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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 31/8/2022  Dunajská Streda, 13.05.2022 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 10. mája 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 18 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolóra 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede 

- riaditeľka Centra sociálnej starostlivosti  

- riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Dunajská Streda  

- riaditeľ Zariadenia pre seniorov  

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- Mgr. Andrea Herceg 

- JUDr. Szabolcs Hodosy 

- Mgr. Klára Šándorová 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 31. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 31. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 31. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou 

v lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

Streda (ďalej len „Rokovací poriadok“), a to 4 pracovné dni pred konaním zasadnutia mestského 

zastupiteľstva a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
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 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 606/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 10.05.2022: 

1. Schválenie programu rokovania 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 29. 

zasadnutia, konaného dňa 29. marca 2022 a z 30. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 21. apríla 2022. (materiál č. 560/2022/31) 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 č. 2/2022 

v kompetencii primátora. (materiál č. 561/2022/31) 

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

(materiál č. 562/2022/31) 

6. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 

Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 563/2022/31) 

7. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

2-izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom dome, súp. 

č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 a parc. 

č. 1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym 

odborom a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál 

č. 564/2022/31) 

8. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 551/2022/28 

zo dňa 11.01.2022. (materiál č. 565/2022/31) 
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9. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská 

Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. (materiál 

č. 566/2022/31) 

10. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. (materiál 

č. 567/2022/31) 

11. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za 

rok 2021. (materiál č. 568/2022/31) 

12. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia 

pre seniorov Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 569/2022/31) 

13. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Centra 

sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 570/2022/31) 

14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2022. (materiál 

č. 571/2022/31) 

15. Návrh Výzvy mesta Dunajská Streda č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu 

z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v roku 2022“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál 

č. 572/2022/31) 

16. Návrh na vyradenie zariadenia školského stravovania zo Siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Materskej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská 

Streda – Dunaszerdahely a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č...../2022 zo dňa 10. mája 2022 o zrušení Školskej jedálne Októbrová ulica 

číslo 939/47 Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely. (materiál č. 573/2022/31) 

17. Rôzne. 

18. Interpelácie. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

MUDr. Zoltána Horvátha a Mgr. Ivána Nagya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 
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Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 607/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie MUDr. Zoltána Horvátha a Mgr. Ivána Nagya za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 29. 

zasadnutia, konaného dňa 29. marca 2022 a z 30. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 21. apríla 2022. (materiál č. 560/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 29. zasadnutia, konaného dňa 29. marca 2022 a z 30. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 21. apríla 2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 608/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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b e r i e   n a   v e d o m i e 

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 29. 

zasadnutia, konaného dňa 29. marca 2022 a z 30. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 21. apríla 2022. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 

č. 2/2022 v kompetencii primátora. (materiál č. 561/2022/31) 

 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda 

na rok 2022 č. 2/2022 v kompetencii primátora v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 609/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

zmenu rozpočtu č. 2/2022 na rok 2022 mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 č. 

3/2022. (materiál č. 562/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda 

na rok 2022 č. 3/2022 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúča predkladaný návrh schváliť. 
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 Poslanec Roland Hakszer poznamenal, že v tomto roku počítame s rekordne vysokým 

rozpočtom. Zopakoval svoje úvahy z 29. zasadnutia a pýtal sa, prečo sa v rozpočte nemyslí aj na 

dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc. Poznamenal, že rast cien pretrváva. Ďalej uviedol, že 

očakával, že bude táto zmena obsahovať aj nejakú podporu pre staršie osoby, pretože podľa neho 

sa na to prostriedky dajú nájsť a to aspoň pre tú časť obyvateľstva, ktorá je na to v súčasnosti 

odkázaná.  

 

 Primátor mesta uviedol, že tak ako nárast cien zaťažuje každého obyvateľa, zaťažuje aj 

právnické osoby a teda aj samosprávy. Ako vyplýva zo spravodajstva, niektoré samosprávy sú 

dnes nútené vypínať v nočných hodinách verejné osvetlenie, aby ušetrili na energiách, no mesto 

Dunajská Streda nie je nútené zaviesť takéto opatrenia. Čo sa týka stravovania uviedol, že aj tu 

cítiť drastický nárast cien, vzhľadom na to, že Gastro DS, s.r.o. je mestská spoločnosť a 

poskytuje stravu žiakom základných škôl a dôchodcom, stravníci, nepociťujú nárast ceny 

stravného. Ďalej uviedol, že si myslí, že aj toto je istý prejav solidarity a nepovažuje za pravdivé, 

že mesto na dôchodcov nemyslí. Dodal, že bola táto spoločnosť založená preto, aby dokázala 

zabezpečiť stravovanie za prijateľné ceny, a nie na to, aby mestská spoločnosť dosiahla čo 

najväčší zisk. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že je výška rozpočtu stanovená na viac ako 32.000.000 

Eur. Argument nezvýšenia cien za stravovanie nepovažuje za postačujúci, pretože nie každý 

dôchodca sa stravuje prostredníctvom spomínanej spoločnosti. Jednorazovú podporu pre 

všetkých dôchodcov by považoval za vhodnejšiu. 

 

 Primátor mesta priblížil poslancovi princíp poskytovania dôchodkov a pripomenul 

poslancovi účinné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. 

apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej 

núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci 

mestom Dunajská Streda. Dodal, že v prípade skutočnej mimoriadnej situácie je potrebné aj 

mimoriadne pomáhať. Poznamenal však, že ak má samospráva dostatok finančných prostriedkov 

musí ich investovať do oblastí, ktoré prinesú návratnosť investícií a sú prospešné pre celé 

obyvateľstvo.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 
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Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 610/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 3/2022 na rok 2022 mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, 

IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 563/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 

60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 611/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce 

sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. 

č. 1880/234, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 160 m2; par. 

č. 1880/235, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 904 m2; par. 

č. 1697, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 215 m2; par. č. 1698, 
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parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 026 m2; par. č. 1699, parcela 

registra E, druh pozemku vodná plocha o výmere 1 875 m2; vedených na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/33, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2; par. č. 1885/1, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 665 m2; vedených na 

LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech 

spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 

949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, 

výstavby a kolaudácie verejno-prospešnej inžinierskej stavby vodovodu a splaškovej 

kanalizácie; 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; v záujme 

zabezpečenia podmienok realizácie dlhodobo plánovanej výstavby verejno-prospešnej 

stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou 

v Dunajskej Strede“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím 

č. 5062/VR/141/ 2019/033-HJ/003, vydaným dňa 25.02.2020 obcou Vrakúň, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020.  

 

2. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v 

k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1880/234, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere  3 160 m2; par. č. 1880/235, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 904 m2; par. č. 1697, parcela 

registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 215 m2; par. č. 1698, parcela registra 

E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 026 m2; par. č. 1699, parcela registra E, druh 

pozemku  vodná plocha o výmere 1 875 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/33, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2; par. č. 1885/1, parcela registra C, druh 

pozemku  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 665 m2; vedených na LV č. 5441 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 

Nitra, IČO: 36 550 949, bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, výstavby 

a kolaudácie verejno-prospešnej stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou 

a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede – SO 102 Vodovod a splašková 

kanalizácia“; a spočívajúceho sa strpieť zo strany povinného z vecného bremena zriadenie 

práva vybudovania, uloženia, prevádzkovania vodovodu a kanalizácie; existencie 

inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie  vrátene ich ochranných a bezpečnostných 

pásiem, vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodom a kanalizáciou, t. j. jeho 

prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu, resp. odstránenie; a právo 

vstupu, prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom 

výkonu vyššie uvedených povolených činností, cez celé pozemky neobmedzene. 
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3. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 

a mestom Dunajská Streda v zmysle bodu 2. tohto uznesenia; 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, že verejno-prospešnú stavbu 

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a  Malodvorníckou ulicou v Dunajskej 

Strede – SO 102 Vodovod a splašková kanalizácia“ realizuje Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. vo verejnom záujme na vlastné náklady, ako vyvolenú 

investíciu v rámci výstavby verejnoprospešnej stavby „Prepojovacia komunikácia medzi 

Športovou a  Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“, ktorej investorom je mesto 

Dunajská Streda. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa 

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. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e    

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, 2-izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom dome, súp. č. 

2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 a parc. č. 

1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV 

č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom a schválenie 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 564/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, 2-izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom 

dome, súp. č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 a parc. 

č. 1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 

3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom a schválenie súťažných 

podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej 

predniesol návrh na vymenovanie členov a náhradných členov komisie na vyhodnotenie 

súťažných návrhov v zložení: 

člen komisie: György Bugár 

člen komisie: Tünde Brunczviková  

člen komisie: Mgr. Rita Őriová 

náhradný člen: Ladislav Gútay 

náhradný člen: Ladislav Bachman 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 612/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c v h a ľ u j e 

1. zámer predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,  2-izbového bytu č. 39, 

nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom dome, súp. č. 2223, vybudovaného na 

pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 o výmere 267 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 1920/238 o výmere 269 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym 

odborom a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na 

príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozemku v podiele 53/3030–inách k celku, 

vlastník: mesto Dunajská Streda, a to na základe obchodnej verejnej súťaže, v zmysle 

bodu 2.3 Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 

29.09.2020, za minimálnu kúpnu cenu vo výške 53.000,- Eur (slovom: Päťdesiattritisíc 

eur), 

 

2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o 

prevode vlastníctva bytu v zmysle bodu A/1. tohto uznesenia, 

 

3. podmienky obchodnej verejnej súťaže v rozsahu ako je uvedené v Prílohe č.1 tohto 

uznesenia, 

 

4. uzavretie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a navrhovateľom o odkúpenie 

nehnuteľnosti uvedenej v bode A/1. tohto uznesenia podľa poradia určeného komisiou na 

vyhodnotenie súťažných návrhov, 
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5. komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

člen komisie: György Bugár 

člen komisie: Tünde Brunczviková 

člen komisie: Mgr. Rita Őriová 

náhradný člen komisie: Ladislav Gútay 

náhradný člen komisie: Ladislav Bachman 

tajomníkom komisie je primátorom poverený zamestnanec mestského úradu, ktorý 

zabezpečuje administratívne úkony súvisiace s obchodnou verejnou súťažou.  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta 

1. na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti uvedenej v bode A/1 tohto 

uznesenia spôsobom obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda, 

webovom sídle mesta Dunajská Streda a v regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde 

sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

 

2. na zabezpečenie zverejnenia súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

predaj nehnuteľnosti uvedenej v bode A/1 tohto uznesenia na úradnej tabuli mesta 

Dunajská Streda a webovom sídle mesta Dunajská Streda,  

 

3. na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v 

regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej 

verejnej súťaže,    

 

4. podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže na uzavretie Zmluvy o prevode 

vlastníctva bytu uvedeného v bode A/1 tohto uznesenia vrátane podielu priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, patriacich k 

uvedenému bytu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, na základe výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže a to medzi mestom Dunajská Streda ako predávajúcim a 

víťazom obchodnej verejnej súťaže na strane kupujúceho,  

 

5. k vykonaniu ďalších právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 551/2022/28 zo dňa 11.01.2022. (materiál č. 565/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 551/2022/28 zo dňa 11.01.2022 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 



12 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 613/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

551/2022/28 zo dňa 11.01.2022: 

 

Znenie bodu A/ sa zmení nasledovne:  

 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ s c h v a ľ u j e 

 

1. zámer odplatnej zámeny nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 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: 

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

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

odbor; par. č. 2423, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 227 m2; par. č. 2424/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1 776 m2; par. č. 2424/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 458 m2; par. č. 2426, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. registra „C“, par. č. 2423, č. 2424/1, č. 2424/2 a 

č. 2426 bola stanovená znaleckým posudkom č. 114/2021, vypracovaným Ing. Jolanou 

Némethovou, dňa  06.12.2021 vo výške 145 941,26 € (slovom: 

stoštyridsaťpäťtisícdeväťstoštyridsaťjeden eur a dvadsaťšesť euro centov). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Trnavský samosprávny kraj, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901: 
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• pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 46610910-457/2021, vyhotoveným dňa 

30.10.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé 

Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 02.12.2021 pod číslom G1-3086/2021; par. č. 1688/2, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2; par. č. 1688/3,  parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2; par. č. 1689/7, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2; par. č. 1689/8, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2; vo 

vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 

836 901 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 1688/2, č. 1688/3, č. 1689/7, č. 1689/8, bola 

stanovená znaleckým posudkom č. 113/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, 

dňa  06.12.2021 vo výške 31 264,70 € (slovom: tridsaťjedentisíc-dvestošesťdesiatštyri eur 

a sedemdesiat euro centov). 

 

2 Odplatnú zámenu nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 

2.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

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

odbor; par. č. 2423, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 227 m2; par. č. 2424/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1 776 m2; par. č. 2424/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 458 m2; par. č. 2426, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. registra „C“, par. č. 2423, č. 2424/1, č. 2424/2 a č. 

2426 bola stanovená znaleckým posudkom č. 114/2021, vypracovaným Ing. Jolanou 

Némethovou, dňa  06.12.2021 vo výške 145 941,26 € (slovom: 

stoštyridsaťpäťtisícdeväťstoštyridsaťjeden eur a dvadsaťšesť euro centov). 

 

2.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Trnavský samosprávny kraj, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901: 

• pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 46610910-457/2021, vyhotoveným dňa 

30.10.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé 

Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 02.12.2021 pod číslom G1-3086/2021; par. č. 1688/2, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2; par. č. 1688/3, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2; par. č. 1689/7, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2; par.  č. 1689/8, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2; vo 
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vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 

836 901 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 1688/2, č. 1688/3, č. 1689/7, č. 1689/8, bola 

stanovená znaleckým posudkom č. 113/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, 

dňa 06.12.2021 vo výške 31 264,70 € (slovom: tridsaťjedentisíc-dvestošesťdesiatštyri eur 

a  sedemdesiat euro centov). 

 

3 Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v bode 1.1 tohto návrhu uznesenia na 

strane vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľností, uvedených v bode 1.2 tohto návrhu uznesenia 

na strane vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto návrhu uznesenia, t.j. vo výške 

114 676,56 € (slovom: stoštrnásťtisícšesťsto-sedemdesiatšesť eur a päťdesiatšesť euro 

centov), s nasledovnými zmluvnými podmienkami: 

3.1 Podmienkou zámeny nehnuteľností, uvedených v bode 1.1 tohto návrhu uznesenia na 

strane vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľností, uvedených v bode 1.2 tohto návrhu uznesenia 

na strane vymieňajúceho č. 2; je záväzok mesta Dunajská Streda vybudovať nové 

oplotenie medzi areálom Gymnázia Á. Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Gimnázium 

a novovytvorenými pozemkami, ktoré prejdú do jeho vlastníctva, a následne previesť toto 

oplotenie do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja za symbolickú odplatu vo 

výške 1,- eur, ako i znášať náklady na zbúranie časti existujúceho oplotenia na hranici 

prevádzaných novovytvorených pozemkov. 

 

3.2 vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených v 

bode 1.2 tohto návrhu uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; 

vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a 

predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 

výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených 

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

3.3 vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených v 

bode 1.1 tohto návrhu uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; 

vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a 

predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 

výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených 

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

4 Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v bode 1.1 tohto návrhu uznesenia na 

strane vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľností, uvedených v bode 1.2 tohto návrhu uznesenia 

na strane vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty 
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nehnuteľností uvedených v  bodoch 1.1 a 1.2 tohto návrhu uznesenia, t.j. vo výške 

114 676,56 € (slovom: stoštrnásťtisícšesťsto-sedemdesiatšesť eur a päťdesiatšesť euro 

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

v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemkov zastavaných so stavbami vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria 

neoddeliteľný celok so stavbami); v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ako prípad hodný osobitného 

zreteľa; v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemkom, ktoré sú 

zastavané súborom stavieb Žitnoostrovského múzea, vrátane priľahlých  plôch, ktoré 

svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s predmetnými stavbami a k 

pozemkom, ktoré budú dotknuté s plánovaným rozšírením parkovacích miest vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda na Námestí sv. Štefana. 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 zmien, je podmienené odsúhlasením 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. (materiál 

č. 566/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre 

seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 614/2022/31 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe 

plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného 

platu. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. (materiál 

č. 567/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021 v 

zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 615/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021 vo výške 40 % z úhrnu ročného 

tarifného platu. 

 

 

k bodu č. 11. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára Dunajská Streda na základe plnenia prémiových 

ukazovateľov za rok 2021. (materiál č. 568/2022/31) 
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Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Dunajská Streda na základe plnenia prémiových 

ukazovateľov za rok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 616/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021 vo výške 40 % 

z úhrnu ročného tarifného platu. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 569/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2022 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 617/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda na rok 2022 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 570/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2022 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 618/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda na rok 2022 v predloženom znení. 
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k bodu č. 14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2022. 

(materiál č. 571/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2022 v 

zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 619/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára 

v Dunajskej Strede na rok 2022 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh Výzvy mesta Dunajská Streda č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o 

dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v 

roku 2022“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál č. 572/2022/31) 

 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Výzvy mesta Dunajská Streda č. 2/2022 na predkladanie 

žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 

2022“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020 v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 620/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Výzvu mesta Dunajská Streda č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“ a jej 

povinných príloh v zmysle VZN 15/2020 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh na vyradenie zariadenia školského stravovania zo Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Materskej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská 

Streda – Dunaszerdahely a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č...../2022 zo dňa 10. mája 2022 o zrušení Školskej jedálne Októbrová ulica číslo 939/47 

Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, 

Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 573/2022/31) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyradenie zariadenia školského stravovania zo Siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Materskej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská 

Streda – Dunaszerdahely a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č...../2022 zo dňa 10. mája 2022 o zrušení Školskej jedálne Októbrová ulica číslo 939/47 

Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, 

Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda – Dunaszerdahely v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že s poslankyňou Mgr. Ritou Őriovou uskutočnili 

prieskum spokojnosti so stravovaním v základných školách na území mesta. Podľa 

uskutočneného prieskumu zo 100 opýtaných detí sa 59 stravuje v škole a z nich 48 deťom obed aj 
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chutí. 42 opýtaných detí navštevuje prvý stupeň základnej školy a 58 opýtaných druhý stupeň. 

Z prieskumu vyplýva, že 40 % detí sa nestravuje v školskom zariadení, čo považuje za veľký 

problém. Podľa neho sa tento počet môže aj znižovať, čo má určite svoj dôvod. Uviedol, že sa len 

snaží upriamiť pozornosť poslancov na to, či chcú takejto hrozbe vystaviť aj stravovanie 

v materských školách. Podotkol, že dokáže podporiť návrhy ako napríklad na obnovu jedální, nie 

však ten, ktorý je momentálne predkladaný. Vyradenie zariadenia školského stravovanie 

nepovažuje za dobrý nápad a tak ako ani v minulosti nepodporil podobné návrhy, nepodporí ani 

tento. Spochybnil prínos pre mesto. Ďalej dodal, že rodičia niektorých žiakov tvrdia, že sa obedy 

niekedy nedajú jesť. 

 

 Primátor mesta uviedol, že aj v období keď stravovanie zabezpečovali jednotlivé školy, 

nebolo stravníkov o nič viac. Je mu ľúto, že sa tento počet ani do súčasnosti nezvýšil, ale uviedol, 

že problémom môže byť aj pubertálne obdobie stravníkov, ktorí si možno skôr zvolia obed vo 

forme rýchleho občerstvenia než obed vyhovujúci normám zostavených ministerstvom. Podľa 

spomínaného prieskumu je však 80 % detí, ktoré sa v škole stravujú, so stravou spokojných. 

Stravovanie v materských školách však bude odlišné od stravovania v základných školách, keďže 

v materských školách dostávajú deti aj desiatu a olovrant a budú ich dostávať priamo v tej 

materskej škole, ktorú navštevujú. Obedy budú poskytované podobne ako v prípade základných 

škôl. Strava, ktorá sa bude pripravovať pre materské školy bude naďalej pripravovaná 

personálom, ktorý aj doteraz pripravoval jedlo pre materské školy. Ďalej poznamenal, že ide 

o pokrokový systém stravovania v školských zariadeniach, z ktorého si iný berú príklad, pretože 

ho chcú taktiež zaviesť. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že je hlavným cieľom, aby sa v školských jedálňach 

varili chutné a zdravé jedlá a aby sa v nich stravovalo čo najviac detí a keďže nedošlo k nárastu 

stravníkov, možno tento projekt stravovania považovať za neúspešný. Na záver dodal, že takýto 

neúspešný projekt chcú teraz poslanci aplikovať aj na stravovanie v materských školách. 

 

 Primátor mesta uviedol, že sa s poslancom asi nepochopili, pretože problém s nízkym 

počtom stravníkov nie je odôvodnený kvalitou stravy.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 18 

za : 15 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 621/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s ú h l a s í 

s vyradením Školskej jedálne ako súčasti Materskej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda – Dunaszerdahely 

zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. augustu 2022, 

 

B/  s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 10/2022 zo dňa 10. mája 

2022 o zrušení Školskej jedálne Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda ako súčasti 

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 

939/47, Dunajská Streda – Dunaszerdahely v predloženom rozsahu, 

 

C/  s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – 

Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda – Dunaszerdahely v predloženom 

rozsahu, 

 

D/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné právne úkony na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 17. Rôzne 

 

Poslankyňa Tünde Brunczviková sa informovala, či MsÚ zistil aký počet parkovacích 

miest je ešte potrebné vybudovať pre rezidentov a či je možné vybudovať ďalšie parkovacie 

miesta. 

Ďalej uviedla, že v parku na Trhovisku chýba toaleta. Pri ihrisku s umelým trávnikom sa 

síce jedna nachádza, no táto nie je stále otvorená. Bola by rada keby sa našlo nejaké riešenie. 

 

Primátor mesta uviedol, že došlo k porovnaniu počtu parkovacích miest pre rezidentov 

a zaregistrovaných rezidentov. Poznamenal, že na niektorých miestach existujú isté disproporcie, 

ktoré boli vzaté do úvahy a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na rozšírenie parkovacích 

miest. Dodal, že pevne verí, že budú vybudované v priebehu dvoch mesiacov. Ďalej uviedol, že 

od roku 2010 bolo vybudovaných 875 parkovacích miest a dôjde k vybudovaniu ďalších v počte 

225. 
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Čo sa týka potreby vybudovania toalety na Trhovisku uviedol, že sa od zamestnancov 

spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. vie o tom, že umožňujú vstup na 

toalety v budove Mestskej športovej haly. Mesto o tejto potrebe vie a informoval prítomných 

o tom, že dôjde k jej vybudovaniu. 

 

Poslankyňa sa ďalej informovala aký počet parkovacích miest bude vybudovaný na 

sídliskách Sever I a Sever II. 

 

Primátor mesta uviedol, že sa o konkrétnych počtoch možno informovať na Odbore 

technickom a investičnom.  

 

Poslanec Mgr. Alexander Dakó, ako predseda Komisie MsZ mandátovej, uviedol, že sa 

pred zasadnutím mestského zastupiteľstva uskutočnilo zasadnutie Komisie MsZ mandátovej. 

Uviedol, že 99% poslancov si svoju povinnosť predložiť Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov verejných funkcionárov spolu so všetkými potrebnými splnilo. Zvyšné 

percento poslancov nedostatky doplnilo v náhradnej lehote do 13. mája. Zvlášť vyzdvihol prácu 

referentky právnej, ktorá bola poslancom nápomocná pri odovzdávaní spomínaného oznámenia. 

 

Poslanec György Bugár tlmočil postrehy obyvateľov mesta: 

1. Na ulici Nová Ves pri obytnom dome s. č. 5555 je zeleň pokosená len na jednej strane. 

Požiadal príslušný odbor, aby sa týmto postrehom zaoberal. 

2. Na ulici Nová Ves sa na parkovisku oproti obytnému domu s. č. 5555 nachádza viac 

ako 2 roky biele motorové vozidlo s rozbitými oknami značky Kia. 

 

Primátor mesta požiadal náčelníka mestskej polície, aby sa mestská polícia zaoberala 

uvedeným motorovým vozidlom. 

 

Poslanec Mgr. Krisztián Nagy uviedol, že v roku 2007 bolo pri materských a základných 

školách osadených približne 60 ks tabúľ upozorňujúcich na deti pri cestách s podporou 

spoločnosti METRANS. Poznamenal, že by bolo vhodné tieto tabule obnoviť a spoločnosť 

METRANS má opäť záujem podieľať sa na podpore takejto obnovy. Uvedeným sa už zaoberá 

spolu s príslušným odborom MsÚ. 

Ďalej uviedol, že mu bola doručená ním požadovaná Správa o plánoch Mestskej polície 

v Dunajskej Strede za účelom zvýšenia efektivity a kvality práce. Žiadal, aby bol tento materiál 

zaslaný všetkým poslancom a následne predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva v júni. 

Ďalej uviedol, že sa spolu s poslancom Ing. Ladislavom Garayom zúčastnili na zasadnutí 

rady školy materskej školy na Októbrovej ulici. Prítomných informoval o náročnom parkovaní 

v okolí tejto školy a uviedol, že sa rozhodlo, že materská škola pošle list MsÚ. Požiadal mestskú 

políciu a príslušný odbor MsÚ o riešenie tejto situácie.  
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Primátor mesta požiadal prednostu MsÚ, aby bola Správa o plánoch Mestskej polície 

v Dunajskej Strede za účelom zvýšenia efektivity a kvality práce zaslaná všetkým poslancom 

mestského zastupiteľstva a aby sa uskutočnilo zasadnutie, ktorého predmetom bude prerokovanie 

uvedenej správy a aby boli prípadné pripomienky a návrhy mestskou políciou zapracované do 

spomínanej správy a až následne predložené na zasadnutie mestského zasadnutie.  

Čo sa týka problematického parkovania v okolí materskej školy na Októbrovej ulici 

uviedol, že list už obdržal a hovoril s náčelníkom mestskej polície, ktorí zohľadní prerozdelenie 

príslušníkovej mestskej polície aj do tejto lokality, aby rodičia a pedagógovia nemali problém s 

parkovaním. 

 

Poslanec MUDr. Juraj Puha uviedol, že Občianske združenie SIKABONY oslavuje 10. 

výročie za čo mu pogratuloval a poprial veľa úspechov. Dodal, že sa dňa 10. septembra 2022 

uskutoční jubilejné podujatie. 

 

Primátor mesta uviedol, že sa teší, že je v meste taká spoločnosť obyvateľov, ktorá je 

takto súdržná. 

 

Poslanec Ladislav Bachman opätovne poukázal na problém zatvorenej pobočky pošty na 

sídlisku Sever II. 

Ďalej sa informoval, či dôjde k výrubu všetkých stromov pri vybudovaní prepojovacej 

komunikácie medzi sídliskom Sever II a Malodvorníckou cestou, pretože si všimol, že niektoré 

stromy sú označené. 

 

Primátor mesta uviedol, že dôjde k výrubu len tých stromov, ktoré sú označené. 

 

Poslanec Ladislav Bachman uviedol, že sa tam pri garážach nachádzajú staré stromy 

v počte približne 6 ks, ktoré predstavujú pre obyvateľov nebezpečenstvo. Poznamenal, že by 

mohli byť vyrúbané aj tieto stromy a vybudované nová zeleň. 

 

Primátor mesta uviedol, že by bolo vhodné aby sa tamojší obyvatelia stretli s Odborom 

technickým a investičným priamo na mieste a presne uviedli o čo majú záujem a aké riešenia by 

navrhovali.  

Čo sa týka pobočky pošty na sídlisku Sever II. uviedol, že pošta uskutočňuje analýzu 

rentability svojich priečinkov. Počet pobočiek pošty sa bude znižovať a pevne verí, že konkrétne 

závery bude môcť poslancom poskytnúť na zasadnutí mestského zastupiteľstva v júni. 

 

Poslanec Mgr. Iván Nagy poukázal na problematickú dopravu na Povodskej ceste pri 

výjazdne na štátnu cestu 63 a zdôraznil, že treba nájsť nejaké riešenie, prípadne sa dohodnúť so 

spoločnosťou METRANS, aby v najväčšej dopravnej špičke jej vozidlá neopúšťali areál.  
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Primátor mesta uviedol, že súhlasí s poslancom a podotkol, že na tejto ceste vyhaslo 

viacero životov. Situáciou sa zaoberal aj krízový štáb okresného úradu, ktorý žiadal Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, aby sa tento problém riešil. Spoločnosť METRANS je v tejto téme 

nápomocná a financovala už druhú projektovú dokumentáciu. Výstavbu okružnej križovatky by 

mala financovať Slovenská správa ciest. Situáciu má záujem riešiť aj mesto aj samosprávny kraj. 

Vyjadril poľutovanie nad pretrvávajúcim problémom a uviedol, že pokiaľ by bol záujem 

o riešenie, určite by sa vhodné riešenie našlo. 

 

 

k bodu č. 18. Interpelácie. 

 

V rámci bodu interpelácie sa z poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nikto 

neprihlásil. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 10.05.2022 o 15.27 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 16.05.2022. 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 
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 2/ Mgr. Iván Nagy    ……………………………… 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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


