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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 26/8/2021  Dunajská Streda, 19.11.2021 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 16. novembra 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 19 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolóra 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede  

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

- konateľ spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- Sándor Dohorák 

- Mgr. Klára Šándorová 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 26. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 26. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 26. 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. Ďalej primátor mesta predniesol 

pozmeňujúci návrh, aby bol bod. č. 6 programu rokovania prerokovaný pod bod. č. 16. Ostatné 

programové body sa prečíslujú. 

 

 Poslankyňa Mgr. Rita Őriová predniesla pozmeňujúci návrh, aby bol programový bod 

č. 17 vyňatý z programu rokovania a aby bol predkladaný materiál prepracovaný. Ďalej uviedla, 

že predkladaný materiál súvisí s centralizáciou kuchýň v materských školách, pričom v poslednej 
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dobe sú rodičia so stravou poskytovanou spoločnosťou Gastro DS, s.r.o. nespokojní. 

Poznamenala, že suma vyčlenená na rekonštrukciu kuchyne v materskej škole na Októbrovej 

ulici predstavuje 810.000 Eur bez DPH a navrhla, aby bola táto suma rovnomerne rozdelená 

medzi 9 materských škôl a aby z tejto sumy boli zmodernizované všetky kuchyne v každej 

materskej škole. 

 

 Primátor mesta uviedol, že o koncepcií stravovania v školách už mestské zastupiteľstvo 

rozhodlo a predkladaný materiál je vypracovaný v súlade s týmto rozhodnutím. 

 

 Zástupca primátora László Szabó ako vedúci poslaneckého klubu oznámil prítomným, že 

zlúčením politických strán SMK-MKP, MOST-HÍD a MKÖ-MKS vznikla strana SZÖVETSÉG - 

ALIANCIA a spomínaný poslanecký klub bude fungovať taktiež pod týmto názvom.  

 

 Primátor mesta uviedol, že dňa 11. novembra sa mala konať ustanovujúca schôdza 

miestnej organizácie, ale kvôli formálnym nedostatkom bola schôdza odložená. Kvôli tomu 

vedúci poslaneckého klubu ešte nemá k dispozícií oficiálne informácie o tom, kto plánuje vstúpiť 

do uvedeného poslaneckého klubu. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth v mene klubu nezávislých poslancov zagratuloval vedúcemu 

poslaneckého klubu a poprial veľa šťastia k ďalšiemu fungovaniu. Ďalej uviedol, že k takémuto 

riešeniu už mohlo dôjsť skôr a dúfa, že bude strana hájiť záujmy tak, ako si to naplánovala. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 19 

za : 2 

proti : 8 

zdržal sa : 9 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu s 

pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 500/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.11.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 25. 

zasadnutia, konaného dňa 28. septembra 2021. (materiál č. 464/2021/26) 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 č. 6/2021. 

(materiál č. 465/2021/26) 

5. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 466/2021/26) 

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 468/2021/26) 

7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 601/2 o výmere 80 m2; v prospech Tomáša Orosa, ...................... 

....................................... (materiál č. 469/2021/26) 

8. Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta 

a Czibóková ul. v Dunajskej Strede“ vybudovanej na pozemkoch v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č 512/16 o výmere 783 m2, par. č. 512/19 o výmere 14 

m2, par. č. 512/20 o výmere 12 m2, par. č. 3458/37 o výmere 607 m2, par. č. 3458/38 

o výmere 84 m2, par. č. 3458/39 o výmere 29 m2, par. č. 3458/41 o výmere 603 m2, 

par. č. 3462/672 o výmere 26 m2, par. č. 3462/674 o výmere 35 m2, par. č. 3463/7 

o výmere 206 m2, par. č. 3733/10 o výmere 11 m2, par. č. 3735/27 o výmere 20 m2, 

par. č. 3735/26 o výmere 13 m2, v prospech Trnavského samosprávneho kraja, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu 

vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro za časť stavebného diela a 1 Euro za pozemky pod 

vyššie uvedenou časťou stavebného diela. (materiál č. 470/2021/26) 

9. Návrh na schválenie vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemkom, 

zastavaným stavbami vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v k.ú 

Mliečany, par. č. 64/5, par. č. 64/6, par. č. 281/4, par. č. 281/5, par. č. 281/6, par. č. 

284/9, par. č. 285/10; vo forme odkúpenia do vlastníctva mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 471/2021/26) 

10. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, parcely registra „E“, par. č. 910/2 o výmere 50 m2, vo vlastníctve 

Jozefa Alföldyho, .............................................................................................. 

a parcely registra „C“, par. č. 2669/54 o výmere 44 m2, vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 472/2021/26) 
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11. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 335/2020/17 

zo dňa 08.12.2020. (materiál č. 473/2021/26) 

12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1129 a par. registra 

C, par. č. 1080/7, par. č. 1289/1; v prospech spoločnosti ADY PARK s.r.o., 

Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 604 373. 

(materiál č. 474/2021/26) 

13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1888/298, par. 

č. 1888/299, par. č. 1888/402 a par. č. 1888/403, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

(materiál č. 475/2021/26) 

14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 379/1 a par. registra 

C, par. č. 3463/1, par. č. 3464/804, par. č. 3464/805, par. č. 3464/808, par. 

č. 3464/852, par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č. 3464/855, par. č. 3464/856, 

par. č. 3464/857, par. č. 3464/858, par. č. 3464/862, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

(materiál č. 476/2021/26) 

15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 493/2021/25 

zo dňa 28.09.2021. (materiál č. 477/2021/26) 

16. Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. (materiál č. 467/2021/26) 

17. Návrh na vypožičanie nebytových priestorov kuchyne so samostatným vchodom 

z Veľkoblahovskej ulice č. 939/17A, nachádzajúcej sa v budove Materskej školy 

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

Streda, v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 

1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478. (materiál č. 478/2021/26) 

18. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 17/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 479/2021/26) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda a objektoch 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 480/2021/26) 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 481/2021/26) 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 482/2021/26) 

22. Návrh Dodatku č. 12 zo dňa 16. novembra 2021 k Štatútu mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 483/2021/26) 
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23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 484/2021/26) 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 485/2021/26) 

25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o určení názvu ulice na území mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 486/2021/26) 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa 

16. novembra 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 487/2021/26) 

27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

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

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 488/2021/26) 

28. Návrh na zmenu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 489/2021/26) 

29. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta 

na financovanie projektov realizovaných 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. 490/2021/26) 

30. Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do Združenia Karpatskej kotliny 

hnutia Zdravé mestá. (materiál č. 491/2021/26) 

31. Návrh na schválenie zmien podmienok použitia prostriedkov nadačných fondov 

Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 492/2021/26) 

32. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho zariadenia“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC77-2021-75. (materiál č. 493/2021/26) 

33. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská 

Streda na roky 2021-2022. (materiál č. 494/2021/26) 

34. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na I. polrok 2022. (materiál č. 495/2021/26) 

35. Rôzne. 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

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

Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 501/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

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

a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 25. 

zasadnutia, konaného dňa 28. septembra 2021. (materiál č. 464/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 25. zasadnutia, konaného dňa 28. septembra 2021 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 502/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 25. 

zasadnutia, konaného dňa 28. septembra 2021. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 

č. 6/2021. (materiál č. 465/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za 

rok 2021 č. 6/2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Primátor mesta udelil slovo vedúcemu odboru finančného a evidencie majetku, ktorý 

prítomným priblížil predkladaný materiál. 

 

Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, sa vyjadril k navrhovanej zmene rozpočtu 

a konštatoval, že je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a odporúčal predkladaný 

návrh schváliť. 

 

Primátora mesta predniesol doplňujúci návrh, aby bolo uznesenie doplnené o slová 

,,v predloženom rozsahu“. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č.5: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 503/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 



8 

 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 6/2021 za rok 2021 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 466/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Primátor mesta udelil slovo vedúcemu odboru finančného a evidencie majetku, ktorý 

prítomným priblížil predkladaný materiál. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého 

odporúčal schválenie návrhu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022. 

 

 Poslanec Ladislav Bachman navrhol, aby sa rekonštrukcia Športovej ulice nachádzala 

v Registri k návrhu rozpočtu 2022. K obnove ulíc a chodníkov dochádza prostredníctvom 

verejného obstarávania, ktorého dôsledkom sú často ušetrené financie, preto navrhol aby z takto 

ušetrených zdrojov došlo k rekonštrukcií Športovej ulice. 

 

 Poslanec Roland Hakszer poukázal na bod 2 výdavkovej časti predkladaného návrhu 

rozpočtu, v ktorej sa uvádza, že prenájom Mestskej športovej haly je spoplatnený sadzbou 5 

Eur/1 hod. už 10 rokov, čím vlastne mesto podporuje jednotlivé športové oddiely. Poznamenal, 

že sa v predkladanom materiáli nenachádza žiadna zmienka o tom, že mesto už 7. rok poskytuje 

spoločnosti FK DAC 1904, a.s. podporu vo výške takmer 500.000 Eur a pýtal sa, ako dlho bude 

ešte mesto spoločnosti poskytovať túto sumu. Ďalej poukázal na bod 2.7.5 Registra k návrhu 

rozpočtu 2022, kde sa nenachádza na čo konkrétne bude uvedená suma použitá. Pýtal sa, či došlo 

k debatám s rodičmi, riaditeľmi materských škôl alebo išlo len o niekoho rozhodnutie. 

Poznamenal, že treba prijímať také rozhodnutia, ktoré sú výhodné pre obyvateľov. Ďalej 

predniesol pozmeňujúci návrh, aby suma v bode 2.7.5 Registra k návrhu rozpočtu 2022 bola 

rovnomerne rozdelená na obnovu kuchýň materských škôl. 

 

 Primátor mesta reagoval na slová poslanca Ladislava Bachmana a uviedol, že je zámerom, 

aby boli cesty aj chodníky obnovené v pomere k finančným možnostiam. Poukázal však na trend 

poslednej doby, a to rozkopávky obnovených ulíc bez povolenia mestského úradu, či už kvôli 

plynovej alebo vodovodnej prípojke a poznamenal, že by sa rôzne prípojky mali budovať skôr 

než dôjde k obnove konkrétnej ulice. Súhlasil s potrebou obnovy Športovej ulice a uviedol, že je 

v prvom rade potrebné dodržať to čo bolo obyvateľom už sľúbené. Ďalej reagoval na slová 

poslanca Rolanda Hakszera a uviedol, že je suma spoločnosti poskytovaná na základe 

uzatvorenej účinnej zmluvy. Dodal, že podiel mesta na futbalovom klube je vo výške 19 %. Ďalej 

poznamenal, že koncepciu centralizácie kuchýň škôl už mestské zastupiteľstvo schválilo a ďalším 
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štádiom tohto rozhodnutia je centralizácia kuchýň materských škôl. Uviedol, že poslanci veľmi 

dobre vedia v akom technickom stave sa nachádzajú kuchyne materských škôl, ktoré je potrebné 

obnoviť. Ďalej upozornil na to, že z formálneho hľadiska nie je možné prijať pozmeňujúci návrh, 

keďže uvedené pripomienky sa mali riešiť v prvom rade na zasadnutiach komisií MsZ. 

Poznamenal, že z vyčlenenej sumy by nebolo možné obnoviť všetky kuchyne v materských 

školách. Pokiaľ sa dokonale vybuduje jedna kuchyňa a ostatné budú fungovať ako výdajne, pôjde 

o hospodárnejšie riešenie, než keby došlo k obnove všetkých deviatich kuchýň.  

 

 Poslanec Ladislav Bachman uviedol, že by mali byť nepovolené rozkopávky ulíc zo 

strany mestského úradu sankcionované. 

 

 Poslanec Roland Hakszer poukázal na to, že je veľmi otázne kam sa podelo 81 % 

z podielu mesta na futbalovom klube. Ďalej poukázal na sumu vyhradenú na rekonštrukciu 

kuchyne v materskej škole na Októbrovej ulici a na sumy, za ktoré boli obnovené kuchyne, 

pričom poznamenal, že za takéto sumy boli obnovené celé školy a nie len kuchyne. 

 

 Primátor mesta poukázal na zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a poznamenal, že nevie o 

prípade porušenia tohto zákona spoločnosťami Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. a 

Gastro DS, s.r.o. a dodal, že v každej mestskej spoločnosti funguje aj dozorná komisia. Poslanci 

majú právomoc kontrolovať činnosť konateľov mestských spoločností. Ďalej uviedol, že suma 

určená na rekonštrukciu kuchyne materskej školy na Októbrovej ulici je bez DPH a dodal, že 

spoločnosť Gastro DS, s.r.o. môže žiadať o vrátenie DPH. Dodal, že schválenie rozpočtu a 

rekonštrukcia kuchyne sú len posledným krokom už začatého procesu centralizácie kuchýň. 

 

 Zástupca primátora László Szabó uviedol, že považuje pripomienku poslanca Ladislava 

Bachmana za opodstatnenú a v Registri k návrhu rozpočtu 2022 by sa mohlo nachádzať viac ulíc. 

Poznamenal však, že sa v okolí Športovej ulice plánuje viac investícií, ktoré budú súvisieť 

s nákladnou dopravou a asi by nebolo vhodné, aby pred ich realizáciou došlo k obnove tejto ulice 

a nákladné autá následne obnovenú ulicu poškodili. Ďalej predniesol doplňujúci návrh na 

doplnenie bodu 8.1.3 Registra k návrhu rozpočtu 2022 o Rekonštrukciu športovej ulice zatiaľ ako 

nulovú položku.  

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy ako predseda Komisie MsZ pre financie uviedol, že sa 

Komisia MsZ pre financie zaoberala predkladaným návrhom a poznamenal, že pred predložením 

návrhu pred mestské zastupiteľstvo sa ním najskôr zaoberajú komisie MsZ. Poznamenal, že 

Komisia MsZ pre financie neobdržala žiaden konkrétny pozmeňujúci návrh. Zdôraznil, že je 

nevyhnutné držať sa rokovacích poriadkov a v ich zmysle predkladať pozmeňujúce návrhy. Ďalej 

dodal, že poskytovanie podpory spoločnosti FK DAC 1904, a.s. nie je primátorove rozhodnutie, 

ale rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré schvaľuje rozpočet. Poznamenal, že nie je možné 

tvrdiť, že sa niekam podel majetok mesta, pretože z účtovných závierok mesta je možné vyčítať 

ako sa vyvíjal majetok mesta, ako sa vyvíjal majetok mestských spoločností, ako sa menili 
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podiely a pod. Na záver dodal, že Komisia MsZ pre financie jednohlasne odporúča predkladaný 

návrh schváliť. 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó uviedol, že už na zasadnutí mestskej rady žiadal, aby sa 

rekonštrukcia Športovej ulice a Jilemnického ulice dostali do Registra k návrhu rozpočtu 2022. 

Ďalej uviedol, že ak je poslanec Roland Hakszer tak veľmi proti poskytovaniu podpory 

spoločnosti FK DAC 1904, a.s., nech predloží mestskému zastupiteľstvu konkrétny poslanecký 

návrh na riešenie situácie. Dodal, že primátor mesta môže konať len v súlade s uzneseniami 

mestského zastupiteľstva. 

 

 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy navrhol, aby sa do Registra k návrhu rozpočtu ako nulová 

položka dostala aj Ádorská ulica. Ďalej uviedol, že spoločnosť FK DAC 1904, a.s. nepredstavuje 

pre mesto len výdavky. Poukázal na to, že podiel mesta na spoločnosti má vysokú hodnotu. Ďalej 

poznamenal, že nie je ani potrebné ozrejmiť alebo ujasniť čo meno DAC znamená v Karpatskej 

kotline. 

 

 Primátor mesta poznamenal, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva majú poslanci 

možnosť debatovať o predkladanom návrhu rozpočtu, ale nie schvaľovať pozmeňujúce návrhy. 

V prípade potreby je nevyhnutné predkladaný návrh vrátiť na úroveň komisií MsZ. Keďže 

prednesené pozmeňujúce návrhy neovplyvnia ani príjmovú ani výdavkovú časť rozpočtu bude 

možné ich zapracovanie do návrhu na zmenu rozpočtu, ktorú možno predložiť na marcové 

zasadnutie mestského zastupiteľstva a komisie nech sa týmito návrhmi zaoberajú. Na záver 

poukázal na to, že ak nemá nastať rozpočtové provizórium, malo by dôjsť k schváleniu 

predkladaného návrhu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 504/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2022 v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Dunajská Streda. (materiál č. 468/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 505/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

 

k bodu č. 7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 601/2 o výmere 80 m2; v prospech Tomáša Orosa, ........... 

....................................................... (materiál č. 469/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 601/2 o výmere 80 m2; v prospech Tomáša Orosa, ................ 

.................................................... v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 506/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 601/2,  parcela registra C,  druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2; vytvorenej geometrickým plánom 

č. 45961581-37/21, vyhotoveným dňa 03.09.2021, vyhotoviteľom AZ-GEO, s.r.o., 

Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 07.09.2021 pod č. G1 – 2195/2021, 

do výlučného vlastníctva Orosa Tomáša, ............ ........... ..................................................... 

..........................................; za kúpnu cenu vo výške 60 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu 

vo výške 4 800,-€ (slovom: štyritisícosemsto eur); s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 601/2 

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  predmetný pozemok 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. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku - 

priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

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. 8. Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Okružná križovatka 

Veľkoblahovská cesta a Czibóková ul. v Dunajskej Strede“ vybudovanej na pozemkoch 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č 512/16 o výmere 783 m2, par. č. 512/19 

o výmere 14 m2, par. č. 512/20 o výmere 12 m2, par. č. 3458/37 o výmere 607 m2, par. 

č. 3458/38 o výmere 84 m2, par. č. 3458/39 o výmere 29 m2, par. č. 3458/41 o výmere 603 m2, 

par. č. 3462/672 o výmere 26 m2, par. č. 3462/674 o výmere 35 m2, par. č. 3463/7 o výmere 

206 m2, par. č. 3733/10 o výmere 11 m2, par. č. 3735/27 o výmere 20 m2, par. č. 3735/26 

o výmere 13 m2, v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 

Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro za časť 
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stavebného diela a 1 Euro za pozemky pod vyššie uvedenou časťou stavebného diela. 

(materiál č. 470/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj časti stavebného diela „Okružná križovatka 

Veľkoblahovská cesta a Czibóková ul. v Dunajskej Strede“ vybudovanej na pozemkoch 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č 512/16 o výmere 783 m2, par. č. 512/19 o výmere 

14 m2, par. č. 512/20 o výmere 12 m2, par. č. 3458/37 o výmere 607 m2, par. č. 3458/38 o výmere 

84 m2, par. č. 3458/39 o výmere 29 m2, par. č. 3458/41 o výmere 603 m2, par. č. 3462/672 o 

výmere 26 m2, par. č. 3462/674 o výmere 35 m2, par. č. 3463/7 o výmere 206 m2, par. č. 3733/10 

o výmere 11 m2, par. č. 3735/27 o výmere 20 m2, par. č. 3735/26 o výmere 13 m2, v prospech 

Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za 

symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro za časť stavebného diela a 1 Euro za 

pozemky pod vyššie uvedenou časťou stavebného diela v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 507/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer odpredaja časti stavebného diela „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta 

a Czibóková ul. v Dunajskej Strede“, a pozemkov v katastrálnom území Dunajská Streda, 

na ktorých je vybudovaná časť vyššie uvedeného stavebného diela, t.j. par. č. 512/16, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 783 m2; par. č. 512/19, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 512/20, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2; par. 

č. 3458/37, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

607 m2; par. č. 3458/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 84 m2; 

par. č. 3458/39, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

29 m2; par. č. 3458/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 603 m2; par. č. 3462/672, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 



14 

 

a nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 3462/674, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 35 m2; par. č. 3463/7, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2; par. č. 3733/10, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; par. č. 3735/27, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3735/26, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vytvorených 

geometrickým plánom č. 267/2021, vyhotoveným dňa 06.07.2021, 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 18.08.2021 

pod číslom G1-1839/2021; v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 

917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro 

za časť stavebného diela a 1 Euro za pozemky pod vyššie uvedenou časťou stavebného 

diela; 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.  

 

2. odpredaj časti stavebného diela „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta 

a Czibóková ul. v Dunajskej Strede“, a pozemkov v katastrálnom území Dunajská Streda, 

na ktorých je vybudovaná  časť vyššie uvedeného stavebného diela, t.j. par. č. 512/16, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 783 m2; par. č. 512/19, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 512/20, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2; par. 

č. 3458/37, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

607 m2; par. č. 3458/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 84 m2; 

par. č. 3458/39, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

29 m2; par. č. 3458/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 603 m2; par. č. 3462/672, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 3462/674, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 35 m2; par. č. 3463/7, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2; par. č. 3733/10, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; par. č. 3735/27, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3735/26, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; vytvorených 

geometrickým plánom č. 267/2021, vyhotoveným dňa 06.07.2021, 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 18.08.2021 

pod číslom G1-1839/2021; v prospech Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 

917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, t.j. 1 Euro 

za časť stavebného diela a 1 Euro za pozemky pod vyššie uvedenou časťou stavebného 

diela: pri splnení nasledovných podmienok: 

Mesto Dunajská Streda pred uzavretím kúpnej zmluvy s Trnavským samosprávnym 

krajom, predloží kupujúcemu nasledovné dokumenty: 
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• projekt skutočného vyhotovenia predmetu odovzdania vrátane atestov a skúšok, 

zabudovaných materiálov, 

• projekt porealizačného zamerania stavebného objektu, 

• vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych 

práv, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 

 

3. Odpredaj vyššie uvedenej časti stavebného diela a ním zastavaných pozemkov 

za symbolickú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá, 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, za účelom vysporiadania 

majetku a finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o združení 

finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci, uzatvorenej dňa 18.12.2019 medzi 

Trnavským samosprávnym krajom a mestom 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. 9. Návrh na schválenie vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemkom, 

zastavaným stavbami vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v k.ú 

Mliečany, par. č. 64/5, par. č. 64/6, par. č. 281/4, par. č. 281/5, par. č. 281/6, par. č. 284/9, 

par. č. 285/10; vo forme odkúpenia do vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 471/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie vysporiadania majetkovo-právneho stavu 

k pozemkom, zastavaným stavbami vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v k.ú 

Mliečany, par. č. 64/5, par. č. 64/6, par. č. 281/4, par. č. 281/5, par. č. 281/6, par. č. 284/9, par. 

č. 285/10; vo forme odkúpenia do vlastníctva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. Ďalej primátor mesta poznamenal, že keďže je jeden z poslancov 

z rodinných dôvodov dotknutý v danej téme, z dôvodu konfliktu záujmov je schválenie návrhu 

podmienené odsúhlasením trojpätinovej väčšiny poslancov. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 508/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Zámer odkúpenia pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 64/5, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; par. č. 64/6, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; vedených na LV č. 3682 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 281/4, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 281/5, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. č. 281/6, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 m2; par. 

č. 284/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2; 

par. č. 285/10, parcela registra C, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1 m2; 

vedených na LV č. 3690 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; do 

výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda v podiele 1/1-ine k celku, za kúpnu cenu vo 

výške 40,- eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 18 640,-€ (slovom: 

osemnásťtisícšesťstoštyridsať eur); 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. 

 

2. Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 64/5, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; par. č. 64/6, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; vedených na LV č. 3682 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 281/4, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; par. č. 281/5, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. č. 281/6, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 209 m2; par. 

č. 284/9, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2; 

par. č. 285/10, parcela registra C, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 1 m2; 

vedených na LV č. 3690 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 
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do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda v podiele 1/1-ine k celku, za kúpnu cenu 

vo výške 40,- eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 18 640,-€ (slovom: 

osemnásťtisícšesťstoštyridsať eur). 

 

3. Odkúpenie hore uvedených pozemkov 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, v záujme vysporiadania majetkovo 

právneho stavu k pozemkom zastavaným budovou kultúrneho domu v Mliečanoch 

a verejnoprospešnou infraštrukturálnou stavbou chodníka pre chodcov vedúcej 

k miestnemu cintorínu. 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. 10. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, parcely registra „E“, par. č. 910/2 o výmere 50 m2, vo vlastníctve Jozefa 

Alföldyho, ........................................................................................................ a parcely registra 

„C“, par. č. 2669/54 o výmere 44 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 472/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „E“, par. č. 910/2 o výmere 50 m2, 

vo vlastníctve Jozefa Alföldyho, ................................................................................................ 

a parcely registra „C“, par. č. 2669/54 o výmere 44 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 509/2021/26 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer bezodplatnej 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, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383: 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 385/2021, vyhotoveným dňa 

15.09.2021, 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 17.09.2021 pod číslom G1-2284/2021; par. č. 2669/54, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; vo výlučnom vlastníctve mesta 

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

ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 2669/54 bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 076/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa  01.10.2021 vo 

výške 2 200,- € (slovom: dvetisícdvesto eur). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Jozef Alföldy, ............................ 

....................................................................................: 

• pozemok, par. č. 910/2, parcela registra E, druh pozemku trvalý trávny porast 

o výmere 50 m2, vedený na LV č. 3663 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; vo výlučnom vlastníctve Jozefa Alföldyho, ................................................... 

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

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 910/2, bola stanovená znaleckým posudkom 

č. 075/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa  30.09.2021 vo  výške 2 220,- 

€ (slovom: dvetisíc-dvestodvadsať eur). 

 

2. Bezodplatnú 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, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383: 

• pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 385/2021, vyhotoveným dňa 

15.09.2021, 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 17.09.2021 pod číslom G1-2284/2021; par. č. 2669/54, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; vo výlučnom vlastníctve mesta 

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

ine k celku. 
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Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 2669/54 bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 076/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 01.10.2021 vo 

výške 2 200,- € (slovom: dvetisícdvesto eur). 

 

2.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Jozef Alföldy, ........................ 

.......................................................................................: 

• pozemok, par. č. 910/2, parcela registra E, druh pozemku trvalý trávny porast 

o výmere 50 m2, vedený na LV č. 3663 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; vo výlučnom vlastníctve Jozefa Alföldyho, .................................................... 

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

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 910/2, bola stanovená znaleckým posudkom 

č. 075/2021, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 30.09.2021 vo výške 2 220,- € 

(slovom: dvetisíc-dvestodvadsať eur). 

 

3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti, uvedenej v bode 2.1 tohto návrhu uznesenia 

na strane vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 2.2 tohto návrhu uznesenia 

na strane vymieňajúceho č. 2, 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, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemku dotknutého plánovanou 

verejnoprospešnou inžinierskou stavbou „Rekonštrukcia vozovky na Malotejedskej 

a Priemyselnej ulici s upraveným odvodnením“, cieľom ktorej je zvýšenie bezpečnosti 

premávky predmetnej križovatky. 

 

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. 11. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 335/2020/17 zo dňa 08.12.2020. (materiál č. 473/2021/26) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 335/2020/17 zo dňa 08.12.2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 510/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 335/2020/17 

zo dňa 08.12.2020: 

Znenie bodu A/ sa zmení nasledovne: 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer zriadenia vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 379/1, 

parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 424 m2; par. č. 3463/1 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 642 m2; par. 

č. 3464/810 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

4 495 m2; par. č. 3733/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 4 516 m2 a par. č. 3733/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 

825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie 

inžinierskej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. 

v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka STL plynovodu“; ktorej výstavba bola povolená 

Stavebným povolením č. OU-DS-OCDPK-2020/017794, vydaným dňa 24.09.2020 

Okresným úradom Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; 

spočívajúceho sa strpieť zo strany povinného z vecného bremena existenciu inžinierskych 

sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 304/2021 na vyznačenie vecného 

bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 22.7.2021, vyhotoveného 

firmou GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910, úradne overeného Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod č. G1-1885/2021 dňa 3.8.2021 a strpieť prechod 

a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 

a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 

vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti, bezodplatne na dobu neurčitú; 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.  

 

2. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

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

par. č. 379/1, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 424 m2; par. 
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č. 3463/1 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

4 642 m2; par. č. 3464/810 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 516 m2 a par. č. 3733/2, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, 

a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre účely umiestnenia, 

výstavby a kolaudácie inžinierskej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta 

a Cziboková ul. v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka STL plynovodu“; ktorej výstavba 

bola povolená Stavebným povolením č. OU-DS-OCDPK-2020/017794, vydaným dňa 

24.09.2020 Okresným úradom Dunajská Streda – Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií; spočívajúceho sa strpieť zo strany povinného z vecného bremena existenciu 

inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení 

a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 304/2021 na vyznačenie vecného 

bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 22.7.2021, vyhotoveného 

firmou GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910, úradne overeného Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod č. G1-1885/2021 dňa 3.8.2021 a strpieť prechod 

a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 

a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 

vzťahuje na celé dotknuté nehnuteľnosti, bezodplatne na dobu neurčitú. 

 

3. zámer bezodplatného prevodu inžinierskej stavby „Okružná križovatka 

Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka STL 

plynovodu“ do vlastníctva spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, IČO: 35 910 739; 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. 

 

4. bezodplatný prevod inžinierskej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta 

a Cziboková ul. v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka STL plynovodu“ do vlastníctva 

spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 

739. 

 

5. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 2. tohto uznesenia, bezodplatne na dobu 

neurčitú a bezodplatný prevod inžinierskej stavby v zmysle bodu 4. 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 preložku STL 

plynovodu realizovalo mesto Dunajská Streda vo verejnom záujme v rámci výstavby 

verejnoprospešnej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. 

v Dunajskej Strede“. 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 
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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. 12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1129 a par. registra C, 

par. č. 1080/7, par. č. 1289/1; v prospech spoločnosti ADY PARK s.r.o., Staromestská 3, 811 

03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto , IČO: 52 604 373. (materiál č. 474/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1129 a par. 

registra C, par. č. 1080/7, par. č. 1289/1; v prospech spoločnosti ADY PARK s.r.o., Staromestská 

3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto , IČO: 52 604 373 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 511/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

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

par. č. 1129, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 257 m2; par. č. 

1289/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 604 m2; 

vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; par. 

č. 1080/7 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1 828 m2; vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; v prospech spoločnosti ADY PARK s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – 
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mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 604 373; pre účely umiestnenia, výstavby, kolaudácie, 

užívania, prevádzkovania, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, 

akékoľvek iných stavebných úprav a odstránenia inžinierskej stavby „Zástavba IBV ADY 

PARK Lokalita F20, 21 – časť SO 05 - Vodovod a kanalizácia“, ktorej výstavba bola 

povolená Rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2019/017024 -008 Sza, vydaným Okresným 

úradom Dunajská Streda – odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 06.11.2019, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.20219; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne 

č. 35021934-238/2021, vyhotovenom dňa 13.09.2021, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz 

Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934,  

overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 06.10.2021 pod. 

č. G1-2329/2021 (ďalej len „geometrický plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25,- € 

(slovom: dvadsaťpäť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených 

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

252 m2; celkom vo výške 6 300,- € (slovom: šesťtisíctristo eur). 

 

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. 13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1888/298, par. 

č. 1888/299, par. č. 1888/402 a par. č. 1888/403, v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 475/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1888/298, par. 

č. 1888/299, par. č. 1888/402 a par. č. 1888/403, 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. 14: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 512/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

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

par. č. 1888/298, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2 751 m2; par. č. 1888/299, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 2 073 m2; par. č. 1888/402, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 1 725 m2 a par. č. 1888/403, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 1 541 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, výstavby a kolaudácie 

inžinierskej stavby „GEORERAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II – 

Lokality G 81 a G131 – SO 06 a SO 08“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným 

povolením č. 8344/DS/6143/2021/033-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

06.04.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2021; v rozsahu uvedeného 

v geometrickom pláne č. 36242624-154/2021, vyhotovenom dňa 10.09.2021, 

vyhotoviteľom GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín,  IČO: 36 242 624,  

overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 14.09.2021 pod. č. 

G1-2266/21 (ďalej len „geometrický plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25 ,- € 

(slovom: dvadsaťpäť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených 

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

24 m2; celkom vo výške 600,- € (slovom: šesťsto eur). 

 

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. 14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 379/1 a par. registra C, 

par. č. 3463/1, par. č. 3464/804, par. č. 3464/805, par. č. 3464/808, par. č. 3464/852, par. 

č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č. 3464/855, par. č. 3464/856, par. č. 3464/857, par. 

č. 3464/858, par. č. 3464/862, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 476/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 379/1 a par. 
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registra C, par. č. 3463/1, par. č. 3464/804, par. č. 3464/805, par. č. 3464/808, par. č. 3464/852, 

par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č. 3464/855, par. č. 3464/856, par. č. 3464/857, par. 

č. 3464/858, par. č. 3464/862, 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. 15: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 513/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

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

par. č. 379/1, parcela registra E,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 424 m2; par. 

č. 3463/1,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

4 642 m2; par. č. 3464/804, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1 238 m2; par. č. 3464/805, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 861 m2; par. č. 3464/808, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 075 m2; par. č. 3464/852, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; par. č. 3464/853, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2; par. č. 3464/854, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2; par. č. 3464/855, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2; par. 

č. 3464/856, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

46 m2; par. č. 3464/857, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 20 m2; par. č. 3464/858, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 28 m2; par. č. 3464/862, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 486 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, 

výstavby a kolaudácie inžinierskej stavby „Rodinný dom – SO 05 Elektrická prípojka – 

Káblový rozvod NN“, ktorej výstavba bola povolená  Stavebným povolením 
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č. 8138/DS/5468/2021/033-HJ-003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 29.01.2021, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2021; v rozsahu uvedeného v geometrickom 

pláne č. 328/2021, vyhotovenom dňa 13.08.2021, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 46 610 910,  overenom Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 08.09.2021 pod. č. G1-2153/2021 (ďalej len 

„geometrický plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 25 ,- € 

(slovom: dvadsaťpäť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených 

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

208 m2; celkom vo výške 5 200,- € (slovom: päťtisícdvesto eur). 

 

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. 15. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 493/2021/25 zo dňa 28.09.2021. (materiál č. 477/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 493/2021/25 zo dňa 28.09.2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej 

predniesol návrh poslaneckého klubu na vymenovanie predsedu a členov komisie na otváranie 

obálok v zložení: Ladislav Gútay, György Bugár, Mgr. Andrea Herceg. Ďalej navrhol za 

náhradného člena vymenovať Ladislava Bachmana, ktorý členstvo prijal. Za ďalšieho 

náhradného člena navrhol poslanca Rolanda Hakszera, ktorý členstvo odmietol. Za ďalšieho 

náhradného člena navrhol poslankyňu Mgr. Ritu Őriovú, ktorá členstvo odmietla. Za ďalšieho 

náhradného člena navrhol poslanca Mgr. Krisztiána Nagya, ktorý členstvo odmietol. Za ďalšieho 

náhradného člena navrhol Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya, ktorý členstvo odmietol. 

 

 Zástupca primátora László Szabó prijal členstvo ako náhradný člen komisie na otváranie 

obálok. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 514/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 493/2021/25 zo dňa 

28.09.2021 nasledovne: 

 

bod 1.4 znie:  

„1.4 Komisiu na otvorenie obálok, na určenie víťazov obchodnej verejnej súťaže a na 

uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov – garáží, v nasledovnom 

zložení: 

• predseda komisie: Ladislav Gútay 

• člen komisie: György Bugár 

• člen komisie: Mgr. Andrea Herceg 

• náhradný člen komisie: Ladislav Bachman 

• náhradný člen komisie: László Szabó“ 

 

2. zmenu v oznámení o predaji a podmienkach predaja nasledovne: 

V bode 8. sa vynechávajú slová v zátvorke „otvorenie obálok sa uskutoční dňa 

04.11.2021“ 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 16. Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. (materiál č. 467/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Voľbu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Ďalej primátor mesta navrhol za členov volebnej komisie troch poslancov, a to MUDr. 

Zoltána Horvátha, Rolanda Hakszera a Lászlóa Szabóa, ktorí riadili priebeh volieb hlavného 

kontrolóra, zistili výsledky volieb hlavného kontrolóra, spočítali hlasy a vyhotovili Zápisnicu 

o voľbe hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda.  

 

 Hlasovanie o členoch volebnej komisie na základe predloženého návrhu:   
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Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

  

 Ďalej primátor mesta požiadal uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra, aby sa 

prezentovali pred Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda v poradí:  

1. Mgr. Albert Nagy  

2. Ing. Zoltán Fekete  

 

 Po skončení prezentácií primátor mesta požiadal o rozdelenie hlasovacích lístkov za 

účelom vykonania tajného hlasovania voľby hlavného kontrolóra a určil prestávku v trvaní 10 

minút na vykonanie voľby hlavného kontrolóra poslancami mestského zastupiteľstva a sčítanie 

hlasov. 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pokračovalo o 15.12 hod.  

 

 Primátor mesta požiadal povereného člena volebnej komisie, MUDr. Zoltána Horvátha, 

aby predniesol správu o priebehu a výsledku volieb hlavného kontrolóra.  

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth konštatoval, že voľby hlavného kontrolóra sú platné, 

prebehli riadne a v súlade so zákonom a predniesol správu o výsledku volieb hlavného 

kontrolóra:  

  

- počet prítomných poslancov      19  

- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky  19  

- počet odovzdaných hlasovacích lístkov    19  

- počet platných hlasovacích lístkov     19  

 

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:  

1. Mgr. Albert Nagy     4 

2. Ing. Zoltán Fekete      15  

 

 Zároveň konštatoval, že najviac hlasov v počte 15 získal Ing. Zoltán Fekete a tým bol 

zvolený za hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na funkčné obdobie 2021 - 2027.  

 

 Primátor mesta sa poďakoval kandidátom za účasť na voľbách a ich prezentáciu a dal 

hlasovať o predloženom návrhu v zmysle predchádzajúcich návrhov a výsledkov volieb hlavného 

kontrolóra. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 515/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ k o n š t a t u j e,  ž e  

1. Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č.465/2021/23 zo dňa 29. júna 

2021 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na 16. novembra 2021 

so začiatkom o 14.30 hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda.  

  

2. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 23. augusta 2021 ako aj v periodiku 

mestskej samosprávy DUNASZERDAHELYI–DUNAJSKOSTREDSKÝ dňa 25. augusta 

2021.   

 

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

a) že na funkciu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda sa prihlásili 2 kandidáti:  

  

1. Mgr. Albert Nagy, 58 rokov, Vysoká škola medzinárodných vzťahov Praha  

2. Ing. Zoltán Fekete, 48 rokov,  Ekonomická univerzita v Bratislave  

 

b) Správu komisie na otváranie obálok uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra mesta 

Dunajská Streda z ktorej vyplýva, že obidvaja uchádzači predložili požadované doklady 

a spĺňajú predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta.  

  

C/ v o l í  

členov volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra v zložení: 

1. MUDr. Zoltán Horváth 

2. Roland Hakszer 

3. László Szabó 
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D/ b e r i e   n a   v e d o m i e  

Správu predsedu volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra o výsledkoch volieb 

hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda.  

  

E/ v o l í  

Ing. Zoltána Feketeho za hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na dobu šesť rokov 

s nástupom do práce 1. decembra 2021.  

  

F/ u r č u j e   

plat hlavného kontrolóra vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

národného hospodárstva vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,24.  

  

G/ ž i a d a  

primátora mesta uzavrieť pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom mesta na 

plný pracovný úväzok. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na vypožičanie nebytových priestorov kuchyne so samostatným 

vchodom z Veľkoblahovskej ulice č. 939/17A, nachádzajúcej sa v budove Materskej školy s 

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

v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 50808478. (materiál č. 478/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vypožičanie nebytových priestorov kuchyne so 

samostatným vchodom z Veľkoblahovskej ulice č. 939/17A, nachádzajúcej sa v budove Materskej 

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

Streda, v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 50808478 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslankyňa Mgr. Rita Őriová hovorila o fotkách obedov, ktoré uzreli svetlo sveta 

a poznamenala, že koho dieťa sa stravuje v týchto kuchyniach vie o čo sa jedná. Uviedla, 

že spoločnosť Gastro DS, s.r.o. stála mesto už takmer 2.000.000 Eur. Žiadala poslancov 

o opätovné prehodnotenie jej návrhu, ktorý predniesla na začiatku dnešného rokovania. Ďalej 

uviedla, že si trúfa v mene rodičov tvrdiť, že takéto kuchyne pre svoje deti nechcú. Poznamenala, 

že ak dôjde k schváleniu predkladaného materiálu, bude iniciovať spísanie petície proti 

centralizácií kuchýň materských škôl. Žiadala poslancov, aby mali pred hlasovaním pred očami 

záujem detí a ich rodičov. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že poslanci mestského zastupiteľstva nenesú len 

politickú zodpovednosť za svoje rozhodnutie, ale aj ľudskú, a to aj za následky svojich 

rozhodnutí. Ďalej uviedla, že kým sa slová rodičov dostanú na potrebné miesta, môže prejsť veľa 
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času. Požiadala primátora mesta a všetkých dotknutých o zodpovedné vykonávanie rozhodnutí 

mestského zastupiteľstva. Dodala, že je potrebné tento stav napraviť v čo najkratšej dobe. 

 

 Primátor mesta uviedol, že má podobný názor ako väčšina poslancov. Poznamenal, že zo 

strany mesta došlo k vytvoreniu skutočne moderných kuchýň. Ľudský faktor však ovplyvní 

kvalitu jedál. Poznamenal, že stravu pripravovanú spoločnosťou Gastro DS, s.r.o. nejedia len 

žiaci v školách, ale aj dôchodcovia a rôzne firmy. Primátor mesta požiadal konateľa spoločnosti 

Gastro DS, s.r.o., aby sa vyjadril k prerokovávanej otázke. 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó poznamenal, že súhlasí s názormi, ktoré už odzneli. 

Poznamenal, že je dôležité sa zaoberať tým aký rozpočet a koľko pracovnej sily má spoločnosť 

k dispozícií, pretože ak je náhodou zamestnancov málo a detí, pre ktoré sa varí veľa, je 

jednoznačné, že vznikne nejaký problém. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že podľa neho ide o problém zavedeného systému. 

Pripomenul prítomným, že navrhoval, aby sa obnovili jednotlivé kuchyne bez centralizácie pod 

spoločnosť Gastro DS, s.r.o. Pýtal sa, či bude rovnaká situácia aj v materských školách a pokiaľ 

dôjde k centralizácií kuchýň, ako bude zabezpečená strava pre deti s intoleranciami, cukrovkou 

a alergiami. Podľa neho je dôležité klásť dôraz na kvalitu a kvantitu. Podporil návrh poslankyne, 

aby sa obnovili všetky kuchyne v materských školách. Ďalej sa informoval prečo je nevyhnutné 

kuchyne centralizovať a či došlo k nejakému rokovaniu s rodičmi o ich názore na centralizáciu 

kuchýň.  

 

 Primátor mesta uviedol, že bola spoločnosť Gastro DS, s.r.o. založená preto, aby dokázala 

účinne fungovať a pri väčších investíciách mohla optimalizovať dane. Ďalej opísal z akého 

dôvodu bolo vhodné zaviesť centrálne nakupovanie surovín. Ďalej uviedol, že aj on bol 

pohoršený, keď táto situácia, podložená fotkami obedov, nastala. Aj on sám podporil 

vybudovanie centrálnej kuchyne, ktorá bude moderne zariadená a funkčná. Poznamenal, že 

kvalitu stravy stále ovplyvňuje aj ľudský faktor, pretože ten s moderným zariadením pracuje. 

 

 Poslanec Ladislav Bachman reagoval na slová poslanca Rolanda Hakszera a uviedol, že 

sa v minulosti uskutočnilo stretnutie s rodičmi žiakov základných škôl aj materských škôl 

ohľadom kuchýň, ktorého sa zúčastnil minimálny počet osôb. Ďalej poznamenal, že hneď ako sa 

dopočul o vzniknutom stave, kontaktoval konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o. Pýtal sa, či 

okrem dvoch fotiek kolujúcich na sociálnych sieťach existujú aj nejaké iné fotky. Uviedol, že sa 

nechce nikoho zastávať a situáciu treba dôkladne prešetriť. Dodal, že ak chce mestské 

zastupiteľstvo niečo objektívne vyriešiť, treba sa k tomu aj objektívne postaviť. Ďalej uviedol, že 

ako vhodné riešenie vidí celú situáciu preveriť, rokovať s konateľom spoločnosti, dotknutými 

osobami a hľadať vhodné riešenie, aby podobný stav nenastal v budúcnosti a neútočiť jeden na 

druhého. Navrhol, aby kontrolná komisia spoločnosti Gastro DS, s.r.o. zasadla s konateľom 

spoločnosti, aby mestské zastupiteľstvo zriadilo svoju komisiu a spolu s rodičmi prešetrili 

vzniknutú situáciu. 
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 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth poznamenal, že sa buduje systém, ktorého kritické body 

sú od začiatku známe. Uviedol, že ak sú kritické body udržiavané pod zvýšenou kontrolou, tie 

veci, ktoré sa teraz objavili by sa objaviť nemali. Ďalej uviedol, že ak je systém prevádzkovaný 

adekvátne tak v ňom nemôže nastať chyba. Pevne verí, že sa nepoužívajú suroviny, ktoré by boli 

nevyhovujúce. Posilnil názor, že treba situáciu riešiť. Ďalej uviedol, že systém ako taký je so 

svojim zariadením na svetovej úrovni a je možné byť naň hrdý. Výdajne by mali byť na takej 

istej úrovni ako kuchyne, čo tak vraj nie je. Ďalej poznamenal, že bolo povedané, že približne 60 

% obedov budú tvoriť obedy pre žiakov a 40 % obedov bude pre komerčnú spotrebu. Podotkol, 

že bola pozornosť možno zameriavaná viac na komerčné obedy, než na zabezpečenie jedál pre 

školy. Uviedol, že dáva za pravdu každému kto bol pohoršený, ale súhlasí s poslancom 

Ladislavom Bachmanom a poznamenal, že situácia, ktorá vznikla sa nesmie stať. Na záver dodal, 

že je možné kritizovať systém, ktorý od základov poznáme a ak tento systém kritizovať chceme, 

musíme ho najskôr spoznať, a to nie doma, ale inde. 

 

 Primátor mesta požiadal konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o., aby prítomných 

oboznámil s konkrétnymi opatreniami na zabránenie vzniku podobnej situácie v budúcnosti. 

 

 Konateľ spoločnosti Gastro DS, s.r.o. uviedol, že investícia vložená do systému nie je 

zbytočná. Cieľom prevádzkovania je, aby sa deťom a každému stravníkovi na stôl dostalo jedlo, 

ktoré je nie len prijateľné, ale aj chutné. Uviedol, že nevie kde boli spomínané fotografie 

nasnímané, ani kto ich fotil, ale neodzrkadľujú stravu ktorú poskytujú. Uviedol, že netvrdí, že 

spoločnosť nenesie zodpovednosť a že z ich strany nedošlo k pochybeniu. Odmieta všetky útoky, 

ktoré smerujú na zamestnancov spoločnosti, pretože ich hlavným cieľom je to, aby takmer 2.100 

žiakov dostalo svoj teplý obed. Poukázal na viacero predpisov, ktoré musí spoločnosť pri 

príprave a rozvoze jedál dôsledne dodržiavať. Poznamenal, že sa v žiadnom prípade nemôže stať, 

aby boli stravníci vystavený akémukoľvek nebezpečenstvu, napríklad v podobe nejakej nákazy. 

Kritickým bodom je to ako bude jedlo vyzerať na tanieri, aké je jeho množstvo a teplota, čo vo 

veľkej miere dokáže ovplyvniť ľudský faktor. Ďalej uviedol, že spoločnosť urobí všetko preto, 

aby sa taká poľutovaniahodná okolnosť, aká sa stala za posledné dni, nemohla už zopakovať. 

Uviedol, že aj doteraz preverovali a kontrolovali množstvo a kvalitu obedov, v čom aj budú 

pokračovať. Ďalej poznamenal, že klienti ani často nevedia ako má obed, ktorí si objednali, 

vyzerať. Vzorky obedov sa však nachádzajú v každej výdajni s podrobným popisom zloženia. 

Požiadal každého kto by chcel podať sťažnosť, aby si najprv preveril, aké jedlo malo byť na obed 

poskytnuté a ako malo vyzerať. Ďalej uviedol, že bol zavedený ešte prísnejší časový 

harmonogram a kontrolujú teplotu jedál. Podrobne opísal postup prípravy obedov až po ich 

expedíciu a výdaj. Poznamenal, že nakoľko sa potvrdilo aj pochybenie členov personálu, došlo k 

ich výmene. Ďalej uviedol, že sa spoločnosť snaží zamestnávať kvalifikovaný personál. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že počas pandémie nie je vhodné, aby rodičia 

navštevovali školy a preto nerozumie, pre koho sú vzorky jedál vystavené. Ďalej dodal, že zo 

všetkých vykonaných kontrol, musia byť spísané zápisnice, ktoré je možné si spätne vyžiadať 
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a informovať sa, čo bolo presne predmetom kontroly a koľko kontrol bolo vykonaných. Ďalej 

navrhol, aby sa vykonal audit na manipuláciu a rozvoz jedál. 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó nadviazal na slová poslanca MUDr. Zoltána Horvátha 

a uviedol, že by mal niekto nezávislý skontrolovať systém. Ďalej sa obrátil na konateľa 

spoločnosti Gastro DS, s.r.o. s niekoľkými otázkami: 

- počet obedov za jeden deň 

- koľko zamestnancov pracuje v kuchyniach, v ktorých sa varí - ZŠ Jilemnického ulica a ZŠ 

Gyulu Szabóa 

- pracovný čas 

- poskytovaná mzda 

 

 Konateľ spoločnosti Gastro DS, s.r.o. odpovedal na otázky poslanca a uviedol, 

že približný počet obedov poskytovaných za jeden deň je 2.800 z čoho približne 2.000 - 2.100 

obedov je pripravovaných pre školy, v každej kuchyni sa počíta s 9 zamestnancami, ktorí však 

z rôznych dôvodov nepracujú v plnom počte, pracovný čas je 8 hodín s občasnými nadčasmi 

a zamestnanci nepoberajú minimálnu mzdu. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal očakávala od konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o. vysvetlenia 

aj bez otázok. Ďalej uviedla, aké odpovede čakala, a že to čo z jeho úst odznelo jej nepríde 

postačujúce. Dodala, že očakáva od primátora vyvodenie dôsledkov. 

 

 Primátor mesta uviedol, že čo sa týka vybavenie kuchýň, lepšie už byť nemôžu a je 

potrebné personál naučiť narábať s týmto vybavením. Dodal, že si myslí, že zamestnanci 

dostávajú vyhovujúcu mzdu, avšak niektorí nedodržiavajú inštrukcie, následkom čoho vznikajú 

nedostatky, čo v konečnom dôsledku môže mať aj pracovno-právne dôsledky. Primátor mesta dal 

prísľub, že v prípade zopakovania podobnej situácie podá návrh na zmenu štatutárneho zástupcu 

spoločnosti. Dodal, že ho celá situácia rovnako pohoršila ako ostatných.  

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, že za zavedený systém nesie zodpovednosť 

celé mestské zastupiteľstvo, ktoré vyjadrilo dôveru konateľovi a dozornej rade. Ďalej 

poznamenal, že treba vzniknutú situáciu prešetriť, zistiť kde nastala chyba a uvedené by mal 

preveriť niekto kto tomu naozaj aj z odborného hľadiska rozumie. Dodal, že by sa mala debata 

vrátiť k predkladanému návrhu a v prípade potreby nech je na ďalšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva predložená správa o prijatých opatreniach podložená odborníkom. Na záver 

poznamenal, že pred rokom počas testovania na ochorenie COVID - 19 dostával pozitívne 

odozvy na stravu pripravovanú spoločnosťou Gastro DS, s.r.o. 

 

 Poslankyňa Mgr. Rita Őriová uviedla, že fotografie odzrkadľujú realitu, pretože ich 

ukazovala svojej dcére, ktorá potvrdila, že takéto obedy v škole dostávajú. 
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 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že zo slov konateľa spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

vyznelo akoby sa incident vôbec nestal. Ďalej poznamenal, že podľa výpočtov sa približne 800 

detí nestravuje v škole a bolo by vhodné zistiť čo je dôvodom a vypracovať nejakú štatistiku ako 

to bolo v minulosti. Čo sa týka predkladaného návrhu uviedol, že ho nepodporí. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth sa pýtal, či sú jedálne lístky nezávislé od kuchárok. 

 

 Vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry odpovedala poslancovi, že áno. 

 

 Primátor mesta uviedol, že to vníma tak, že konateľ spoločnosti Gastro DS, s.r.o. chybu 

uznal, personálne sa situáciu snažil riešiť a uviedol, že nájde riešenie na kvalitné a vyhovujúce 

stravovanie. Ďalej prítomným priblížil predkladaný materiál. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth poznamenal, že treba upriamiť pozornosť aj na to, že nie 

len zrekonštruovaná kuchyňa materskej školy má byť na vysokej úrovni, ale aj výdajne 

v ostatných materských školách. 

 

 Poslanec Roland Hakszer reagoval na slová poslanca JUDr. Szabolcsa Hodosyho 

a poznamenal, že majú zodpovednosť tí čo hlasovali za zavedenie systému a nie mestské 

zastupiteľstvo.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 19 

za : 16 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 516/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. zámer výpožičky nasledovných nebytových priestorov kuchyne so samostatným 

vchodom z Veľkoblahovskej ulice č. 939/17A, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

ktoré sa nachádzajú v budove Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – 

Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251, v k.ú. 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so 
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sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478, a to 

spôsobom priamej výpožičky 

 

identifikácia nebytových priestorov podľa súčasného stavu (pred prestavbou): 

spolu úžitková plocha 338,64 m2 v tom: 

101 kotolňa, sklad o výmere 15,49 m2 

102 sklad o výmere  5,63 m2 

103 sklad odpadkov o výmere  2,50 m2 

104 chodba, príjem potravín o výmere 15,12 m2 

105 chodba o výmere  9,39 m2 

106 šatňa zamestnancov o výmere 8,47 m2 

107 umyváreň zamestnancov o výmere 4,07 m2 

108 WC zamestnancov o výmere 1,10 m2 

109 kancelária vedúcej kuchyne o výmere 11,42 m2 

110 kancelária riaditeľky MŠ o výmere 15,05 m2 

111 predsieň, WC zamestnancov o výmere 1,73 m2 

112 WC zamestnancov o výmere 1,27 m2 

113 denný sklad potravín - pečivo o výmere 5,27 m2 

114 suchý sklad potravín o výmere 11,07 m2 

115 chodba o výmere 13,02 m2 

116 predsieň WC, uprat. miestnosť o výmere 2,19 m2 

117 WC zamestnancov o výmere 1,18 m2 

118 technická miestnosť, VZT o výmere 7,87 m2 

119 sklad potravín o výmere 22,61 m2 

120 sklad potravín o výmere 5,53 m2 

121 hrubá príprava zeleniny o výmere 7,62 m2 

122 umyváreň kuchynského riadu o výmere 7,54 m2 

123 sklad DKP o výmere 4,89 m2 

124 chodba o výmere 18,46 m2 

125 sklad prádla o výmere 7,36 m2 

126 sušiareň prádla o výmere 27,86 m2 

127 práčovňa o výmere 13,54 m2 

128 príjem špinavého prádla o výmere 9,64 m2 

129 elektrorozvodňa o výmere 5,73 m2 

130 kuchyňa, varňa o výmere 47,16 m2 

131 výdaj jedál o výmere 19,37 m2 

  001 technická miestnosť v suteréne o výmere 9,47 m2 

identifikácia nebytových priestorov po prestavbe: 

spolu úžitková plocha  364,09 m2 v tom: 

101 vstupná chodba o výmere  16,45 m2 

102 denný sklad pečiva o výmere  5,32 m2 

103 sklad chladených potravín o výmere  36,87 m2 
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104 chodba o výmere 15,21 m2 

105 sklad suchých potravín o výmere 14,28 m2 

106 centr.zmäkčovač vody, uprat. miestnosť o výmere 7,23 m2 

107 príprava vajec o výmere 3,06 m2 

108 studená kuchyňa o výmere 3,82 m2 

109 čistá príprava zeleniny o výmere 10,66 m2 

110 hrubá príprava zeleniny o výmere 9,79 m2 

111 čistá príprava  mäsa o výmere 13,50 m2 

112 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere  11,88 m2 

113 varňa o výmere 46,65 m2 

114 expedícia termoportov o výmere 15,52 m2 

115 chodba, sklad termoportov o výmere 15,52 m2 

116 umývanie termoportov o výmere 9,31 m2 

117 umývanie kuchynského riadu o výmere 26,04 m2 

118 upratovacia miestnosť pre soc. zariadenia o výmere 2,13 m2 

119 sklad obalov a DKP o výmere 9,50 m2 

120 sklad odpadkov o výmere 2,61 m2 

121 kancelária vedúcej kuchyne o výmere 12,46 m2 

122 denná miestnosť zamestnancov o výmere 19,55 m2 

123 šatňa zamestnancov – ženy o výmere 8,48 m2 

124 umyváreň zamestnancov - ženy o výmere 3,52 m2 

125 šatňa zamestnancov – muži o výmere 6,66 m2 

126 umyváreň zamestnancov - muži o výmere 3,49 m2 

127 kancelária  o výmere 18,57 m2 

128 elektrorozvodňa o výmere 5,73 m2 

  001 technická miestnosť v suteréne o výmere 9,47 m2 

 

Výpožička ako forma prenechania majetku mesta v danom prípade je z dôvodu 

osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že Gastro DS, s.r.o. je spoločnosťou so 100% 

majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda, ktorá bude prevádzkovať súkromné školské 

jedálne/súkromné výdajné školské jedálne v materských školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta a bude investovať do prestavby vypožičaných nebytových priestorov. 

 

2. uzavretie zmluvy o výpožičke majetku mesta Dunajská Streda uvedeného v bode 1 

tohto uznesenia medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478 

za nasledovných podmienok: 

-  uzavretie zmluvy na dobu 21 rokov počnúc od 1.1.2022 

- účel výpožičky: prestavba, údržba a oprava majetku mesta, prevádzka súkromnej 

školskej jedálne - školského stravovania po zaradení Súkromnej školskej jedálne Gastro 

DS, Veľkoblahovská cesta 939/17A, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom 
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bude Gastro DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 50808478, do Siete škôl  a školských zariadení Slovenskej republiky 

- režijné náklady spojené s prevádzkovaním súkromnej školskej jedálne a náklady na 

energie počas prestavby bude uhrádzať prevádzkovateľ 

- po ukončení dohodnutej doby výpožičky vypožičiavateľ bezodplatne prevedie na 

požičiavateľa vlastnícke právo ním realizovanému technickému zhodnoteniu majetku 

mesta.  

 

3. uzavretie zmluvy o bezplatnom prevode vlastníctva projektovej dokumentácie stavby 

SO-B – Školská jedáleň pri materskej škole na Októbrovej ulici s vyučovacím jazykom 

maďarským v Dunajskej Strede, časť „SO-B1 prestavba priestorov kuchyne“ časť „PS09 

Exteriérový odlučovač tuku“ a prevode práv a povinností stavebníka zo stavebného 

povolenia/rozhodnutia  

č. 3333/VR/154/2018/033-BGy/003 zo dňa 17.04.2018, vydaného Obcou Vrakúň 

č. 7002/VR/253/2020/033-BGy/003 zo dňa 05.05.2020, vydaného Obcou Vrakúň 

č. OU-DS-OSZP-2018/010742-05 zo dňa 19.07.2018, vydaného Okresným úradom 

Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-DS-OSZP-2020/015121-003 zo dňa 12.08.2020, vydaného Okresným úradom 

Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie 

 

z mesta Dunajská Streda na spoločnosť Gastro DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 

1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478; 

 

4. obstarávanie a realizáciu stavebných prác na stavbe v súlade so stavebnými 

povoleniami/rozhodnutiami uvedenými v bode 2. tohto uznesenia spoločnosťou Gastro 

DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478. 

 

5. zrušenie bodu A/ 1. odsek a) a bodu C/ 1. ods. a) uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 552/2018/25 zo dňa 20. februára 2018. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 18. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 479/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 517/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ b e r i e   na   v e d o m i e   

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien 

a doplnkov 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v 

predloženom rozsahu. 

 

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

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 19/2021 zo dňa 16.11.2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 

4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 

zo dňa 27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 zo dňa 27.06.2017, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia č.17/2019 

zo dňa 24.09.2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 25.02.2020, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2020 zo dňa 08.12.2020 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 16/2021 zo dňa 17.08.2021. 
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k bodu č. 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo 

dňa 16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda a objektoch vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 480/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda a 

objektoch vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 518/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na 

verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda a objektoch vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo 

dňa 16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 481/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 16. novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na 

území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  
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 Poslanec Roland Hakszer sa informoval, čo je možné robiť s billboardami, ktoré nie sú po 

voľbách odstránené a poukázal na billboard z roku 2020, ktorý sa do dnešného dňa nachádza 

v meste a spochybnil hodnovernosť predkladateľa materiálu, keďže sa jeho podobizeň nachádza 

na spomínanom billboarde. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je predmetom návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

umiestňovanie volebných plagátov na miestach, ktoré sú presne určené v tomto návrhu, 

poskytované mestom a nie billboardy, ktorých vlastníkom sú súkromné spoločnosti. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy poďakoval mestskému úradu za vypracovanie 2 

návrhov všeobecne záväzných nariadení tak ako si to vyžadujú platné právne predpisy. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 19 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 519/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo 

dňa 16. novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 482/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 16. novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému 

poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 520/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh Dodatku č. 12 zo dňa 16. novembra 2021 k Štatútu mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 483/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 12 zo dňa 16. novembra 2021 k Štatútu 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 521/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 12 zo dňa 16. novembra 2021 k Štatútu mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo 

dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 484/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 522/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

 

k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo 

dňa 16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 485/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ... /2021 zo dňa 16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky 
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mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Primátor mesta udelil slovo vedúcej Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, 

ktorá prítomným priblížila predkladaný materiál. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 19 

za : 14 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 5 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 523/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 24/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 23/2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo 

dňa 16. novembra 2021 o určení názvu ulice na území mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 486/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 16. novembra 2021 o určení názvu ulice na území mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 524/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 25/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021  o určení názvu ulice na území mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo 

dňa 16. novembra 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 487/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. …/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na 

plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa Mgr. Andrea Herceg opustila rokovaciu miestnosť o 17.10 hod. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 19 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 525/2021/26 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 26/2021 zo dňa 16. 

novembra 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. 

 

B/ r u š í 

Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda schválené Uznesením č. 392/2021/19 Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda v znení Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 451/2021/23. 

 

 

k bodu č. 27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo 

dňa 16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

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

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

doplnkov. (materiál č. 488/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. …/2021 zo dňa 16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

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

pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

a doplnkov v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 526/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 27/2021 zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

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

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

 

 

k bodu č. 28. Návrh na zmenu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 489/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony opustil rokovaciu miestnosť o 17.11 hod. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 527/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda v 

predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 29. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta 

na financovanie projektov realizovaných 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. 490/2021/26) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných 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: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 528/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie 

projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, 

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

povinné prílohy v zmysle VZN 15/2020. 

 

 

k bodu č. 30. Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do Združenia Karpatskej 

kotliny hnutia Zdravé mestá. (materiál č. 491/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do 

Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa vrátil do rokovacej miestnosti o 17.16 hod. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 529/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zámer vstupu mesta Dunajská Streda do Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé 

mestá. 

 

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

stanovy Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá 

 

C/ s ú h l a s í 

s cieľmi Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá. 

 

D/ s p l n o m o c ň u j e   p r i m á t o r a   m e s t a 

a) na zabezpečenie  úkonov súvisiacich  so  vstupom  mesta  Dunajská  Streda do 

Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá 

b) na zabezpečenie podmienok členstva v združení v nasledovnom rozsahu: 

• zabezpečiť personálne (miestny koordinátor, komisia programu), a materiálno-

technické požiadavky, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností programu Zdravé 

mestá 

• vypracovať výročné správy o vykonaných prácach/ aktivitách a návrhov do budúcna 

• účasť na stretnutiach združenia. 

 

 

k bodu č. 31. Návrh na schválenie zmien podmienok použitia prostriedkov nadačných 

fondov Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 492/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmien podmienok použitia prostriedkov 

nadačných fondov Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 
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929 01 Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Zástupca primátora László Szabó predniesol pozmeňujúci návrh, aby bod 7. Podmienok 

použitia prostriedkov z nadačného fondu ,,Novorodenci - Újszülöttek“ poskytnutých z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda znel: ,,Žiadosť je možné podať po jednom mesiaci po narodení dieťaťa, 

najneskôr však do zavŕšenia 1 roka veku dieťaťa. O podporu pre novorodenca je možné požiadať 

najskôr od 1. januára 2021.“ 

 

 Poslankyňa Mgr. Rita Őriová uviedla, že by bola rada keby boli objasnené pojmy podpora 

a daň, keďže nejde o synonymá, pričom v predkladanom materiáli sa nachádzajú v jednom 

balíku. Podporila poskytovanie podpory pre novorodencov a mladých ľudí, ale nesúhlasí 

s poplatkom za rozvoj. Ďalej poznamenala, že o jednotlivých nadačných fondov by sa malo 

zvlášť hlasovať, pretože v predloženom rozsahu predkladaný materiál nepodporí. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že podpora poskytovaná novorodencom je v poriadku. 

Ďalšia podpora je však podmienená zaplatením poplatku za rozvoj, čo podľa neho nepredstavuje 

podporu, ale vrátenie. Ďalej uviedol, že podľa jeho výpočtov dôjde k prvému vyplácaniu podpôr 

až v roku 2023. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 530/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu „Novorodenci - 

Újszülöttek“ poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 v 

predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim návrhom. 
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2. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu Zriadenie domova - 

Otthonteremtő“ poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 

v predloženom rozsahu. 

 

3. zmenu podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu „Nové bývanie - 

Fészekrakó” poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda zo dňa 08. decembra 2020 v 

predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 32. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s 

názvom „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho zariadenia“, realizovaného v rámci 

výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. (materiál č. 493/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom 

realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho zariadenia“, 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 531/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program na projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia 

kultúrneho zariadenia“, Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75. 

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 200 000, 00 EUR v zmysle výzvy.  
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3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 10.526,32 EUR. 

 

4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

5. Zabezpečenie financovania 100 %° prípadných vzniknutých neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 33. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta 

Dunajská Streda na roky 2021-2022. (materiál č. 494/2021/26) 

 

 Primátor mesta predniesol Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území 

mesta Dunajská Streda na roky 2021-2022 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 532/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na 

roky 2021-2022. 

 

 

k bodu č. 34. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2022. (materiál č. 495/2021/26) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2022 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 533/2021/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. že termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda plánovaný na 7. 

decembra 2021 sa presúva na 30. novembra 2021, 

 

2. termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2022 

nasledovne: 

11. januára  

29. marca 

10. mája 

28. júna 

 

 

k bodu č. 35. Rôzne 

 

Poslankyňa Ágota Antal sa informovala ako sa vyvíjajú rokovania s výtvarnou 

umelkyňou Ilonou Németh a či sa našlo riešenie kam bude umiestnená inštalácia, ktorá bola 

predmetom rokovaní na úrovni komisií MsZ. 

 

Primátor mesta uviedol, že pani Ilonu Németh informoval o tom, že môže pripraviť svoju 

inštaláciu, ktorá bude umiestnená na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Municipal 

Real Estate Dunajská Streda s.r.o. na strešnej konštrukcií hlavného vchodu budovy Obchodno-

informačného centra.  
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Poslanec György Bugár sa informoval v akom harmonograme prebieha zber popadaného 

lístia a odpoveď na túto otázku požadoval aj písomne. 

Ďalej uviedol, že vo viacerých uliciach zmizli zo zrekonštruovaných budov tabule 

s názvom ulice, najmä tam, kde sa tabule nachádzali na rohu budov. Poznamenal, že v nových 

obytných zónach na nových rodinných domoch nie je umiestnené číslo domu, nevie čo by bolo 

vhodným riešením a na uvedenú otázku žiada taktiež písomnú odpoveď.  

 

Primátor mesta uviedol, že lístie v meste zbiera spoločnosť Municipal Real Estate s.r.o., 

ale zber lístia má svoj postup, pričom lístie nie je možné zbierať keď prší, ale hneď ako to 

počasie umožňuje. Ďalej uviedol, že mestský úrad preverí kde chýbajú tabule s názvami ulíc a 

kde to bude potrebné budú umiestnené nové. Čo sa týka chýbajúcich čísiel domov, primátor 

mesta uviedol, že je povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti súpisné číslo umiestniť, ale niektorí 

obyvatelia si súpisné číslo ani neprevezmú aj keď rozhodnutie prevezmú. 

 

Zástupca primátora Attila Karaffa upozornil prítomných na podvodníkov, ktorí 

obvolávajú starších ľudí a pýtajú od nich peniaze. Požiadal prítomných, aby staršie osoby vo 

svojom okolí na toto nebezpečenstvo upozornili. 

 

 

k bodu č. 36. Interpelácie. 

 

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

neprihlásil. 

 

 

 

 

 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 16.11.2021 o 17.44 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 19.11.2021. 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 
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Overovatelia: 1/ MUDr. Zoltán Horváth   ……………………………… 

 

 

 2/ Mgr. Krisztián Nagy    ……………………………… 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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


