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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA  

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 26/7/2018 Dunajská Streda, 18.04.2018 

 

Zápisnica 
 

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 17. apríla 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 22 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- MVDr. Gabriel Csicsai ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

- PaedDr. Kinga Horváth, PhD. ospravedlnená (pracovná zaneprázdnenosť) 

- Tünde Bunczviková ospravedlnená (pracovná zaneprázdnenosť) 

 

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 dni pred konaním zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 557/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 17.04.2018: 

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 20. februára 2018. 

4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2017. 

5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 2/2018. 

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

Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m
2
, v prospech ............., bytom ............... 

7. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. 

č. 1915/540 o výmere 1 895 m
2
, par. č. 1915/454 o výmere 108 m

2
, par. č.1915/534 o 

výmere 1 081 m
2
 a par. č. 1917/10 o výmere 2 477 m

2
, v prospech každodobého 

vlastníka nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o 

výmere 2 240 m
2 

a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m
2
. 

8. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 514/2017/23 

zo dňa 28.11.2017. 

9. Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o výmere 

74 m
2
, v prospech ............., bytom ................, za účelom parkovania motorovým 

vozidlom. 

10. Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, novovytvorenej 

parcely č. 1936/401 o výmere 340 m
2
 za účelom zástavby. 

11. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia školského 

stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2018. 

12. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, 

Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie 

Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom 

maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2018. 

13. Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení mesta 

Dunajská Streda. 
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14. Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda. 

15. Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov/ 

slávností Mesta Dunajská Streda. 

16. 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 2017. 

17. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018. 

18. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017. 

19. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti na rok 2018. 

20. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe 

plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017. 

21. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia 

pre seniorov na rok 2018. 

22. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska 

služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018. 

23. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017. 

24. Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v 

časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020. 

25. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

26. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Dunajská Streda. 

27. Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a obcí Lingua Civis“. 

28. Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej Strede m.č. 

Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa 

7.novembra 2017 Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre. 

29. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s 

názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej 

Strede“. 

30. Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

Streda. 

31. Rôzne. 

32. Interpelácie. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva Ing. 

Pavla Seböka a Ladislava Gútayho, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, referenta 

právneho. 
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 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 558/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ing. Pavla Seböka a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana 

Podhorného za zapisovateľa. 

 

 Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14,16 hod. 

 

 Primátor mesta po hlasovaní informoval prítomných, že na základe odporúčania členov 

Mestkej rady pozval zástupcov športových klubov a kultúrnych súborov, ktoré za posledné 

mesiace dosiahli vynikajúce výsledky. Ako prvému odovzdal slovo predsedovi Šachového klubu 

Dunajská Streda, Györgyovi Petényimu, ktorý referoval o úspechoch A mužstva 

Dunajskostredského šachového klubu. Šachisti vyhrali šachovú extraligu. Reprezentanti nášho 

mesta týmto obhájili vlaňajší majstrovský titul. 

 

 Ďalej Primátor mesta odovzdal slovo predsedovi STT Euromilk Dunajská Streda, Petrovi 

Sandalovi, ktorý referoval o víťazstve ženského stolnotenisového tímu, ktorý získal 4. 

majstrovský titul. 

 

 Zároveň predsedovia športových klubov poďakovali vedeniu mesta za dlhoročnú 

podporu. 

 

 

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

zasadnutia, konaného dňa 20. februára 2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 25. zasadnutia, konaného dňa 20. februára 2018 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 559/2018/26 

 

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 20. februára 2018. 

 

 

k bodu č. 4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2017. 

 

 Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda 

za rok 2017 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlavný kontrolór mesta, Ing. Zoltán Fekete sa vyjadril k záverečnému účtu za rok 2017, 

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 2017 s návrhom na jej vysporiadanie bez výhrad. 

 

 Poslanec, Mgr. Ivan Nagy sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14,35 hod. 

 

 Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz uviedol, že nevie podporovať predložený návrh, 

nakoľko údaje obsiahnuté v záverečnom účte sú podľa neho otázne a diskutabilné. Ďalej uviedol, 

že nerozumie ani to, že mesto ako také, ako môže mať zisk. Podľa neho by mesto nemalo mať 

zisk, ale všetky tzv. príjmy by mal minúť na obyvateľov mesta, na rozvíjanie mesta. 

 Primátor mesta súhlasil so slovami pána poslanca. Prebytok vo výške 2,2 milióna Eur v 

takej forme už nie je zdravé, avšak boli nielen objektívne, ale aj subjektívne dôvody na vznik 

takéhoto prebytku. V roku 2017 boli naplánované rôzne investície, ktoré sa nezrealizovali. 

Napríklad komplex SPP by chcelo mesto zakúpiť pre mestskú spoločnosť Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., avšak od ponuky odstúpila druhá strana. Takisto ani kinosála nebola 

zrekonštruovaná, z dôvodu toho, že nebolo jasné, či mesto podporí zriadenie tretieho maďarského 
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divadla, ktorého projekt doteraz nebol predložený, alebo bude zrekonštruovaná kinosála v 

mestskom kultúrnom stredisku. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14,50 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 22 

za : 17 

proti : 1 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 560/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

nasledovné uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo súhlasí s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v 

Dunajskej Strede za rok 2017. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

záverečný účet mesta Dunajská Streda za rok 2017 bez výhrad. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.277.838,46.- Eur na rezervný fond mesta 

Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 2/2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda č. 2/2018 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta odporučil schválenie zmeny rozpočtu č. 

2/2017. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer vyslovil svoju nespokojnosť so zvýšením dotácie pre mestskú 

spoločnosť Gastro DS s.r.o.. Podľa neho celá tzv. centralizácia školských jedální je iba o biznise 
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a vôbec nevidí pozitívum celého procesu, nehovoriac o tom, že pre mesto to nikdy nebude 

efektívne. Ďalej v predmetnom návrhu nevidí položky na výmenu okien v materských školách, 

alebo položku na obnovu sociálnych miestností. Sumu 26.000 Eur, ktorá je vyčlenená na kúpu 

elektroauta pre Gastro DS, by mesto mohlo efektívnejšie využiť na také účely, ktoré sú 

dôležitejšie. Na záver predniesol pozmeňujúci návrh, aby spoločnosť Gastro DS bola zrušená. 

 

 Primátor mesta na návrh poslanca Rolanda Hakszera o zrušení mestskej spoločnosti 

Gastro DS, s.r.o. uviedol, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 14.2.2017 

poslanec zobral na vedomie Správu o stave školských jedální v Dunajskej Strede, ktorá 

vypracovala firma Gamma Holding, a vychádzajúc zo záverov tejto správy podporil zriadenie 

centrálnych školských kuchýň a tiež schválil nominácie niektorých mestských poslancov za 

konateľov spoločnosti a za členov dozornej rady Gastro DS, s.r.o. Ďalej uviedol, že poslanec  

môže predniesť takéto návrhy len preto, lebo pravidelne nechodí na zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, na ktorých poslanci viackrát prerokovali a rozhodli vo veciach týkajúcich sa 

školských jedální, a nezúčastnil sa zasadnutí odborných komisií, ktorých je členom. Primátor 

mesta rázne odmietol tvrdenie poslanca o biznise v oblasti školských jedální. Cieľom celého 

procesu od samého začiatku bolo to, aby deti dostávali zdravé jedlo, aby prevádzkovanie 

školského stravovania bolo hospodárnejšie a efektívnejšie a v neposlednom rade vyhovujúce 

požiadavkám 21. storočia. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg poďakovala za plánovanú obnovu budovy kultúrneho 

domu v Mliečanoch. 

 

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

spomínaný systém funguje v Čechách v meste Hradec Králové bez problémov a nerozumie, 

prečo je postoj poslanca taký negatívny. 

 

 Poslanec, Ing. Pavol Sebök reagoval takisto na slová poslanca Rolanda Hakszera a 

uviedol, že pán Hakszer z posledných 12 zasadnutí zostal do konca zasadnutia len na štyroch. Čo 

sa týka odborných komisií, pán poslanec Hakszer mal v minulom roku 12 zasadnutí a bol 

prítomný iba na piatich zasadnutiach. Možno práve preto nepozná odpovede na svoje otázky, 

pričom poslanec Pavol Sebök je presvedčený, že pána Hakszera ani nezaujíma, čo sa v meste 

deje, cieľom je iba vyvolávať paniku medzi obyvateľmi. Na záver uviedol, že on sám je 

zástancom zodpovedného pístupu k práci poslanca, čo však nemožno hovoriť o poslancovi 

Hakszerovi. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer na predchádzajúce vyjadrenia uviedol, že súčasný systém 

školských jedální funguje, možno by stačilo, ak by sa zrekonštruovali a nebolo by potrebné 

vytvoriť úplne nový systém. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že spomínaný systém samozrejme fungoval a 

funguje, ale len vďaka tým zamestnancom, ktorí tam dennodenne pracovali resp. pracujú. 

Nechápe prečo je problém uvažovať o systéme, ktorý zodpovedá požiadavkám 21. storočia. 
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Spomínaný systém je už vo viacerých mestách zavedený a funguje bez problémov. Na záver 

poprosil poslanca Hakszera, aby sa v budúcnosti zúčastňoval na zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva, aby mal možnosť získať cenné informácie aj odpovede na svoje otázky. 

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že pozmeňujúci návrh poslanca Rolanda Hakszera nebol v 

súlade s platnými rozpočtovými pravidlami mesta Dunajská Streda, primátor mesta dal hlasovať 

o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 22 

za : 20 

proti : 1 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 561/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmeny rozpočtu č. 2/2018 mesta Dunajská Streda za rok 2018. 

 

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 16,00 hod. v trvaní 25 minút. 

 

 Hlasovanie o procedorálnom návrhu primátora mesta o prestávke: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 22 

za : 19 

proti : 2 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

procedurálny návrh o prestávke v trvaní 25 minút. 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16,23 hod. 

 



9 

 

k bodu č. 6. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m
2
, v prospech ..........., bytom ............... 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2669/52 o výmere 13 m
2
, v prospech ............, bytom .............. v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 22 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 562/2018/26 

 

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, vytvoreného geometrickým plánom č. 

1004/2018, vyhotoveným dňa 24.01.2018, vyhotoviteľom GEOPLAN – Ing. Tibor 

Gyulai, ul. biskupa Kondého 5138/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993, 

overeným Okresným úradom Dunajská Streda –  Katastrálny  odbor, dňa  07.02.2018 pod 

č. 182/2018, par. č. 2669/52, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 13 m
2
, v prospech ............, nar. ............., bytom .................., do 

výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, 

stanovenú znaleckým posudkom č. 18/2018, vypracovaným Jolanou Némethovou, dňa 

18.02.2018 vo výške 600,-€ (slovom: šesťsto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2669/52 

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 predmetnú parcelu 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 predpisov (ide o prevod pozemku, ktorý 
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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 vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 

1915/540 o výmere 1 895 m
2
, par. č. 1915/454 o výmere 108 m

2
, par. č.1915/534 o výmere 1 

081 m
2
 a par. č. 1917/10 o výmere 2 477 m

2
, v prospech každodobého vlastníka 

nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o výmere 2 240 

m
2 

a par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m
2
. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 1915/540 o výmere 1 895 m
2
, par. č. 1915/454 o výmere 108 m

2
, par. č.1915/534 o 

výmere 1 081 m
2
 a par. č. 1917/10 o výmere 2 477 m

2
, v prospech každodobého vlastníka 

nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/497 o výmere 2 240 m
2 

a 

par. č. 1917/8 o výmere 2 669 m
2
 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 22 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie 

č. 563/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pôsobiaceho „in rem“ na 

nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 1915/540, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o 

výmere 1 895 m
2
, par. č. 1915/454, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o 

výmere 108 m
2
, par. č. 1915/534, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o 

výmere 1 081 m
2
 a par. č. 1917/10, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 
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2 477 m
2
, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 

v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,  par. č. 1915/497, parcela registra 

C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2 240 m
2
, vedenej na LV č. 7908 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1917/8, parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 2 669 m
2
, vedenej na LV č. 5690 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; pre účely vybudovania verejnej kanalizácie s 

prípojkami a verejného vodovodu s prípojkami a jej údržbu a opravy, k stavbe „Zástavba 

IBV v Dunajskej Strede lokalita G -108“, ktorej umiestnenie bolo povolené  Územným 

rozhodnutím č. 2259/DS/7021/2017/033-KNA-004, vydaným mestom Dunajská Streda 

dňa 09.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2017; v rozsahu uvedeného v 

geometrickom pláne číslo 36242624-32/2018 zo dňa 23.03.2018, vyhotoviteľa 

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

neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 034/2018, 

vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 27.03.2018, vo výške 2 060,- € (slovom: 

dvetisícšesťdesiat eur).  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

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

514/2017/23 zo dňa 28.11.2017. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 514/2017/23 zo dňa 28.11.2017 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 22 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 564/2018/26 

 

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

nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 514/2017/23 

zo dňa 28.11.2017: 

 

Znenie bodu A/ sa zmení nasledovne: 

 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť pre lokalitu 22 – časť SO 10 

Verejné osvetlenie“, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, na par. registra „C“, par. č. 3738/26, č. 

3738/137, č. 3738/117, č. 3738/121, č. 3738/122, č. 3738/120 a na par. registra „E“, par. 

č. 419/3, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 2277/DS/7047/2017/033-

LSzI-003 zo dňa 07.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2017; do 

vlastníctva mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro, 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, 

 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). 

 

2. Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda, 

zabezpečí zápis vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu 

peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 

oprávneného z vecného bremena, mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 
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Streda, IČO: 00 305 383, cez pozemky nachádzajúce sa v  katastrálnom území Dunajská 

Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, par. č. 3738/26, č. 

3738/137 vedené na LV č. 3338 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 

cez pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, par. č. 3738/117, č. 3738/121, č. 

3738/122 a par. registra „E“, par. č. 419/3, vedené na LV č. 4198 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor; a cez pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, 

par. č. 3738/120, vedený na LV č. 3286 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
“ 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o výmere 74 

m
2
, v prospech ............., bytom .................., za účelom parkovania motorovým vozidlom. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 1778/19 o 

výmere 74 m
2
, v prospech .................., bytom ......................, za účelom parkovania motorovým 

vozidlom v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 22 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 565/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku orná pôda, par. 
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č. 1778/19 o výmere 74 m
2
, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda, v 

prospech žiadateľa .................., bytom ....................., za účelom parkovania motorovým 

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

znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - ide o nájom pozemku, 

ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, a ktorý svojím umiestnením a výmerou 

nie je vhodný toho času na iné využitie. Mesto Dunajská Streda v budúcnosti plánuje 

vybudovať na uvedenom pozemku cyklistický chodník. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, 

písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

2. Nasledovné zmluvné podmienky prenájmu: 

a) Ročný nájom pozemku, parc. č. 1778/19 o výmere 74 m
2
 vo výške 160,00 Eur 

(Jednostošesťdesiat eur) stanovený znaleckým posudkom č. 80/2018, vypracovaným Ing. 

Petrom Čepčekom. 

b) Doba nájmu: 3 roky s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

novovytvorenej parcely č. 1936/401 o výmere 340 m
2
 za účelom zástavby. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemku vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

novovytvorenej parcely č. 1936/401 o výmere 340 m
2
 za účelom zástavby v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 22 

za : 1 

proti : 14 

zdržal sa  : 4 

nehlasoval : 3 

Návrh nebol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 566/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s c h v a ľ u j e  

zámer prenájmu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku ostatné 

plochy (spôsob využívania pozemku: 29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná 

a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok), par. č. 1936/401 o výmere 

340 m
2
, vytvoreného geometrickým plánom č. 148/2017, vyhotoveným dňa 03.08.2017, 

vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 

09.08.2017 pod č. 1831/2017 (ďalej len „pozemok“) za účelom zástavby. 

 

 

k bodu č. 11. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia 

školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Gastro 

DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda o zaradenie zariadenia 

školského stravovania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth ako konateľ spoločnosti GASTRO DS, s.r.o. informoval 

prítomných o stave rekonštrukčných prác v školskej kuchyni ZŠ Gyulu Szabóa. V posledných 

dňoch marca bola vytvorená dočasná mobilná výdajňa v školskej jedálni ZŠ Gyulu Szabóa, 

vďaka ktorej je zabezpečené stravovanie tak pre študentov I. stupňa, ako aj pre niektorých 

zamestnancov. Varenie je zabezpečené v kuchyni ZŠ Smetanov háj. Varenie a stravovanie pre 

študentov II. stupňa a pre pedagógov je zabezpečené v Strednej odbornej škole Gyulu Szabóa a 

nad bezpečným prechodom študentov do jedálenských priestorov strednej školy dozerajú 

zamestnanci mestskej polície. Čo sa týka rekonštrukčných prác, všetko prebieha podľa 

harmonogramu a práce sú kontrolované každý týždeň v utorok. 

 

 Poslanec, František Vangel povedal, že je presvedčený, plánovaná školská kuchyňa bude 

najlepšie a najmodernejšie vybavenou kuchyňou na Slovensku. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 22 
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za : 17 

proti : 1 

zdržal sa  : 3 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 567/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í 

so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda ako zriaďovateľa o zaradenie zariadenia školského stravovania do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 

2018  

 

B/ u k l a d á  Mestskému úradu Dunajská Streda 

vydať súhlasné stanovisko pre Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

929 01 Dunajská Streda v zmysle tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej 

cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie 

Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom 

maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. 

septembra 2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou 

Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o 

zaradenie Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom 

maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. 

septembra 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 
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nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 568/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í 

so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, 

ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána 

apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi 

Alapiskola és Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 

2018  

 

B/ u k l a d á  Mestskému úradu Dunajská Streda 

vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána 

Hollého 10, Trnava, v zmysle tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení 

mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania 

verejných ocenení mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 22 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 4 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 569/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
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čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda nasledovne:  

28. apríl 2018, 18,00 hod  

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská 

Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 22 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 570/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda. 

k bodu č. 15. Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a 

sviatkov/ slávností Mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných 

dní a sviatkov/ slávností Mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 22 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 2 
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Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 571/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov / slávností mesta 

Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 16. 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 2017. 

 

 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 2017 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 22 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 572/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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 2017. 
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k bodu č. 17. Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2018 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 573/2018/26 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v 

Dunajskej Strede na rok 2018. 

 

 

k bodu č. 18. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti 

na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, MUDr. Juraj Puha, ako predseda Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu 

starostlivosť uviedol, že predmetný návrh bol komisiou prerokovaný a komisia ho odporúča 

schváliť. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 22 
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za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 574/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na základe plnenia 

prémiových ukazovateľov za rok 2017 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného platu. 

 

 

k bodu č. 19. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Centra sociálnej starostlivosti na rok 2018. 

 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2018 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 575/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej 

starostlivosti na rok 2018 v predloženom znení. 
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k bodu č. 20. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre 

seniorov na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Poslanec, MUDr. Juraj Puha, ako predseda Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu 

starostlivosť povedal, že predmetný návrh bol komisiou prerokovaný a komisia ho odporúča 

schváliť. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 576/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na základe plnenia 

prémiových ukazovateľov za rok 2017 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného platu. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov na rok 2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 22 

za : 22 

proti : 0 
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zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 577/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov na 

rok 2018 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 22 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 578/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole, 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda na rok 2018. 
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k bodu č. 23. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017. 

 

 Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 

2017 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 579/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 za rok 2017. 

 

 

k bodu č. 24. Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 

2020 v časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na 

roky 2016 - 2020 v časti VI. Stratégia rozvoja - ciele a opatrenia na roky 2016-2020 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 580/2018/26 



25 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v časti 

VI. Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2016 – 2020. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v 

nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

Uznesenie 

č. 581/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 2 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 26. Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva mesta Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 22 

za : 22 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 582/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 27. Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a obcí Lingua 

Civis“. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a 

obcí Lingua Civis“ v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer opustil rokovaciu miestnosť o 17,15 hod. 

 

 Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony v rámci rozpravy uviedol, že prvotným cieľom 

združenia Lingua Civis je vytvorenie jednotnej maďarskej terminológie vo verejnej správe a 

všetky preklady združených miest a obcí budú vypracované na základe tejto terminológie. Ďalším 

cieľom je vytvorenie takej inštitúcie, ktorá v nasledujúcich rokoch bude podporovať používanie 

maďarského jazyka v úradnom styku. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 583/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

Zmluvu o založení združenia obcí, ktorou sa zakladá Združenie miest a obcí Lingua Civis, 

so sídlom: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda (ďalej ako „združenie“), a súhlasí so 

zmluvou o založení združenia a s právami a povinnosťami, ktoré zo zmluvy o založení 

združenia vyplývajú a schvaľuje Stanovy združenia, ktoré sú súčasťou Zmluvy o založení 

združenia a súhlasí s právami a povinnosťami, ktoré zo Stanov vyplývajú. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora uzatvoriť Zmluvu o založení združenia obcí. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

zaplatenie členského príspevku vo výške 0,30 Euro na obyvateľa a 0,60 Euro na 

obyvateľa s materinským jazykom maďarským. 

 

 

k bodu č. 28. Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej Strede m.č. 

Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa 7. novembra 

2017 Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre. 

 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie výsledkov meraní ovzdušia v Dunajskej 

Strede m.č.Mliečany, uvedený v Protokole o meraní nebezpečných látok, vyhotovený dňa 7. 

novembra 2017 Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Ing. Pavol Sebök uviedol, že výsledok meraní v mestskej časti Mliečany v 

novembri minulého roka ukázal, že ovzdušie obsahuje jedovaté látky, avšak tento protokol 

neobsahuje koncentráciu týchto látok a prípadné prekročenie povoleného limitu. Okresný úrad 

odôvodňuje neoznámenie protokolu práve touto skutočnosťou. Podľa neho by riešením bolo aj to, 

keby urobili merania systematicky a v čase, kedy dokážu zobrať preukázateľné vzorky a nie 

vtedy, kedy majiteľovi areálu práve vyhovuje. Okresný úrad Dunajská Streda odborne vyškolí 

dvoch zamestnancov na zber týchto vzoriek. 

 

 Primátor mesta zdôraznil, že je potrebné pokračovať v meraniach spôsobom, aby 

výsledky ďalších meraní nikto nemohol spochybniť. Ďalej uviedol, že treba nájsť riešenie, aby 

zdravie obyvateľov mestskej časti Mliečany nebolo ohrozené. K samotnému poslaneckému 

návrhu uviedol, že akonáhle mu bol doručený návrh poslanca Pavola Seböka, písomne požiadal 
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Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia o zabezpečenie ďalších meraní, teda 

nepotreboval žiadne splnomocnenie od mestského zastupiteľstva, aby konal v danej veci. 

Prednosta Okresného úradu Dunajská Streda zvolal na 12. apríla 2018 pracovnú poradu za účasti 

orgánov miestnej štátnej správy a mestskej samosprávy. Podstatou rokovania bolo jednoznačné 

konštatovanie, že treba vykonávať ďalšie merania. Na záver vyjadril presvedčenie, že samotné 

merania a ich výsledky budú naozaj nespochybniteľné, obstoja pred zákonmi a ktoré určia resp. 

vylúčia zdroj predmetného znečistenia ovzdušia. 

 

 Poslanci, Ágota Antal a Tamás Domonkos navrhli umiestniť stály merací prístroj v 

mestskej časti Mliečany za účelom potvrdenia škodlivých látok v ovzduší. Poslankyňa, Ágota 

Antal položila otázku predstaviteľovi firmy DRON Industries, s.r.o., či by súhlasili s 

umiestnením takého prístroja na území ich závodu. 

 

 Následne primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Ing. 

Ladislavovi Farkasovi, konateľovi spoločnosti DRON Industries s.r.o. a o procedurálnom návrhu 

primátor mesta dal hlasovať. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Ladislavovi Farkasovi. 

 

 Konateľ Ladislav Farkas prečítal prítomným písomné vyjadrenie firmy, v ktorom 

jednoznačne popieral, že škodlivé látky v ovzduší pochádzajú z ich fabriky, nakoľko  tieto látky 

vo výrobnom procese nevznikajú. Všetky spomínané škodlivé látky pochádzajú z výfukových 

plynov okolidúcich áut – uviedol. Ďalej spochybnil aj výsledok merania, ktoré podľa neho 

vykonalo neakreditované laboratórium. 

 

 Následne primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pani, Móniky 

Olléovej, obyvateľky mestskej časti Mliečany a o procedurálnom návrhu primátor mesta dal 

hlasovať. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora: 



29 

 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

procedurálny návrh o udelení slova pani, Móniky Olléovej. 

 

 Mónika Olléová uviedla, že situácia v mestskej časti Mliečany sa nezlepšuje. Zápach je 

neznesiteľný, spôsobuje rôzne zdravotné problémy. Podľa jej názoru, je nutné tento stav riešiť a 

súhlasí s poslancami, aby bol umiestnený stály merací prístroj na meranie ovzdušia. 

 

 Primátor mesta predniesol doplňujúce návrhy, aby bod A/ návrhu na uznesenie bol 

doplnený s ďalšími dokumentmi: 

1. Žiadosť o vykonanie kontrolných meraní zo dňa 28.03.2018; 

2. Záznam z rokovania pracovnej skupiny Okresného úradu Dunajská Streda k znečisteniu 

ovzdušia v meste Dunajská Streda časť Mliečany zo dňa 12.04.2018; 

3. Protokol o meraní zo dňa 14. apríla 2018. 

 

 

Ďalej navrhol doplnenie ďalšieho bodu a to bod D/ návrhu na uznesenie v nasledovnom znení: 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda splnomocňuje poslanca Ing. Pavla Seböka a obyvateľku 

mestskej časti Mliečany Móniku Olléovú, aby sa zúčastnili všetkých konaní vo veci 

znečisťovania ovzdušia v mestskej časti Mliečany, ako nezávislé osoby.” 

 

 Zástupca primátora, László A. Szabó predniesol doplňujúci návrh o doplnenie ďalšieho 

bodu a to bod E/ návrhu na uznesenie v nasledovnom znení: 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda vyzýva všetky dotknuté orgány štátnej správy, aby 

dôsledne uplatňovali zásady ochrany zdravia, životné prostredia a majetku osôb a prijali vo svojej 

pôsobnosti účinné opatrenia v oblasti kontroly znečisťovania životného prostredia, ako aj v 

oblasti zverejňpvania včasnej a úplnej informácie o stave životného prostredia a o príčinách a 

následkoch tohto stavu.“ 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 21 
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za : 21 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 584/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. predložené výsledky merania nebezpečných látok v ovzduší uvedené v Protokole o 

meraní nebezpečných látok s označením CBTC6-75/2017-NR, vyhotoveným dňa 

7.novembra Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre, ktorý preukazuje výskyt 

veľmi nebezpečných látok v ovzduší v Dunajskej Strede m.č.Mliečany so širokým 

účinkom pôsobenia od dráždivých účinkov až po reprotoxické, karciogénne a mutagénne 

účinky; 

2. Žiadosť o vykonanie kontrolných meraní zo dňa 28.03.2018 (č. 5842/5859/DS/017-

CP); 

3. Záznam z rokovania racovnej skupiny Okresného úradu Dunajská Streda k znečisteniu 

ovzdušia v meste Dunajská Streda časť Mliečany zo dňa 12.04.2018 (č. OU-DS-OKR-

2018/008110-1); 

4. Protokol o meraní vyhotoveným dňa 14.04.2018 Kontrolným chemickým laboratóriom 

CO v Nitre (č. CBTC6-27/2018-NR). 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta, aby cestou na to príslušných orgánov Mesta Dunajská Streda a podľa 

potreby a možnosti aj v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, predovšetkým s 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Okresným úradom Dunajská Streda – 

Odborom krízového riadenia, podnikol všetky kroky na smerujúce k zabezpečeniu 

riadneho monitorovania ovzdušia na riešenom území, a v prípade opakovaného výskytu 

zdraviu nebezpečných látok v ovzduší podnikol v rozsahu svojej právomoci všetky 

potrebné kroky na ochranu zdravia, životného prostredia a majetku obyvateľov mesta. 

 

C/ ž i a d a 

primátora mesta, aby v rozsahu svojej právomoci preveril, či príslušné orgány štátnej 

správy, najmä Okresný úradu Dunajská Streda - Odboru krízového riadenia, vykonali 

všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia, životného prostredia a majetku obyvateľov 

po zistení výskytu zdraviu nebezpečných látok v ovzduší v novembri 2017. 
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D/ s p l n o m o c ň u j e 

poslanca Ing. Pavla Seböka a obyvateľku mestskej časti Mliečany pani Móniku Olléovú, 

aby sa zúčastnili všetkých konaní vo veci znečisťovania ovzdušia v mestskej časti 

Mliečany, ako nezávislé osoby. 

 

E/ v y z ý v a 

všetky dotknuté orgány štátnej správy, aby dôsledne uplatňovali zásady ochrany zdravia, 

životné prostredia a majetku osôb a prijali vo svojej pôsobnosti účinné opatrenia v oblasti 

kontroly znečisťovania životného prostredia, ako aj v oblasti zverejňpvania včasnej a 

úplnej informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. 

 

 

k bodu č. 29. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho 

fondu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej 

Strede“. 

 

 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: 

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 585/2018/26 

 

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. 
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d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu  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. 30. Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zvolenie ďalších členov komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg opustila rokovaciu miestnosť o 18,35 hod. 

 

 Poslanes Alexander Dakó a zástupca primátora László A. Szabó navrhovali nasledovných 

ďalších členov do jednotlivých odborných komisií MsZ Dunajská Streda: 

 

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú 

činnosť: 

- Andrea Rigóová – navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

- Ing. Monika Stern Husvéth – navrhol poslanecký klub strany SMK 

 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravu: 

- Ing. Erika Szelle - navrhol poslanecký klub strany SMK 

- Ing. arch. Csaba Ambrus - navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

 

Komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch: 

- Ing. Július Hegyi - navrhol poslanecký klub strany SMK 

- Ing. Roland Vanyek - navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

 

Komisia MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok: 

- Ing. Gabriel Izsák - navrhol poslanecký klub strany SMK 

- RNDr. Zoltán Pónya - navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

 

Komisia MsZ pre školstvo a mládež 

- Dr. Zsolt Görözdi - navrhol poslanecký klub strany SMK 

- Ing. Ingrid Pálfyová - navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

 

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy: 

- Attila Nagy - navrhol poslanecký klub strany SMK 
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- Zsolt Beke - navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

 

Komisia MsZ pre šport a telesnú výchovu: 

- Mgr. Kristian Nagy - navrhol poslanecký klub strany SMK 

- Attila Szigeti - navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

 

Komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť: 

- MUDr. Károly Földes - navrhol poslanecký klub nezávislých poslancov 

- Ladislav Szakál - navrhol poslanecký klub strany SMK 

 

Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny: 

- László Polák - navrhol poslanecký klub strany SMK 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 586/2018/26 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

z v o l í 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom 

mesta a podnikateľskú činnosť: 

- Andreu Rigóovú 

- Ing. Moniku Stern Husvéth 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre rozvoj mesta a dopravu: 

- Ing. Eriku Szelle 

- Ing. arch. Csabu Ambrusa 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch: 

- Ing. Júliusa Hegyiho 

- Ing. Rolanda Vanyeka 
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za ďalších členov komisie MsZ pre životné prostredie a verejný poriadok: 

- Ing. Gabriela Izsáka 

- RNDr. Zoltána Pónyu 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre školstvo a mládež 

- Dr. Zsolta Görözdiho 

- Ing. Ingridu Pálfyovú 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy: 

- Attilu Nagya 

- Zsolta Bekeho 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre šport a telesnú výchovu: 

- Mgr. Kristiana Nagya 

- Attilu Szigetiho 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť: 

- MUDr. Károlya Földesa 

- Ladislava Szakála 

 

za ďalších členov komisie MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka 

národnostnej menšiny: 

- László Poláka 

 

 

k bodu č. 31. Rôzne. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik tlmočila prosbu a problém troch rodín, ktorí bývajú na 

ulici Adyho a žiadajú o premiestnenie ihriska ZŠ Gyulu Szabóa, nakoľko ihrisko je v tesnej 

blízkosti obytnej zóny a ich záhrad. Od rána do neskorého večera je tam hluk. Večer sa tam 

zabávajú mladí ľudia a tam žijúci ľudia si jednoducho nevedia oddýchnuť. Žiadajú, aby 

predmetné ihrisko bolo premiestnené na iné miesto, resp. aby mestský úrad v spolupráci s 

riaditeľom ZŠ Gyulu Szabóa našli riešenie pre tento neúnosný stav. 

 Primátor mesta uviedol, že písomne požiada riaditeľa, aby vo večerných hodinách 

zabezpečili uzavretie ihriska a v prípade, že sa situácia nezlepšuje, porozmýšľajú o premiestnený 

ihriska na iné miesto. 

 

 Poslanec, Ladislav Gútay uviedol, že umiestnením polopodzemných kontajnerov na 

Radničné námestie, tam žijúci ľudia stratia 3 parkovacie miesta a bolo by vhodné, keby mestský 

úrad našiel riešenie, resp.vybudoval ďalšie parkovacie miesta v blízkosti obytného bloku. 

Ďalej tlmočil sťažnosť majiteľov butikov, že na námestí Vámbéryho vedľa drogérie DM je jedna 

väčšia miestnosť, kde sa zabávajú mladí ľudia z piatku na sobotu. Výsledkom týchto zábav je 

znečistený chodník. Poprosil vedenie mesta, aby na odstránenie  problému hladali riešenie. 
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 Primátor mesta uviedol, že umiestnením polopodzemných kontajnerov sa znižuje počet 

parkovacícj miest pre obyvateľov Radničného námestia, ale kvôli podzemným vedeniam nie je 

možné umiestniť na také miesto, kde v súčasnosti nie sú odstavené plochy pre motorové vozidlá. 

Pokiaľ ide o nebytový priestor, ktorý v súčasnosti neslúži na obchodné účely a je prádzny, 

využíva ho syn vlastníka nebytvocýh priestorov občas, pričom mestský úrad písomné upozornil 

vlastníka nebytového priestory, aby zabránil tomu, aby jeho syn tento používal so svojimi 

kamarátmi, 

 

 Poslanec, Tamás Domonkos tlmočil sťažnosť obyvateľov centra mesta, že oproti vstupu 

bývalého Hotela Bihari je vnútorný dvor, kde je jeden kotajner stále prevrátený a poškodzuje 

vzhľad mesta. Ďalej uviedol, že by bolo dobré, keby vjazd osobným motorovým vozidlom na 

námestie Vámbéryho bol obmedzený. Ďalej obyvatelia by chceli vedieť, že kde by mohli dostať 

plastové vrecia na zelený odpad. 

 Primátor mesta na požiadavky poslanca uviedol, že vo dvore oproti bývaléjo Hotela 

Bihari bude zvýšený počet smetných nádob, čiže situácia je v štádiu riešenia. Pokiaľ ide o 

obmedzenie vjazdu na námestie Ármina Vámbéryho motorovými vozidlami, tento bude riešení 

hydraulickou závorou, pripravuje sa verejné obstarávanie. Plastové vrecá na zelený odpad dodáva 

mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

 Poslanec, Ing. Pavol Sebök poprosil vedenie mesta, aby zimný sypný materiál bol 

odstránený z verejných priestranstiev mesta. 

 

 Poslanec, Attila Karaffa žiadal, aby ihrisko v centre mesta na ulici Dunajskej bolo 

oplotené, popríp. sledované kamerovým systémom. Ďalej žiadal, aby pri budove Žltého kastieľa 

bol urobený bezbariérový prístup na prechod pre chodcov. 

 

 

k bodu č. 32. Interpelácie. 

 

 V rámci bodu interpelácie sa nikto neprihlásil z poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 17.04.2018 o 19:00 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 27.4.2018 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu primátor mesta 
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Overovatelia: 1/ Ing. Pavol Sebök  ……………………………… 

 

 

 2/ Ladislav Gútay  ……………………………… 

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Podhorný  

referent právny  ……………………………… 


