SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 5/8/2019

Dunajská Streda, 18.04.2019

Zápisnica
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 16. apríla 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 21 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda
k bodu č. 1. Návrh programu 5. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 5. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 5. 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 dni pred konaním zasadnutia Mestského
zastupiteľstva a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 85/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.04.2019:
1. Schválenie programu rokovania 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3. zasadnutia,
konaného dňa 19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19. marca 2019.
(materiál č. 76/2019/4)
4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2018. (materiál
č. 77/2019/5)
5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.2/2019.
(materiál č. 78/2019/5)
6. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018. (materiál č.
79/2019/5)
7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba IBV v
Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o výmere
2 240 m2 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za
symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH (materiál č. 80/2019/5)
8. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m2 a par. č. 44/256 o výmere 19 m2, v
prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda,
Nám. Ármina Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 238 326.
(materiál č. 81/2019/5)
9. Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/65 o výmere 8
m2, par. č. 1934/13 o výmere 44 m2, par. č. 1942/17 o výmere 719 m2, par. č.
1942/164 o výmere 26 m2, par. č. 1942/165 o výmere 704 m2, par. č. 1942/166 o
výmere 633 m2 a par. č. 1942/167 o výmere 217 m2, do vlastníctva mesta Dunajská
Streda za symbolickú kúpnu cenu 10,- Euro plus príslušná DPH. (materiál č.
82/2019/5)
10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518. (materiál č. 83/2019/5)
11. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere 305 m2, do
vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č.
84/2019/5)
12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska
Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č.
85/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska
Benedeka Csaplára na rok 2019. (materiál č. 86/2019/5)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na
základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č. 87/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra
sociálnej starostlivosti na rok 2019. (materiál č. 88/2019/5)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská
Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č.
89/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia
pre seniorovDunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 90/2019/5)
Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole v Dunajskej
Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na
priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č. 91/2019/5)
Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb škole na rok 2019.
(materiál č. 92/2019/5)
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 93/2019/5)
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. (materiál č.
94/2019/5)
Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky
2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 95/2019/5)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 16.
apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 96/2019/5)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 16.
apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území
mesta Dunajská Streda. (materiál č. 97/2019/5)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 16.
apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk
mesta Dunajská Streda. (materiál č. 98/2019/5)
Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest. (materiál č. 99/2019/5)
Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie
2019 -2022. (materiál č. 100/2019/5)
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s
názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej
Strede“. (materiál č. 101/2019/5)
Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede.
(materiál č. 102/2019/5)
Rôzne.
Interpelácie.
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k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Sándora Dohoráka a Mgr. Ritu Őriovú, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, referenta
právneho.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 86/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Sándora Dohoráka a Mgr. Ritu Őriovú za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana
Podhorného za zapisovateľa.

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3.
zasadnutia, konaného dňa 19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19. marca
2019. (materiál č. 76/2019/4)
Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda z 3. zasadnutia, konaného dňa 19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19.
marca 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 87/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3.
zasadnutia, konaného dňa 19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19. marca
2019.

k bodu č. 4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2018.
(materiál č. 77/2019/5)
Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda
za rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlavný kontrolór mesta, Ing. Zoltán Fekete sa vyjadril k záverečnému účtu za rok 2018,
konštatoval, že bol spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje
rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov a preto odporúčal prerokovať a schváliť
hospodárenie mesta Dunajská Streda za rok 2018 s návrhom na jej vysporiadanie bez výhrad.
Ako negatívum uviedol, že naplánované investície Mesta Dunajská Streda boli realizované len na
úrovni 73%.
Poslanec, Roland Hakszer, vzhľadom na uvedené negatívum hlavného kontrolóra
nesúhlasí s tým, že mesto sa rozvíja.
Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg súhlasila so slovami pána poslanca a ako negatívum
uviedla zastaralú vzduchotechniku v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 21
za
: 18
proti
:1
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 88/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s ú h l a s í
s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2018.
B/ s c h v a ľ u j e
záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2018 bez výhrad.
C/ s c h v a ľ u j e
prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.307.097,33 Eur na rezervný fond mesta
Dunajská Streda.

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019
č.2/2019. (materiál č. 78/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za
rok 2019 č.2/2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta odporučil schválenie zmeny rozpočtu č.
2/2019.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy predniesol pozmeňujúci návrh a to presun finančnej
sumy 26.600,- Eur z Podprogramu 1.1. Kapitálové výdavky (Kapitálové výdavky MsÚ - 1.1.6.)
do Podprogramu 2.7. Obchodné spoločnosti (Kapitálové výdavky Gastro DS - 2.7.5) za účelom
kúpy elektromobilu pre spoločnosť Gastro DS, s.r.o. Informoval prítomných, že Komisia MsZ
pre financie predmetný návrh prerokovala a schválila.
Poslanec, Roland Hakszer uviedol, že je presvedčený, že táto suma nebude slúžiť na
nákúp elektromobilu, ale na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov spoločnosti Gastro DS,
s.r.o.
Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg uviedla, že nesúhlasí s kúpou elektromobilu, pokladá to
za zbytočný krok a poznamenala, že finančné hospodárenie spoločnosti Gastro DS, s.r.o. je
absolútne netransparentné.
Primátor mesta reagujúc na výroky poslancov uviedol, že kúpa elektromobilu je dôležitá,
pretože týmto vozidlom bude zabezpečený prevoz teplého jedla pre stravníkov zo Základnej
školy Gyulu Szabóa do Základnej školy na ulici Jilemnického počas rekonštrukcie kuchyne
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a v neposlednom rade to pokladá za veľmi efektívny krok. Ďalej rázne odmietal, že hospodárenie
spoločnosti Gastro DS, s.r.o. by bolo netransparentné.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, ako konateľ spoločnosti Gastro DS, s.r.o. súhlasil so
slovami pána primátora.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 21
za
: 18
proti
:1
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 89/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmenu rozpočtu č.2/2019 za rok 2019 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu
spolu s pozmeňujúcim návrhom.

k bodu č. 6. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018. (materiál č.
79/2019/5)
Primátor mesta predniesol Správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok
2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 21
za
: 17
proti
:4
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 90/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018.

k bodu č. 7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede
lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba IBV v
Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o výmere 2 240
m2 a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú
kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH (materiál č. 80/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v
Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“,
„Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o výmere 2 240 m2 a
par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu
3,- Eurá plus príslušná DPH v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 21
za
: 18
proti
:2
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 91/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO
02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, ktorého užívanie mesto Dunajská
Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným
rozhodnutím č. 4716/DS/10244/2018/033-KNA/005 zo dňa 19.12.2018, ktoré nadobudlo
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právoplatnosť dňa 20.12.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 1915/497, par. č. 1917/8, v
prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro)
plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok:
Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda
predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty:
 právoplatné stavebné povolenie,
 právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál,
 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej
osoby a zhotoviteľa– originál,
 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela –
originál,
 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát,
 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na
záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda.
2. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO
04.3 Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad
povolil
predávajúcemu
ako
stavebníkovi
kolaudačným
rozhodnutím
4715/DS/10247/2018/033-KNA/004 zo dňa 19.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 20.12.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. par. č. 1915/1, par. č. 1915/453, par. č.
1915/534, par. č. 1915/538, par. č. 1915/497, par. č. 1917/8, v prospech mesta Dunajská
Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri
splnení nasledovných podmienok:
Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda
predloží mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty:
 právoplatné stavebné povolenie,
 právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál,
 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej
osoby a zhotoviteľa– originál,
 revízne správy stavebného diela – originál,
 výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných
komunikácií na každú komunikáciu samostatne,
 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,
 správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia,
 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela –
originál,
 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát,
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 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na
záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda
(okrem bežnej výmeny opotrebovaných osvetlovacích telies – žiaroviek).
3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 7908 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1915/497, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2 240 m2 a na LV č. 5690 Okresným úradom Dunajská
Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1917/8, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2 669 m2; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú
kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z
tohto uznesenia.

k bodu č. 8. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m2 a par. č. 44/256 o výmere 19 m2, v
prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Nám.
Ármina Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 238 326. (materiál č.
81/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m2 a par. č. 44/256 o výmere 19
m2, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Nám.
Ármina Vámbéryho 55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 238 326 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 92/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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A/ s c h v a ľ u j e
1. Prenájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 44/254, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a par. č. 44/256, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, v prospech Spoločenstva
vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Nám. Ármina Vámbéryho
55/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 238 326, na dobu neurčitú za symbolické
nájomné 1,- Euro za rok (slovom: jedno euro).
2. Prenájom pozemkov v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, na dobu neurčitú za
symbolické nájomné 1,- Euro za rok (slovom: jedno euro), ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a doplnkov, v záujme zabezpečenia podmienok rekonštrukcie
obytného domu súp. č. 7453.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z
tohto uznesenia.

k bodu č. 9. Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR,
a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/65 o výmere 8
m2, par. č. 1934/13 o výmere 44 m2, par. č. 1942/17 o výmere 719 m2, par. č. 1942/164 o
výmere 26 m2, par. č. 1942/165 o výmere 704 m2, par. č. 1942/166 o výmere 633 m2 a par. č.
1942/167 o výmere 217 m2, do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu
cenu 10,- Euro plus príslušná DPH. (materiál č. 82/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti
TESCO STORES SR, a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č.
1942/65 o výmere 8 m2, par. č. 1934/13 o výmere 44 m2, par. č. 1942/17 o výmere 719 m2, par. č.
1942/164 o výmere 26 m2, par. č. 1942/165 o výmere 704 m2, par. č. 1942/166 o výmere 633 m2 a
par. č. 1942/167 o výmere 217 m2, do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu
cenu 10,- Euro plus príslušná DPH v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 9:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:1
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 93/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.,
Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, v podiele 1/1 k celku,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v
okrese Dunajská Streda, vedených na LV č. 6879 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, par. č. 1942/65, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o
výmere 8 m2, par. č. 1934/13, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 44 m2, par. č. 1942/17, parcela registra C, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 719 m2, par. č. 1942/164, parcela registra C, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 26 m2, par. č. 1942/165, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 704 m2 a par. č. 1942/166, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o
výmere 633 m2 a par. č. 1942/167, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o
výmere 217 m2, do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 10,-€ (slovom: desať euro)
plus príslušná DPH.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z
tohto uznesenia.

k bodu č. 10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518. (materiál č. 83/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m2, v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 94/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par.
č. 3463/2, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
vytvoreného geometrickým plánom č. 1058/2018, vyhotoveným dňa 10.10.2018,
vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 717 568, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa
22.10.2018 pod číslom 61-2457/2018;v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia
inžinierskej stavby „Novostavba rodinných domov A,B,C,D,E,F – SO 07 Prípojka
elektrickej energie NN“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č.
1302/DS/9635/2016/33-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 16.12.2018,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2016 a ktorej užívanie bolo povolené
Kolaudačným rozhodnutím č. 3039/DS/114/2018/33-KNA/004, vydaným mestom
Dunajská Streda dňa 05.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.2018.
2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola
stanovená znaleckým posudkom č. 368/2018, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa
29.11.2018, vo výške 195,- € (slovom: stodeväťdesiatpäť eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej
plochy.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z
tohto uznesenia.
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k bodu č. 11. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere 305 m2, do
vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č.
84/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere
305 m2, do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 95/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, par. č. 1883/9, parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4, parcela registra C, druh pozemku
orná pôda o výmere 305 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-23/2019,
vyhotoveným dňa 31.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda
– Katastrálny odbor dňa 07.02.2019 pod číslom G1-213/2019, do výlučného vlastníctva
mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za
symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z
tohto uznesenia.
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k bodu č. 12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho
strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a
plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č.
85/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského
kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia
a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 96/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
vyplatenie ročnej odmeny z úhrnu v celkovej výške 40% ročného tarifného platu
riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na
základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej
odmeny za rok 2018.

k bodu č. 13. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska
Benedeka Csaplára na rok 2019. (materiál č. 86/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského
kultúrneho strediska Benedeka Csaplára na rok 2019 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 13:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 97/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v
Dunajskej Strede na rok 2019.

k bodu č. 14. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti
na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č. 87/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra
sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 98/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
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vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na
základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 vo výške 40% z úhrnu ročného
tarifného platu.

k bodu č. 15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Centra sociálnej starostlivosti na rok 2019. (materiál č. 88/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny
riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2019 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 15:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 99/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej
starostlivosti Dunajská Streda na rok 2019 v predloženom znení.

k bodu č. 16. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov
Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018. (materiál č.
89/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre
seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 16:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 100/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe
plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018 vo výške 40% z úhrnu ročného tarifného
platu.

k bodu č. 17. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi
Zariadenia pre seniorovDunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 90/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny
riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2019 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 17:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:2
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 101/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
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prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov
Dunajská Streda na rok 2019 v predloženom znení.

k bodu č. 18. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole v
Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov
na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. (materiál č. 91/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska
služieb škole v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových
ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 18:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 102/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
vyplatenie ročnej odmeny z úhrnu v celkovej výške 40 % ročného tarifného platu
riaditeľovi Strediska služieb škole v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia
a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018.

k bodu č. 19. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb škole na rok
2019. (materiál č. 92/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb
škole na rok 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 19:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 103/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
prémiové ukazovatele riaditeľa Strediska služieb škole v Dunajskej Strede na rok 2019.

k bodu č. 20. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 93/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine
Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 104/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01
Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
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B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta vykonať potrebné právne úkony na zabezpečenie činnosti Strediska
služieb škole v súlade s jeho zriaďovacou listinou.

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 15,50 hod. v trvaní 15 minút.
Hlasovanie o procedorálnom návrhu primátora mesta o prestávke:
Hlasovanie č. 21:
prítomní : 21
za
: 15
proti
:1
zdržal sa : 2
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
procedurálny návrh o prestávke v trvaní 15 minút.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16,10 hod.

k bodu č. 21. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. (materiál č.
94/2019/5)
Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 22:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 105/2019/5
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie navedomie
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018.

k bodu č. 22. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a
doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 95/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa Tünde Brunczviková predniesla pozmeňujúci návrh, aby v na Priemyselnej
ulici v lokalite D12 bol zachovaný pôvodný stav a to BRR- Bývanie v rodinných domoch spojené
s aktivitami cestovného ruchu.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyni Tünde Brunczvikovej:
Hlasovanie č. 23:
prítomní : 21
za
: 17
proti
:0
zdržal sa : 4
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 24:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 106/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
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1. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 2019 územného plánu

mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na
zaradenie do návrhu ZaD podľa požiadaviek žiadateľov spolu s pozmeňujúcim návrhom.
2. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 2019 územného plánu mesta
Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na
zaradenie do návrhu ZaD s čiastočnou úpravou.
3. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom v
tabuľke.

k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo
dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda.
(materiál č. 96/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu
Poslankyňa, Ágota Antal vyslovila svoju nespokojnosť s predmetným návrhom všeobecne
záväzného nariadenia, ktorý je podľa jej slov pripravený jednoznačne voči bezdomovcom. Podľa
jej názoru tento návrh je protiústavný, ktorý neslúži na riešenie a odstránenie problémov na
území mesta, ale iba na ich zastieranie. Ďalej predniesla pozmeňujúci návrh, aby § 2 ods. 4 bod
n) bol vypustený z návrhu všeobecne záväzného nariadenia.
Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony predniesol doplňujúci návrh, aby v § 2 ods. 4 za
slovom sa zakazuje bolo doplnené slovo „najmä“.
Poslanec, Roland Hakszer súhlasil so slovami poslankyne Ágoty Antal a pripojil sa k jej
návrhu, t.j., aby bod n) bol vypustený.
Poslanec, György Bugár bol toho názoru, že predmetný návrh nesmeruje voči
bezdomovcom, ale naopak je na strane občanov mesta, ktorí chcú, aby na území mesta bol
poriadok a čistota.
Poslanci, JUDr. Szabolcs Hodosy a Attila Karaffa zastávajú názor, že návrh sa týka nielen
bezdomovcov, ale všetkých občanov na území mesta.
Poslanec, MUDr. Juraj Puha, ako predseda Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a
zdravotníctvo poznamenal, že predmetný návrh komisia prerokovala a schválila.
Primátor mesta reagujúc na predchádzajúce výroky uviedol, že návrh všeobecne
záväzného nariadenia je potrebné, a rázne odmietol, že je zameraný iba voči bezdomovcom.
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Nariadenie je predložené na schválenie z dôvodu, aby na území mesta bol zachovaný poriadok
a čistota.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 21
za
: 15
proti
:2
zdržal sa : 4
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyni Ágota Antal:
Hlasovanie č. 26:
prítomní : 21
za
:2
proti
:7
zdržal sa : 11
nehlasoval : 1
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcimi návrhmi:
Hlasovanie č. 27:
prítomní : 21
za
: 14
proti
:2
zdržal sa : 4
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 107/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa u z n i e s l o
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla
2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda v predloženom
rozsahu spolu s pozmeňujúcim návrhom.
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k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo
dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území
mesta Dunajská Streda. (materiál č. 97/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových
vozidiel na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 28:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:2
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 108/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2019 zo dňa 16. apríla
2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská
Streda.
Poslanci, Ing. Ladislav Gar ay a Mgr. Šándorová Klára opustili rokovaciu miestnosť o 17,35 hod.

k bodu č. 25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo
dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku
pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 98/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému
poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa, Ágota Antal uviedla, že pohreby pre obyvateľov mesta Dunajská Streda by
mali byť bezplatné a to by bolo ozajstné gesto voči obyvateľom mesta, bolo by to vyjadrenie úcty
voči zosnulým mesta. Poznamenala, že tak Komisia MsZ pre školstvo a kultúru, ako aj Komisia
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MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo súhlasili s tým, aby užívanie obradnej siene
v dome smútku bolo bezplatné, ak zosnulý mal posledný pobyt v Dunajskej Strede
a pripomenula, že nevie si vysvetliť, prečo mestská rada odporúča na schválenie mestskému
zastupiteľstvu taký návrh, s ktorým nesúhlasili príslušné komisie.
Poslankyňa, Tünde Bruczviková vyjadrila svoj súhlas a takisto zastávala názor, že
náklady spojené s užívaním domu smútku by malo znášať mesto a nie obyvatelia.
Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth takisto poznamenal, že náklady by malo znášať mesto a
o návrhu, ktorý bol predkladaný na dnešné zasadnutie príslušné komisie nerokovali, ale komisie
rokovali o návrhu, ktorý bol pripravený ešte vo februári. Bolo by dobré rokovať o pôvodnom
návrhu, ktorý všetky komisie prerokovali. Ďalej nepokladá za spravodlivé ani to, že nájomné za
obnovený dom smútku v Dunajskej Strede stojí toľko, koľko stojí napríklad neobnovený dom
smútku vo Veľkom Blahove.
Poslanec, László Szabó predniesol pozmeňujćui návrh, aby celý bod č. 4 bol vypustený
z návrhu na uznesenie a aby mestské zastupiteľstvo rozhodovalo iba o bodoch č. 1,2 a 3.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Lászlóa Szabóa:
Hlasovanie č. 29:
prítomní : 19
za
: 16
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 30:
prítomní : 19
za
: 17
proti
:1
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 109/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2019 zo dňa 16. apríla
2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta
Dunajská Streda, spolu s pozmeňujúcim návrhom.
Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony opustil rokovaciu miestnosť o 17,52 hod.

k bodu č. 26. Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest. (materiál č.
99/2019/5)
Primátor mesta predniesol Petíciu za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ladislav Gútay, ako predseda Komisie MsZ pre školstvo a kultúru poznamenal,
že petíciu prerokovali na zasadnutí komisie a občianske združenie Authentica predložila čestné
vyhlásenie, že budúci rok bude podujatie Fröccsfeszt organizovať na inom mieste, ale v tomto
roku Fröccsfets by sa konal na Námestí Sv. Štefana.
Primátor mesta poznamenal, že v zmysle vyjadrenia poslanca Mgr. Alexandra Dakóa ako
člena občianskeho združenia Authentica, podujatie Fröccsfeszt bude na budúci rok organizovaný
na inom mieste.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 31:
prítomní : 18
za
: 16
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 110/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
petíciu za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest.
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k bodu č. 27. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné
obdobie 2019 -2022. (materiál č. 100/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej
Strede na volebné obdobie 2019 -2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 32:
prítomní : 17
za
: 16
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č.111/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
volí
prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2019 – 2022:
1. .................................., Dunajská Streda
2. .................................., Dunajská Streda
3. .................................., Dunajská Streda
4. .................................., Dunajská Streda
5. .................................., Dunajská Streda

k bodu č. 28. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho
fondu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej
Strede“. (materiál č. 101/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z
Environmentálneho fondu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v
Dunajskej Strede“ v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 33:
prítomní : 17
za
: 17
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č.112/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z Environmentálneho
fondu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do výšky 5 % z
oprávnených nákladov žiadosti.
d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z
rozpočtu mesta.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z
tohto uznesenia.

k bodu č. 29. Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej
Strede. (materiál č. 102/2019/5)
Primátor mesta predniesol Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v
Dunajskej Strede v zmysle predloženého písomného materiálu, zároveň predniesol doplňujúci návrh
v zmysle odporúčania Komisie MsZ pre školstvo a kultúru a to delegovanie nasledovných
zástupcov do Mestskej školskej rady:
1. Mgr. Tímea Molnár
2. László Szabó.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom:

29

Hlasovanie č. 34:
prítomní : 17
za
: 17
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 113/2019/5
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
delegovanie zástupcov mesta Dunajská Streda do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede:
1. Mgr. Tímea Molnár
2. László Szabó.

k bodu č. 30. Rôzne
Poslanec, MUDr. Juraj Puha sa informoval ohľadom žiadosti obyvateľov stavebných
pozemkov za obchodným centrom MAX, v ktorej žiadali inštaláciu kamerového systému za
účelom zabezpečenia bezpečnosti a za účelom zníženia počtu krádeží.
Primátor mesta reagujúc na slová poslanca uviedol, že mesto v blízkej budúcnosti
neplánuje inštaláciu kamerového systému na uvedených uliciach, avšak príslušníci mestskej
polície budú v tejto obytnej zóne častejšie vykonávať hliadky.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, ako predseda Komisie MsZ mandátovej informoval
prítomných, že dňa 16.04.2019 sa konalo zasadnutie komisie a konštatoval, že každý poslanec
mestského zastupiteľstva vrátane primátora mesta splnil svoju zákonnú povinnosť a odovzdali
svoje majetkové priznanie na rok 2018.
Poslanec, Ladislav Bachman upozornil na prepadnutú a nebezpečnú vozovku, ktorá sa
nachádza na Športovej ulici pred lekárňou. Ďalej tlmočil sťažnosť obyvateľov ohľadom
cyklotrasy smerom od TESCA na Ohrady, ktorá je vo veľmi zlom stave.
Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy takisto upozornil na prepadnutú vozovku, ktorá sa
nachádza na Októbrovej ulici smerom na Bratislavksú cestu.
Poslanec, Roland Hakszer žiadal primátora, zástupcov primátora a poslancov, aby sa
zaoberali otázkou zavedenia nového systému odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a
to v zmysle § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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Poslankyňa, Tünde Brunczviková tlmočila prosbu obyvateľov obytného bloku 1367 na
sídlisku Sever II., v zmysle ktorej je okolo kontajnerov na odpad silný zápach a to hlavne vtedy,
keď je teplo. Informovala sa, či by nebolo možné tieto kontajnery z času na čas dezinfikovať.
Poslanec, Sándor Dohorák upozornil na prepadnutú vozovku na sídlisku Nová Ves pred
obchodom Family Market. Ďalej upozornil na poškodené smetné nádoby na psie výkaly a na
chýbajúce sáčky.
Poslankyňa, Ágota Antal na základe otázky obyvateľov sídlisku Nová Ves sa informovala
ohľadom toho, či mesto plánuje v blízkej budúcnosti vybudovať nové detské ihrisko.
Primátor mesta na slová poslankyne reagoval, že v tomto roku je naplánovaný iba projekt
parku oddychu podobne ako to bolo realizovaná na sídlisku Sever II., a pokiaľ to rozpočet na rok
2020 umožní, tak vybudovanie detského ihriska spolu s parkom oddychu sa uskutoční zrejme na
budúci rok.

k bodu č. 31. Interpelácie.
V rámci bodu interpelácie sa nikto neprihlásil z poslancov mestského zastupiteľstva.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 16.04.2019 o 18:30.

Zápisnica bola podpísaná dňa 24.04.2019.

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

Overovatelia: 1/ Sándor Dohorák
2/ Mgr. Rita Őriová

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

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

………………………………
………………………………

………………………………
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