetom zámeny opätovne
pozemok, z ktorého má mesto príjem. Uviedla, že nie je proti výstavbe cyklotrasy, avšak
myslela si, že spomínaný pozemok bude nahradený iným. Informovala sa, či boli nejaké
rokovania prípadne návrhy o tom, že by sa pánovi Kulcsárovi ponúkol iný pozemok.
Primátor mesta uviedol, že predkladaný materiál už bol dvakrát prerokovaný na
zasadnutach Mestskej rady Dunajská Streda, kde vyvstala otázka, či nie je možné ponúknuť
na zámenu iný pozemok. Na to, aby mohla byť zrealizovaná cyklotrasa na Povodskej ceste
musí dôjsť k usporiadaniu vlastníckych práv k pozemkom. Žiadateľ mal záujem o tieto
pozemky. Došlo len k jednej zmene oproti predchádzajúcemu návrhu, a to, že pozemok
nachádzajúci sa v Ružovom háji vedľa COOP Jednota bol nahradený pozemkom
nachádzajúcim sa v Malom Blahove, na mieste bývalého obchodu Jednota. Dôsledkom toho
mesto získa väčší pozemok než druhá strana ponúka.
Poslankyňa Tünde Brunczviková, vyjadrila obavy, či cesta vedúca na Podzáhradnú
ulicu nie je príliš úzka.
Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy, interpretoval myšlienku zo zasadnutia Komisie
MsZ pre financie, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.7.2020, a to že by v podobných prípadoch boli
komisií na rokovanie predkladané materiály, ktoré by obsahovali informácie o tom, či má
mesto z pozemkov, ktoré sú predmetom rokovania, nejaký príjem alebo osoh. Ďalej sa
informoval u vedúcho odboru finančného a evidencie majetku o výsledku hlasovania komisie
o predkladanom návrhu.
Vedúci odboru finančného a evidencie majetku odpovedal na otázku poslanca JUDr.
Szabolcsa Hodosyho, že Komisia MsZ pre financie jednohlasne podporila predkladaný návrh.
Poslanec Roland Hakszer, poznamenal, že je dôležité, aby sa uskutočnili zasadnutia
komisií práve z dôvodu, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Ďalej poukázal na to, že ani
do otvorenia rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nemal predseda ako ani
členovia Komisie MsZ pre financie vedomosť o tom ako dopadlo hlasovanie komisie.
Primátor mesta požiadal prednostku MsÚ, aby sa zabezpečilo, že každý poslanec,
ktorý bude hlasovať o predkladanom návrhu obdrží po per rollam hlasovaní komisie MsZ
informáciu o výsledku hlasovania komisie MsZ.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 5:
prítomní : 17
za
: 13
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 286/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:
1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná
50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; pozemky nachádzajúce sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda:
1.1.1 pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 33472602-234/19, vyhotoveným
dňa 14.0.5.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 2591/15, parcela registra C, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 24 m2, par. č. 2591/16, parcela registra C, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 5 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku.
1.1.2 pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-121/20, vyhotoveným
dňa 03.06.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 3024/8, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku.
1.1.3 pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-158/20, vyhotoveným
dňa 16.07.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 898/7, parcela registra C, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 67 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku.
1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – COOP Jednota Dunajská Streda,
spotrebné družstvo, Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168
831; pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorené geometrickým plánom
č. 118/2020, vyhotoveným dňa 04.04.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul.
kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, par. č. 2055/10, parcela
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registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2 a par.
č. 2055/11, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere
45 m2, vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo,
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168 831 v podiele 1/1-ine
k celku.
1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Ing. Ľudovít Kulcsár,
; pozemok nachádzajúci sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 33472602-158/20, vyhotoveným dňa
16.07.2020, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 33 472 602, par. č. 918/4 parcela registra C, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 4 m2, vo vlastníctve Ing. Ľudovíta Kulcsára,
v podiele 1/1-ine
k celku.
2. Bezodplatnú zámenu vyššie uvedených pozemkov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien, z dôvodu vysporiadania majetkovo-právneho stavu
k pozemkom dotknutým plánovanou verejnoprospešnou stavbou „Cyklochodník –
Povodská cesta Dunajská Streda“. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 38/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
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. 5. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho
„in rem“ na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg. „C“, par.
č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k.ú Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere
2040 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/3
o výmere 337 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par. reg. „C“, parc.
č. 2391/5, o výmere 60 m2. (materiál č. 261/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Dunajská Streda par. reg.
„C“, par. č. 2475/214 o výmere 124 m2 v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k.ú Dunajská Streda par. reg. „C“, parc. č. 2391/1, o výmere 2040 m2,
par. reg. „C“, parc. č. 2391/2 o výmere 117 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/3 o výmere
337 m2, par. reg. „C“, parc. č. 2391/4, o výmere 133 m2 a par. reg. „C“, parc. č. 2391/5,
o výmere 60 m2 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy, upriamil pozornosť na to, že bolo predvídavým
rozhodnutím Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a Komisie MsZ pre financie stanoviť
cenovú hranicu zriadenia vecného bremena na 15 Eur/m2.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 17
za
: 15
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 287/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“
na novovytvorenom pozemku par. č. 2475/214, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorenom
geometrickým plánom č. 1054/2019, vyhotovenom dňa 13.10.2019, vyhotoviteľom
GEOLINE - DS, s.r.o., Športová ulica 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568,
overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 12.11.2019
pod číslom G1- 2370/2019, pre účely umiestnenia inžinierskych stavieb „Polyfunkčná
budova – GRADUS RESIDENCE“ – SO - 02 Komunikácie, spevnené plochy
a parkoviská a SO – 11 Dažďová kanalizácia zo strechy a z odstavných plôch, ktorých
umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 5723/DS/9366/2019/033-KNA004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 26.09.2019, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.10.2019; v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda par.č. 2391/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 2040 m2, par.č. 2391/2, parcela registra C, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2, par.č. 2391/3, parcela registra C, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 337 m2, par. č. 2391/4, parcela
registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2, par.
č. 2391/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere
60 m2, vedených na LV č. 3238 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
•
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle hore uvedeného je
podmienené uzavretím zmluvy o obchodnej spolupráci so záväzkom stavebníka
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vybudovania a odovzdania parkoviska a chodníku v prospech mesta Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, najneskôr do 60 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia predmetných
infraštrukturálnych stavieb.
2. Zriadenie vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na dobu neurčitú
za jednorázovú odplatu vo výške 1.860,- € (slovom: tisícosemstošesťdesiat eur),
t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy pozemku.
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. 6. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m2, par.
č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
(materiál č. 262/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/359 o výmere 311 m2,
par. č. 1936/202 o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203 o výmere 352 m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 17
za
: 15
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 288/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce
sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská
Streda, par. č. 1936/359, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy
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a nádvoria o výmere 311 m2, par. č. 1936/202, parcela registra C, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 217 m2 a par. č. 1936/203, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,
pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Polyfunkčná budova – GRADUS
RESIDENCE“ - „SO – 03 Elektrická prípojka NN “, ktorej výstavba bola povolená
Stavebným povolením č. 5424/DS/7554/2019/033-KNA/003, vydaným mestom
Dunajská Streda dňa 13.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2019,
v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 1049/2019, vyhotovenom dňa
14.10.2019, vyhotoviteľom GEOLINE - DS, s.r.o. Športová ulica 11, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 717 568, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor dňa 23.10.2019 pod číslom G1-2369/2019.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške
1.620,- € (slovom: tisícšesťstodvadsať eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy.
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. 7. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom Dunajská
Streda ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská 46,
010 01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom. (materiál č. 263/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku medzi mestom
Dunajská Streda ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r.o., so sídlom Závodská
46, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 865 ako prenajímateľom v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 17
za
: 15
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 289/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Zmluvy o nájme pozemku, parcela KN-C časť parc. č. 1915/116, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, zapísanej na LV č. 6017 v k.ú.
Dunajská Streda, medzi mestom Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 00305383, ako nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s
r. o., so sídlom Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 31577865, ako prenajímateľom za
účelom výstavby stavby „Vybudovanie prechodu pre chodcov na Galantskej ceste
časť: Doprava“ za celkový ročný nájom spolu 1 euro (slovom: jedno euro).
Doba nájmu je stanovená v Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku
medzi mestom Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 00305383, ako budúcim nájomcom a spoločnosťou VAMSTAV, spol. s r. o., so
sídlom Závodská 46, 010 01 Žilina, IČO: 31577865, ako budúcim prenajímateľom, na
dobu 10 rokov s právom budúceho nájomcu na opätovné uzatvorenie nájomnej
zmluvy.
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. 8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
s názvom „Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná
os 7. Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c). (materiál č. 264/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie
projektu s názvom „Smart plán mesta Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPII2020/7/11-DOP, Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 7.
Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 17
za
: 14
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 290/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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A/ s c h v a ľ u j e
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na projekt: „Smart plán mesta Dunajská
Streda“, Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP.
2.

Celkové oprávnené výdavky projektu 987.541,00 EUR.

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

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

5. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov
z rozpočtu mesta
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. 9. Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo-Fészek Alapítvány
so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je
mesto Dunajská Streda. (materiál č. 265/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na založenie nadácie s názvom Nadácia HniezdoFészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej
zakladateľom je mesto Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa Ágota Antal, uviedla niekoľko problémov, ktoré podľa nej súvisia so
zriadením nadácie. Ako prvý problém uviedla, že príjem z poplatku za rozvoj nie je možné
použiť na nič iné ako na rozvoj majetku mesta. Poznamenala, že sa javí akoby cieľom nadácie
bolo vrátiť obyvateľom peniaze, ktoré mestu zaplatia prostredníctvom poplatku za rozvoj.
Ako druhý problém uviedla, že predkladaný materiál diskriminuje tie rodiny, ktoré kúpia
hotový byt alebo dom, pretože podľa návrhu nemajú nárok na žiadnu podporu, i keď sa
prihlásili na trvalý pobyt. Uviedla, že si vie predstaviť aj lepší spôsob ako podporovať rodiny
žijúce na území mesta, ktorých členovia sa prihlásia na trvalý pobyt v meste, napr. odpustenie
poplatku za komunálne odpady. Ďalej poznamenala, že návrh nedokáže podporiť v takej
forme v akej je predložený.
Primátor mesta poznamenal, že je zodpovednosťou jeho, mestského zastupiteľstva
a aj mestského úradu, aby sa výnos z poplatku za rozvoj použil na to na čo je určený.
Poskytnutie podpory rodinám prostredníctvom nadácie sa uskutoční z iných zdrojov. Výnos
z poplatku za rozvoj je možné využiť výlučne na nové investície.
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Poslankyňa Ágota Antal, položila primátorovi mesta otázku, na základe čoho môže
žiadať podporu rodina, ktorá sa prisťahuje do mesta, kúpi si byt, prihlási sa k trvalému
pobytu, ale nebude stavať nový rodinný dom alebo byt. Ďalej upozornila na neúplnosť
predkladaného materiálu.
Poslankyňa Mgr. Rita Őriová, uviedla, že z viacerých dôvodov nesúhlasí
s prekladaným návrhom. Ako prvý dôvod uviedla, že sa podobný materiál predkladá pred
mestské zastupiteľstvo už po tretí krát. Ďalej vyjadrila nespokojnosť s hlasovaním per rollam
o predkladanom návrhu. Poznamenala, že mesto Dunajská Streda nie je Bratislava a väčšinu
jeho obyvateľstva tvoria obyvatelia maďarskej národnosti. Vyjadrila sa, že je dôrazne proti
tomu, aby bola naša spoločnosť zaťažovaná takýmto poplatkom. Uviedla, že ak chce mesto
vyberať dane, prečo je potrebné vyberať práve túto daň a v tak vysokej sadzbe a poukázala na
precenené investície a nevýhodne uzatvorené zmluvy.
Primátor mesta odpovedal na otázku poslankyne Ágoty Antal, že Podmienky použitia
prostriedkov nadačného fondu „Nové bývanie - Fészekrakó” poskytnuté z rozpočtu mesta
Dunajská Streda stanovujú kto môže žiadať o poskytnutie podpory.
Poslankyňa Ágota Antal, uviedla, že sú tieto podmienky zostavené diskriminačne,
pretože niektoré rodiny podporu získajú a niektoré nie. Podľa nej je potrebné podmienky
pozmeniť tak, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná. Ďalej poznamenala, že medzi cieľmi
nadácie nefiguruje cieľ vrátenia poplatku za rozvoj rodinám, ktoré tento poplatok zaplatili
a preto by mala nadácia podporiť všetky rodiny, bez ohľadu na to, či bývajú v novom
byte/dome alebo v staršom, ktorého sa poplatok za rozvoj nedotýkal.
Primátor mesta uviedol, že bolo cieľom zostaviť také podmienky poskytnutia podpory,
ktoré nebudú diskriminačné a poznamenal, že vyhlasovateľ súťaže vždy stanovuje za akých
podmienok podporu poskytne, či už v oblasti športu alebo kultúry.
Poslanec Roland Hakszer, uviedol, že je podľa neho najdôležitejšie spomenúť to, že
rodiny, ktoré nespĺňajú podmienky poskytnutia podpory neboli zaťažené poplatkom za
rozvoj. Uvedené podľa neho znamená, že je stále reč len o poplatku za rozvoj. Nadácia podľa
neho neplní svoj cieľ a nie je v súlade so zákonom. Myslí si, že ak je záujem mesta na udržaní
mladých rodín v meste, nemali by byť tieto zaťažené 30 eurovým poplatkom a následne
získať podporu prostredníctvom nadácie, niekedy v budúcnosti. Poznamenal, že uvedené bude
predstavovať problém pre budúce vedenie mesta, ktoré sa s tým bude musieť popasovať.
Ďalej sa informoval, čo v prípade, ak si niekto kúpi stavebný pozemok, získa stavebné
povolenie, zaplatí poplatok za rozvoj, ale následne mu finančná situácia nedovolí stavbu
dokončiť a prinúti ho pozemok predať. Pýtal sa kto bude môcť žiadať podporu, keďže
predchádzajúci vlastník pozemku zaplatil poplatok za rozvoj, ale až nový vlastník postavil
stavbu alebo ju dokončil. Ďalej poukazál na bod 18. Podmienok použitia prostriedkov
nadačného fondu „Nové bývanie - Fészekrakó” poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda
a myslí si, že ak niekomu nebude podpora prevedená na účet v danom roku, v nasledujúcom
roku na ňu už nebude mať nárok. Ďalej uviedol, že keby sa v čase zmien plánu rozvoja mesta
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nezaoberalo týmto plánom tak, aby z neho niektorí profitovali a stali sa developérmi, doista
by sme dnes nemuseli hovoriť o 30 Eur/m2 a nemuseli by sme riešiť zakladanie nadácie,
prostredníctvom ktorej sa vráti obyvateľom to čo zaplatili ako poplatok za rozvoj.
Poznamenal, že ak toto chceme do budúcna zmeniť, je potrebné zmeniť uhol pohľadu
a ujasniť si, akým mestom má byť Dunajská Streda. Kým však plán rozvoja mesta umožňuje,
aby sa Dunajská Streda stala satelitom Bratislavy, aj sa tak stane a jediným človekom kto to
môže ovplyvniť je primátor mesta.
Primátor mesta reagoval na slová poslanca, Rolanda Hakszera a uviedol, že ide len
o nepochopenie textu predkladaného návrhu. Ďalej poznamenal, že zmenu plánu rozvoja
mesta dňa 25.2.2020 podporil aj poslanec Roland Hakszer. Podotkol, že zmena plánu rozvoja
mesta bola predložená práve v tom duchu, aby sa mesto Dunajská Streda nestalo veľkým
mestom, ale zostalo malým okresným mestom.
Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy, poznamenal, že prebiehajúca diskusia je len
dôkazom toho, akou dôležitou témou je založenie nadácie. Uviedol, že je dôležité
poznamenať, že mestské zastupiteľstvo nezakladá nadáciu na každom zasadnutí. Podotkol, že
prax ukáže na čo zákonodarca nemyslel. Uviedol, že dokým nie je skúsenosť s využitím
v praxi, je veľmi zložité niečo nastaviť tak, aby to bolo od počiatku perfektné. Poznamenal, že
podľa neho nie je predmetom tejto diskusie poplatok za rozvoj. Ďalej uviedol, že čo sa týka
otázok, ktoré položili poslanci a ktoré ešte môžu vyvstať v budúcnosti, má mestské
zastupiteľstvo možnosť, podmienky poskytovania podpory prispôsobovať a meniť podľa
potreby. Ďalej poznamenal, že je vždy stanovený finančný rámec a pokiaľ by tento
nepostačoval v danom roku na poskytnutie podpôr, má mestské zastupiteľstvo možnosť prijať
zmenu rozpočtu, prípadne tieto podpory poskytnúť v nasledujúcom roku. Čo sa týka podpôr
ďalej uviedol, že aj v oblasti sociálnej, športu a kultúry je stanovená výška podpory a nie
každý žiadateľ túto podporu dostane, i keď každý deklaruje, že chce zrealizovať ten istý cieľ,
na ktorý sa podpora poskytuje.
Poslanec MUDr. Zoltán Horváth, uviedol, že je potrebné podporovať tie rodiny, ktoré
plánujú svoju budúcnosť prežiť na území mesta. Poznamenal, že v predmetnej téme pociťuje
ambivalenciu, a to preto, že podmienky poskytnutia podpory považuje za neúplné. Podmienky
sa síce zaoberajú mnohými vecami, avšak tak ako už spomenuli poslanci mestského
zastupiteľstva pred ním, mnohé veci zostávajú otázne. Uviedol, že momentálne už všetci
spájajú dve od seba v podstate diametrálne vzdialené veci. Ďalej poznamenal, že podľa neho
chýba nejaký matematický model, na základe ktorého by sme vedeli o akých sumách môžeme
v blízkej dobe hovoriť. Predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby o podmienkach poskytnutia
dotácie opätovne rokovali komisie MsZ a mestská rada, a teda aby bol bod D vyňatý
z predkladaného materiálu.
Primátor mesta, poznamenal, že ak bolo stavebné povolenie vydané v januári,
teoreticky je možné za 9 až 11 mesiacov danú stavbu skolaudovať, v prípade ak je to tak
zorganizované. Rád by predišiel tomu, aby v čase vydania väčšiny kolaudačných rozhodnutí,
nebol ešte nastavený taký systém, na základe ktorého by obyvatelia mohli podávať žiadosti
o poskytnutie podpory. Ďalej uviedol, že je potrebné vytvoriť základ, ktorý dá
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Dunajskostredčanom istotu, že má mesto úsilie nie len rozhodnúť o poplatkoch, ale aj
ponúknuť benefit a vytvoriť fungujúci systém. Poznamenal, že by bolo vhodné nadáciu
založiť a a že je otvorený možnosti podmienky poskytnutia podpory ešte vylepšiť, i keď je
presvedčený o tom, že podmienky uvedené v predkladanom materiáli spĺňaujú očakávania.
V prípade ak majú poslanci také návrhy, ktoré dokážu zostavený systém ešte vylepšiť,
požiadal ich, aby sa o nich rokovalo, aby na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva
bolo možné o nich hlasovať.
Poslanec Roland Hakszer, uviedol, že si myslí, že by Dunajskostredčania mali pocit
istoty vtedy, ak by nemuseli platiť poplatok určený sadzbou 30 Eur/m2. Ďalej položil otázku
zástupcovi primátora, Lászlóovi Szabóovi, a to nakoľko je podľa neho pozitívna sadzba 30
Eur/m2 a nadácia.
Zástupca primátora, László Szabó, poznamenal, že nerozumie prepojeniu medzi
sadzbou poplatku 30 Eur/m2 a založením nadácie. Poďakoval poslancom JUDr. Szabolcsovi
Hodosymu a MUDr. Zoltánovi Horváthovi za to, že sa pokúsili triezvymi argumentmi
a správnym smerom nasmerovať túto vec. Poznamenal, že sa nikto nevie odtrhnúť od toho, že
bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého mesto od 1. januára 2020
vyberá poplatok za rozvoj, z ktorého výnos je možné použiť len na účely stanovené v § 11
zákona NR SR č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej podotkol, že žiadnu časť z tohto výnosu nie je
možné žiadať späť. Uviedol, že podporu od nadácie je možné získať vo vyššej sume ako je 30
Eur/m2. Ďalej navrhol za členov správnej rady Attilu Karaffu, Györgya Bugára a Ladislava
Bachmana a za členov dozornej rady Mgr. Ivana Nagya, Sándora Dohoráka a Mgr. Andreu
Herceg.
Poslankyňa Ágota Antal, uviedla, že ak je zámerom nadácie podporiť iba rodiny, ktoré
zaplatili poplatok za rozvoj, nechce sa toho zúčastniť.
Poslankyňa Mgr. Andrea Herceg, poďkovala za dôveru, ale členstvo v dozornej rade
nadácie odmietla.
Poslanec Ladislav Bachman navrhol, aby sa prekladaný návrh prerokoval opätovne na
zasadnutiach komisií a predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v sepembri. Odmietol členstvo v správnej rade nadácie.
Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, László Szabó, navrhol za
ďalšieho člena správnej rady MUDr. Zoltána Horvátha, ktorý členstvo odmietol.

Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, László Szabó, navrhol za člena
správnej rady Ladislava Gútayho a člena dozornej rady MUDr. Juraja Puhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom poslanca
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, MUDr. Zoltána Horvátha:
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Hlasovanie č. 10:
prítomní : 17
za
: 12
proti
:1
zdržal sa : 2
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 291/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. založenie nadácie s názvom Nadácia Hniezdo - Fészek Alapítvány so sídlom
Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, ktorej zakladateľom je mesto
Dunajská Streda so základnou hodnotou nadačného imania vo výške 6.638 eur, ktoré
bude tvorené majetkovým vkladom mesta Dunajská Streda, ktorého predmet budú
tvoriť peňažné prostriedky vo výške 6.638 €
2.

Nadačnú listinu Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány

B/ u r č u j e
prvých členov orgánov Nadácie Hniezdo-Fészek Alapítvány:
1. za prvých členov správnej rady:
Attila Karaffa
György Bugár
Ladislav Gútay
2. za prvých členov dozornej rady:
Sándor Dohorák
MUDr. Juraj Puha
Mgr. Iván Nagy
C/ 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. 10. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020. (materiál č. 266/2020/15)
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 280/2020/14 zo dňa 23. júna 2020 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 17
za
: 15
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 292/2020/15
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
mení
bod B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 280/2020/14 zo dňa
23. júna 2020 nasledovne:
text „do 31.12.2020” sa nahrádza textom „do 31.8.2020”

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo ukončené dňa 28.07.2020 o 15.50 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 05.08.2020

………………………………
Ing. Júlia Bubniaková
prednosta úradu

………………………………
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Overovatelia:

1/ MUDr. Zoltán Horváth

………………………………

2/ Ladislav Gútay

………………………………

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová
organizačná referentka

………………………………
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