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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 13/8/2020  Dunajská Streda, 26.05.2020 

 

Zápisnica 
 

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 19. mája 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 20 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

 

Neprítomný: 

- László Szabó (dovolenka)  

 

k bodu č. 1. Návrh programu 13. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 13. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 13. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou 

v lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

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

zastupiteľstva a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, predniesol návrh na doplnenie programového bodu, a to Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa ..... mája 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo 

dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý vopred zaslal poslancom Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal poďakovala za prácu zamestnancom Mestského úradu 

v Dunajskej Strede, ktorí pracovali aj počas pandémie. Zároveň požiadala primátora, aby boli 

zamestnanci v nejakej forme za svoju prácu aj odmenení, nakoľko sa vzdali svojich prémií, aby 
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mohli prispieť k prekonaniu situácie a mnohí z nich pracovali v prvej línií a vynaložili nadľudské 

úsilie.  

 Primátor mesta poďakoval poslankyni za slová uznania a poznamenal, že skutočne patrí 

veľké poďakovanie zamestnancom Mestského úradu v Dunajskej Strede, všetkým  tým, ktorí ako 

dobrovoľníci pomáhali mestu v boji proti pandémii, či už rozdávaním rúšok obyvateľom mesta 

alebo nákupom potrebných vecí pre starších občanov. Poďakoval každému kto sa pričinil 

o prekonanie tejto situácie. Zvlášť vyzdvihol z mestských organizácií Zariadenie pre seniorov 

a nadľudskú prácu jeho riaditeľa a tam pracujúcich zamestnancov, keďže je na Slovensku málo 

takých zariadení pre seniorov, kde by sa počas celej doby trvania pandémie nevyskytol ani jeden 

pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Uviedol, že za to vďačíme najmä zodpovednému prístupu 

tam pracujúcich ľudí.  

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Rolanda Hakszera: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 19 

za : 3 

proti : 3 

zdržal sa  : 13 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 243/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 13.05.2020: 

1. Schválenie programu rokovania 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 
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2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 10. 

zasadnutia, konaného dňa 25. februára 2020, z 11. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 24. marca 2020 a z hlasovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2020 

prostredníctvom elektronických prostriedkov. (materiál č. 222/2020/13) 

4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019. (materiál 

č. 223/2020/13) 

5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 3/2020. 

(materiál č. 224/2020/13) 

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

Dunajská Streda, par. č. 2588/50 o výmere  2 m2 a par. č. 2588/67 o výmere 34 m2, 

vo vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

51 822 202; a par. č. 2588/69 o výmere 21 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 225/2020/13) 

7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra E, par. č. 1695/2 

o výmere 562 m2, par. č. 1695/3 o výmere 29 m2, par. č. 1697 o výmere 5 215 m2, 

par. č. 1698 o výmere 1 026 m2 a par. č. 1699 o výmere 1 875 m2, nachádzajúcich sa 

v  k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

226/2020/13) 

8. Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1667/12 o výmere  

216 m2, do vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál č. 227/2020/13) 

9. Návrh na odpredaj  spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda v podiele 1/2-

ine k celku,  k pozemku nachádzajúcemu sa v k. ú  Mliečany,  par. č. 148 o výmere 1 

108 m2, vedenému na LV  č. 401 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor. (materiál č. 228/2020/13) 

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

nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 1128/1 o výmere 3 

376 m2, par. reg. „E“, par. č. 1880/4 o výmere 17 767 m2, par. reg. „C“, par. č. 

1880/15 o výmere 111 m2, v prospech spoločnosti  AA STAVBY s.r.o., Cintorínska 

ulica 264, 930 21 Jahodná, IČO: 51 776 391. (materiál č. 229/2020/13) 

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

nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1894/20 o výmere 3 204 m2, par. 

č. 1888/300 o výmere 995 m2, par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č. 1888/402 o 

výmere 1 725 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 230/2020/13) 

12. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky 

13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 231/2020/13) 

13. Návrh na schválenie prevádzkovania stavby „Cultacross – Revitalizácia brehu jazera 

Thermalpark“ spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 

237/38,  929 01 Dunajská Streda, IČO : 31 450 920. (materiál č. 232/2020/13) 
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14. Návrh na schválenie prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

vybudovanej v rámci stavby „Family Residence lakópark – Obytná štvrť Family 

Residence“ spoločnosťou  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949. (materiál č. 

233/2020/13) 

15. Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 234/2020/13) 

16. Návrh na zmenu uznesenia Mestského  zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

228/2020/10 zo dňa 25. februára 2020. (materiál č. 235/2020/13) 

17. Rôzne. 

18. Interpelácie. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ladislava Bachmana a Sándora Dohoráka, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 244/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ladislava Bachmana a Sándora Dohoráka za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 
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k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 10. 

zasadnutia, konaného dňa 25. februára 2020, z 11. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 24. marca 2020 a z hlasovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2020 

prostredníctvom elektronických prostriedkov. (materiál č. 222/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 10. zasadnutia, konaného dňa 25. februára 2020, z 11. zasadnutia mimo plánu 

zasadnutí, konaného dňa 24. marca 2020 a z hlasovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. apríla 

2020 prostredníctvom elektronických prostriedkov. (materiál č. 222/2020/13) v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že nedokáže vziať na vedomie uznesenie č. 

222/2020/10, z dôvodu konfliktu záujmov vedúceho odboru finančného a evidencie majetku. 

Ďalej informoval prítomných, že sa zdrží hlasovania o tomto programovom bode. 

 

 Primátor mesta reagoval na vyjadrenie poslanca Rolanda Hakszera a uviedol, že pred 

prerokovaním bodu, ktoré Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda prijalo uznesením č. 

222/2020/10, vedúci odboru finančného a evidencie majetku oznámil konflikt záujmov Komisií 

MsZ pre financie. Uvedené uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou poslancov a je irelevantné 

zaoberať sa ním pri kontrole plnenia uznesení.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že pri tejto téme sa aj primátor mesta vyjadril 

o neetickosti takejto situácie a uviedol, že do dnešného dňa neboli vyvodené žiadne dôsledky.  

 

 Primátor mesta poznamenal, že viacerí v miestnosti sú dotknutými osobami v prípade 

organizácií, o ktorých Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda neraz rokuje a schvaľuje im 

dotácie. Uviedol, že by nerád zachádzal do detailov v téme, ktorú načrtol pán poslanec. 

Zdôraznil, že sa niečo môže z jednej strany javiť ako neetické, na druhej strane to však neetické 

nie je. Ďalej poznamenal, aby sa Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda zaoberalo právnou 

rovinou spomínanej témy a nie moralizovaním.  

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, uviedol, že by bol veľmi nerád keby primátor mesta 

upodozrieval poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z toho, že pre svoj prospech 

schválili dotáciu ktorejkoľvek organizácii. Poznamenal, že by bolo vhodné, aby sa za toto 

vyjadrenie poslancom ospravedlnil, pretože podporili poskytnutie dotácií len pre tie organizácie, 

ktoré zvyšujú hodnotu mesta a na tú využívajú poskytnuté dotácie, nie sami pre seba.  

 

 Primátor mesta uviedol, že súhlasí s pánom poslancom a poznamenal, že jeho výrok sa 

zameriaval na konflikt záujmov pri hlasovaní o poskytnutí dotácií. Uviedol, že sa svojim 

výrokom nikoho nechcel dotknúť. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 19 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 245/2020/13 

 

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 10. 

zasadnutia, konaného dňa 25. februára 2020, z 11. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 24. marca 2020 a z hlasovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2020 

prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

 

 

k bodu č. 4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019. 

(materiál č. 223/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda 

za rok 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlavný kontrolór mesta, Ing. Zoltán Fekete sa vyjadril k záverečnému účtu za rok 2019, 

konštatoval, že bol spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami. Rozpočet mesta 

Dunajská Streda bol 6 krát zmenený, z toho 5-krát uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda a 1-krát rozpočtovým opatrením primátora mesta. Zmena rozpočtu schválená 

v kompetencii primátora mesta bola vykonaná v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta 

Dunajská Streda. Ďalej poznamenal, že prebytok bežného rozpočtu vo výške viac ako 2.600.000 

Eur, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch zabezpečil časť výdavkov. Uviedol, že celkový 

majetok evidovaný v účtovníctve mesta Dunajská Streda predstavuje na základe majetkovej 

bilancie a vykonanej inventarizácie hodnotu vyššiu o viac ako 2 000 000 Eur v porovnaní 

s hodnotou k roku 2018. Uviedol, že dlh mesta predstavuje sotva 30%. Podotkol, že 50% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je hranica, pri ktorej 

prekročení by bolo potrebné prijať opatrenia na zníženie dlhu mesta. Podľa predkladaného 
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návrhu by sa prebytok hospodárenia vo výške 1.468.717, 75 Eur mal previesť na rezervný fond 

mesta Dunajská Streda, čo hlavný kontrolór mesta podporuje. Ďalej uviedol, že predkladaný 

materiál bol zverejnený dňa 11. marca 2020 na úradnej tabuli na webovom sídle mesta. Hlavný 

kontrolór mesta navrhuje schváliť záverečný účet mesta Dunajská Streda za rok 2019 bez výhrad.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že nepochybuje o správnosti matematických 

výpočtov v Dôvodovej správe k záverečnému účtu mesta Dunajská Streda za rok 2019, poukázal 

však na chybu na str. 2 ods. 3: 

,,Vo výdavkovej časti rozpočtu sa upresnili dotácie na originálne kompetencie škôl, školských 

zariadení a CVČ na základe prognózy MF SR. Navýšil sa podprogram 1.1.4 Služby MsÚ z 

dôvodu povinnosti zamestnávateľa uhrádzať príspevky na rekreáciu . Do rozpočtu a registra 

investícií sa zaradili kapitálové výdavky. Rozpočet mesta sa touto úpravou zmenil nasledovne : 

Príjmová časť:  21.881.423,-Eur 

Výdavková časť:    21.881.410,-Eur 

Prebytok:   23,-Eur“ 

Pri prebytku by malo byť uvedených 13 Eur a nie 23 Eur. Ďalej uviedol, že pri investíciách 

považuje sumy pri niektorých položkách za prehnané, a to napr. rekonštrukciu kuchyne 

Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda, ktorá stála takmer 900.000 Eur. 

Poznamenal, že výstavba kruhového objazdu na Maloblahovskej ceste sa ešte sále neuskutočnila. 

Ďalej sa pozastavil nad vysokou sumou za rekonštrukciu Materskej školy Komenského ulica č. 

357/2 Dunajská Streda, ktorá predstavuje takmer 600.000 Eur. Ďalej uviedol, že pri spoločnosti 

DAC ARÉNA, a.s. miera účasti na základnom imaní klesla na 16,61 %. Taktiež sa mu nepáči, že 

obnova kuchyne na základnej škole je drahšia ako rekonštrukcia celej materskej školy. 

Poznamenal, že je to pre neho nepochopiteľné, ale pevne verí, že to má svoje odôvodnenie. 

 

 Primátor mesta uviedol, že z matematického hľadiska je jasné, že uvedený prebytok má 

predstavovať 13 Eur a nie 23 Eur. Ďalej poznamenal, že čo sa týka pripomienok ohľadom 

investícií myslí si, že nič nebolo zatajené. Všetko čo súviselo s investíciami a rozpočtom bolo 

prerokované na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. Prebehlo verejné 

obstarávanie a pri uskutočnení boli prítomní odborníci, ktorí kontrolovali, aby bolo vyplatené to, 

čo sa v skutočnosti zrealizovalo. Poznamenal, že je možné polemizovať o tom, akú úroveň 

predstavujú stroje, ktoré boli nainštalované, prípadne koľko stáli. Investície, ktoré boli vykonané 

tak pri Základnej škole Gyulu Szabóa, ako aj pri Základnej škole Jilemnického ulica č. 204/11 

predstavujú dlhodobé investície.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 19 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 246/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í  

s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2019. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2019 bez výhrad. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

prevod prebytku hospodárenia vo výške 1.468.717,75 .- Eur na rezervný fond mesta 

Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 

3/2020. (materiál č. 224/2020/13) 

 

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

rok 2020 č. 3/2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, uviedol, že jednotlivé komisie uvedený návrh 

prerokovali a Komisia MsZ pre financie nedostala od nikoho podnet na zmenu. Ako predseda 

Komisie MsZ pre financie prezentoval názor komisie a to, že predkladaný návrh podporuje.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že od vedúceho odboru finančného a evidencie 

majetku očakával viac než predstavuje predkladaný materiál, ktorý na viac ako jednej strane 

odôvodňuje aké prísne opatrenia a výpadky príjmov sa očakávajú v najbližšom období. Uviedol, 

že pri dani za rozvoj obce sa počíta s výpadkom 400.000 Eur a pri dotácii na rodinnú výstavbu sa 

pri výdavkoch počíta s nulou. S uvedeným súvisel návrh na doplnenie programového bodu, ktorý 

by v nejakej miere pomohol riešiť daný problém. Nerozumie, prečo sa navýšila suma za 

projektové dokumentácie, i keď mu to primátor mesta na zasadnutí MsR odôvodnil. Myslí si, že 
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nevieme s akými hospodárskymi predpoveďami je možné v najbližšej dobe počítať a aké prísne 

opatrenia ešte bude potrebné zaviesť. Podotkol, že sa zvýšili výdavky v podprograme Oprava 

výtlkov a miestnych komunikácií. Ďalej poznamenal, že iné mestá uvažujú nad tým ako znížiť 

finančné náklady na kosenie, nespúšťajú fontány, len preto, aby na nejakej úrovni mohli ušetriť. 

Uviedol, že mesto na jednej strane prijíma prísne opatrenia, no na druhej strane vynaloží ešte viac 

financií než bolo plánované na opravu ciest. Výstavbu cyklotrasy považuje za dobrý nápad, ale 

v súčasnosti takúto investíciu nepovažuje za správnu. V neposlednom rade poznamenal, že či 

majiteľ FK DAC 1904 súhlasí s prejavom solidarity. Každá organizácia nejakým spôsobom 

prispieva k súčasnej situácii, najmä tým že z dotácii dostanú len alikvotnú časť a  FK DAC 1904 

by nemal predstavovať výnimku. Pevne verí, že na najbližšom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bude primátor mesta informovať poslancov o pozitívnom 

rozhodnutí. Poznamenal, že poskytnutie dotácie predstavuje pre žiadateľa podporu a nie bankový 

úver, a teda ide len o dar a nie je naň právny nárok.  

 

 Poslanec, MUDr. Károly Földes, MPH, opustil rokovaciu miestnosť o 13:40 hod.. 

 

 Primátor mesta poznamenal, že je dôležité myslieť na to, že aj po pandémii bude život. 

Bolo dôsledne zvážené čo je bezpodmienečne potrebné riešiť. Uviedol, že na začiatku pandémie 

bolo v meste minimálne množstvo áut, v súčasnosti ich je však už toľko, ako počas školského 

roka a preto je z hľadiska bezpečnosti nevyhnutné opraviť miestne komunikácie. Oprava 

miestnych komunikácii bola objednaná už skôr, avšak pre pandémiu viacero podnikov 

neposkytovalo svoje služby, a preto spoločnosť, ktorá na základe zmluvy má opravu miestnych 

komunikácii vykonať ju vykoná až teraz. V meste je vidieť, že nie sú vysadené kvety ako 

inokedy, a to práve z dôvodu šetrenia. Na kruhovom objazde budú vysadené len letné kvety. 

Uviedol, že kosenie považuje za opodstatnené, ľudia sa predsa chodia prechádzať a venčiť 

svojich psov. Čo sa týka projektovej dokumentácie poznamenal, že sa v tomto roku uskutoční len 

zlomok plánovaných investícii, preto je potrebné sa pripraviť na budúci rok, veriac v to, že sa 

dostaneme k vyhovujúcim zdrojom, aby sme sa následne zaoberali už len verejným obstarávaním 

a nie projektovou dokumentáciou. Poznamenal, že medzi programovými bodmi dnešného 

zasadnutia je aj bod, ktorý sa týka poskytovania dotácií jednotlivým organizáciám. Pri tom bode 

vyvstáva otázka, nakoľko dokážeme byť solidárny. Čo sa týka FK DAC 1904 uviedol, že zo 

strany mesta došlo k výzve, aby aj klub prispel k prekonaniu ťažkej situácie a súhlasil 

s poskytnutím alikvotnej časti dotácie. Klub sa k návrhu na zmenu zmluvy vyjadril negatívne. 

Ďalej uviedol, že nebude jednoduché rozhodnúť o tom, do čoho mesto investuje. Zároveň bude 

potrebné vziať do úvahy, čo bude pre mesto prioritné. Podľa súčasných prognóz, by príjmy 

s ktorými počítame mali postačovať na realizáciu väčšiny plánovaných investícií. Zdôraznil však, 

že je potrebné byť opatrný, pretože je v prvom rade potrebné myslieť na to, aby bolo dostatok 

zdrojov na mesačné výdavky, ako sú napríklad osvetlenie, fungovanie mestských inštitúcií, mzdy 

zamestnancov. Následne sa budeme zaoberať tým, ktoré investície dokážeme financovať.  

 

 Poslanec, MUDr. Károly Földes, MPH, sa vrátil do rokovacej miestnosti o 13:43 hod.. 
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 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, navrhuje, aby bol poslancom predložený materiál, 

v ktorom bude uvedené, ktoré udalosti sa organizáciám podarilo uskutočniť a ktoré naopak nie, 

prípadne, ktoré sa uskutočnia v náhradnom termíne. Ďalej sa zaoberal tým, či pri uvedených 

dotáciách nebude potrebné opätovne podať žiadosť o dotáciu alebo sa informovať pri už 

doručených žiadostiach, či majú žiadatelia možnosť plánované podujatia uskutočniť. Čo sa týka 

FK DAC 1904 uviedol, že nevie o inej organizácii, ktorá by mala tak vysoké výpadky ako tento 

klub, berúc do úvahy výpadky príjmu v podobe vstupeniek, nepredaných predmetov a pod..  

 

 Primátor mesta požiadal pána poslanca, aby svoj návrh predniesol pri prerokovaní 

programového bodu č. 16, ktorý sa zaoberá poskytovaním dotácií. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, dorazil na zasadnutie MsZ o 13.47 hod. Ospravedlnil sa 

za meškanie. Poznamenal, že po júni uvidíme ako sa súčasná situácia vyvinie a aké budú čísla pre 

samosprávu. Ďalej uviedol, že dlhodobé predpovede a makro hospodárske ukazovatele v Európe 

nevykazujú nič dobré. Predniesol návrh a to, že ak chceme zmeniť rozpočet, prípadne by čísla 

klesli pozitívnejšie než očakávame, aj tak by stálo za zváženie aké investície plánujeme 

zrealizovať a do čoho investujeme financie v budúcom roku. Myslí si, že je potrebné mať 

doplnenie rezervného fondu pred očami, práve z toho dôvodu, aby sme si mohli pomôcť pri 

financovaní každodenných záležitostí. Ďalej uviedol, že pokiaľ sa chceme zaoberať plánovanými 

investíciami, tak stoja za zváženie investície do infraštruktúry, ale aj to s mierou.   

 

 Primátor mesta uviedol, že v predchádzajúcom programovom bode je uvedený prebytok 

hospodárenia, ktorý predstavuje 1.468.717, 75 Eur. Poznamenal, že v každom prípade Mestské 

zastupiteľstvo Dunajská Streda rozhoduje o zmene rozpočtu a svoj odborný názor k tomu 

poskytne Komisia MsZ pre financie.  

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že by bolo najjednoduchšie keby každý žiadateľ 

o dotáciu dostal z Mestského úradu v Dunajskej Strede e-mail, v ktorom by bol vyzvaný, aby sa 

vyjadril, či uskutoční plánované podujatie do konca roka a následne by sa rozhodlo o poskytnutí 

dotácie na novo. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že vyhovárať sa na zmluvu podľa neho v tejto situácii 

nie je prejav solidarity. Ďalej poznamenal, že záväzok k solidarite nemôže byť otázkou zmluvy. 

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, poznamenal, že je v materiály vypracovaný výpadok 

pri podielových daniach vo výške 13,5 %, pričom predpoveď ministerstva nie je až taká 

drastická. Ministerstvo predpokladá výpadok vo výške okolo 8 %, avšak ak spomalíme pri 

plánovaných výdavkoch, vytvoríme možnosť na zrealizovanie niektorých investícií. Uviedol, že 

následne v priebehu júna bude možné uvažovať o tom, na aké účely využijeme ušetrené 

prostriedky. Navrhol, aby boli teraz všetci opatrnejší a vrátili sa k tomuto rozhovoru až v lete.  
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 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, uviedol, že príprava zmeny rozpočtu sa uskutočnila 

počas prognóz komisie ministerstva financií SR, ktorá počítala s výpadkom vo výške 6,9% 

a dúfa, že to tak naozaj bude. Ďalej poznamenal, že s veľkým prekvapením čítal Dôvodovú 

správu k vykonaným zmenám rozpočtu mesta Dunajská Streda 2020 č. 3/2020, v ktorej sa uvádza 

,,V tejto novele sa nepočíta s prehodnotením plánovaných dotácií na šport, kultúru, MHD atď.“ 

a pritom programový bod č. 16 sa zaoberá poskytovaním dotácií. Žiada, aby sa medzi 

prognózami a realitou našli v júni také zdroje, z ktorých bude možné financovať organizácie, 

ktoré vykonávajú svoju činnosť počas celého roka. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, poznamenal, že keď minulý rok Mestské 

zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo rozpočet mesta na rok 2020 bolo zjavné, že dôjde rad aj 

na zmeny. S čím však nikto nepočítal je pandémiou. Očakávajú sa výpadky z príjmu mesta vo 

výške viac ako 1.000.000 Eur. Prebytok bežného rozpočtu sa tiež znížil o približne 1.000.000 

Eur. Podotkol, že v zmysle zákona NR SR č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 

finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa 

prostriedky rezervného fondu môžu použiť na zvládnutie epidémie. Odporučil schválenie zmeny 

rozpočtu č. 3/2020. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 247/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 3/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda 
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k bodu č. 6. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 2588/50 o výmere 2 m2 a par. č. 2588/67 o výmere 34 m2, vo 

vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 

202; a par. č. 2588/69 o výmere 21 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

225/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2588/50 o výmere 2 m2 a par. č. 2588/67 o 

výmere 34 m2, vo vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 51 822 202; a par. č. 2588/69 o výmere 21 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 Ďalej primátor mesta uviedol, že na zasadnutí MsR nesprávne interpretoval uvedený 

návrh, za čo sa členom Mestskej rady Dunajská Streda ospravedlnil. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, požiadal, aby sa predkladaný návrh opätovne prerokoval na 

zasadnutiach komisií MsZ. 

 

 Primátor mesta uviedol, že predkladaný materiál je ten istý a bol aj pred zasadnutím 

Mestskej rady Dunajská Streda prerokovaný komisiami MsZ. Podotkol, že aj členom Mestskej 

rady Dunajská Streda bol predložený tento materiál.  

 

 Poslankyňa, Mgr. Klára Šándorová, opustila rokovaciu miestnosť o 14.12 hod.. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 248/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1.  bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:  
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1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383; pozemok nachádzajúci sa v 

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

vytvorený geometrickým plánom č. 046/2020, vyhotoveným dňa 15.02.2020, 

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

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

dňa 27.02.2020 pod číslom G1- 365/2020, par. č. 2588/69, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská 

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

celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 2588/69 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

68/2020, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 24.03.2020 vo výške 940,00- €  

(slovom: deväťstoštyridsať eur). 

   

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 51 822 202; pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorené 

geometrickým plánom č. 046/2020, vyhotoveným dňa 15.02.2020, vyhotoviteľom 

GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 

910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

27.02.2020 pod číslom G1- 365/2020,  par. č. 2588/50,  parcela registra C,  druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 a par. č. 2588/67,  parcela 

registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 , vo 

vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 

822 202 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 2588/50 a par. č. 2588/67 bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 69/2020, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 

24.03.2020 vo výške 1 610,00- €  (slovom: tisícšesťstodesať eur). 

 

2. Bezodplatná zámena vyššie uvedených pozemkov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) v spojitosti s § 9a  ods. 8, písm.  b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien sa navrhuje, z dôvodu 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemku, zastavaného s rozostavanou 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorej výstavba bola povolená Stavebným 

povolením č. 3788/DS/6783/2018/033 -LSzI-004 zo dňa 23.11.2018, vydaným 

Mestom Dunajská Streda, ako príslušným stavebným úradom. Schválenie tohto 

návrhu ako prípadu hodného osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) v 

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

neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 
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B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra E, par. č. 

1695/2 o výmere 562 m2, par. č. 1695/3 o výmere 29 m2, par. č. 1697 o výmere 5 215 m2, par. 

č. 1698 o výmere 1 026 m2 a par. č. 1699 o výmere 1 875 m2, nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda,  v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 226/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. 

registra E,  par. č. 1695/2 o výmere 562 m2, par. č. 1695/3 o výmere 29 m2, par. č. 1697 o výmere 

5 215 m2, par. č. 1698 o výmere 1 026 m2 a par. č. 1699 o výmere 1 875 m2, nachádzajúcich sa v 

k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Klára Šándorová, sa vrátila do rokovacej miestnosti o 14.15 hod.. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 249/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra E,  par. č. 1695/2, druh pozemku 

orná pôda o výmere 562 m2; par. registra E,  par. č. 1695/3, druh pozemku orná pôda o 

výmere 29 m2; par. registra E,  par. č. 1697, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 215 

m2; par. registra E,  par. č. 1698, druh pozemku orná pôda o výmere 1 026 m2 a par. 

registra E,  par. č. 1699, druh pozemku vodná plocha o výmere 1 875 m2, vedených na LV 

č. 5471 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo vlastníctve 
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Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu; v prospech mesta 

Dunajská Streda, v záujme zabezpečenia podmienok, umiestnenia, výstavby a  kolaudácie 

verejnoprospešnej stavby miestnej prepojovacej komunikácie medzi Športovou ulicou a 

Malodvorníckou cestou v Dunajskej Strede, označenej v územnom pláne mesta Dunajská 

Streda ako verejnoprospešná stavba VPS13.  

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho 

kraja, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1667/12 o výmere 

216 m2, do vlastníctva mesta Dunajská Streda. (materiál č. 227/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1667/12 

o výmere 216 m2, do vlastníctva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 250/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, 

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

Dunajská Streda, par. č. 1667/12, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 216 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-38/2019, 

vyhotoveným dňa 13.02.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 



16 

 

01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

dňa 25.02.2019 pod číslom G1 - 348/2019, do výlučného vlastníctva mesta Dunajská 

Streda v podiele 1/1-ine k celku, za celkovú kúpnu cenu vo výške 8 500,-€ (slovom: 

osemtisícpäťsto eur), ktorá bola stanovená ako všeobecná hodnota  hore uvedeného 

pozemku znaleckým posudkom č. 86/2019 zo dňa 11.08.2019, vyhotoveným znalcom z 

odboru stavebníctvo Ing. Jolanou Némethovou; za účelom realizácie strategického zámeru 

mesta Dunajská Streda – revitalizácie Nám. Svätého Štefana, čím sa vytvoria vhodnejšie 

podmienky pre využitie mestského parku, zvýši sa počet parkovacích miest a bezpečnosť 

premávky v danej lokalite. 

 

2. Odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, 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, za účelom realizácie strategického zámeru mesta Dunajská Streda – 

revitalizácie Nám. Svätého Štefana, čím sa vytvoria vhodnejšie podmienky pre využitie 

mestského parku, zvýši sa počet parkovacích miest a bezpečnosť premávky v danej 

lokalite. 

Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva.  

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda v podiele 

1/2-ine k celku,  k pozemku nachádzajúcemu sa v k. ú  Mliečany, par. č. 148 o výmere 1 108 

m2, vedenému na LV č. 401 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor. 

(materiál č. 228/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj  spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská 

Streda v podiele 1/2-ine k celku,  k pozemku nachádzajúcemu sa v k. ú Mliečany, par. č. 148 o 

výmere 1 108 m2, vedenému na LV č. 401  Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 20 

za : 20 
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proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 251/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku nachádzajúcemu 

sa v katastrálnom území Mliečany, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. 

registra „C“, druh pozemku záhrada, par. č. 148 o výmere 1 108 m2, vedenému na LV č. 

401 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech Barbory 

Antalovej,nar. 06.11.1943, bytom Mliečany Dunajská 01 Dunajská Streda, do podielového 

spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku, za všeobecnú hodnotu vyššie uvedeného 

spoluvlastníckeho podielu k pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 15/2020, 

vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 10.02.2020 vo výške 9 850,-€ (slovom: 

deväťtisícosemstopäťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 148 

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, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a ods. 8, písm. e) v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien sa navrhuje, z dôvodu uplatnenia 

predkupného práva podielového spoluvlastníka vyššie uvedeného pozemku ako budúceho 

nadobúdateľa predmetného spoluvlastníckeho podielu. Schválenie tohto návrhu ako 

prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) v spojitosti s § 9a ods. 

8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien, je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 
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k bodu č. 10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 1128/1 o výmere 3 376 m2, 

par. reg. „E“, par. č. 1880/4 o výmere 17 767 m2, par. reg. „C“, par. č. 1880/15 o výmere 111 

m2, v prospech spoločnosti  AA STAVBY s.r.o., Cintorínska ulica 264, 930 21 Jahodná, 

IČO: 51 776 391. (materiál č. 229/2020/13) 

 

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

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 1128/1 o výmere 3 

376 m2, par. reg. „E“, par. č. 1880/4 o výmere 17 767 m2, par. reg. „C“, par. č. 1880/15 o 

výmere 111 m2, v prospech spoločnosti  AA STAVBY s.r.o., Cintorínska ulica 264, 930 21 

Jahodná, IČO: 51 776 391 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, opustil rokovaciu miestnosť o 14.18 hod.. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 252/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

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

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

č. 1128/1, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 376 m2; par. č. 

1880/4, parcela registra E, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 767 

m2, vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; a 

na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1880/15, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 111 m2, vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti AA STAVBY s.r.o., Cintorínska ulica 264, 930 

21 Jahodná, IČO: 51 776 391; pre účely umiestnenia inžinierskych stavieb „Výstavby 

bytových domov na Poľnej ulici – SO 05 – Splašková kanalizácia, SO 06 - Vodovod“, 
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ktorých umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 5889/DS/4440/2020/033-

NJ-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 17.01.2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 20.02.2020; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 35021934-

35/2020, vyhotovenom dňa 30.01.2020, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, 

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

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 05.02.2020 pod číslom G1-

215/2020.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 2 070,- 

€ (slovom: dvetisícsedemdesiat eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy. 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1894/20 o výmere 3 204 m2, par. č. 

1888/300 o výmere 995 m2, par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č. 1888/402 o výmere 1 

725 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 230/2020/13) 

 

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

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1894/20 o výmere 3 204 m2, par. č. 

1888/300 o výmere 995 m2, par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č. 1888/402 o výmere 1 725 

m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, sa vrátil do rokovacej miestnosti o 14.22 hod.. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 253/2020/13 

 

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. 1894/20, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 204 

m2, vedeného na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a na 

pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/300, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 995 m2; par. č. 1888/399, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 787 m2; par. č. 1888/402,  parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 1 725 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518; pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Prekládka 

VN vedenia č. 461“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. 

5846/DS/9847/2019/033-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 19.09.2019, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019, v rozsahu uvedeného v geometrickom 

pláne č. 36242624-40/2020, vyhotovenom dňa 03.03.2020, vyhotoviteľom GEOREAL, 

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

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 05.03.2020 pod číslom G1-507/2020.  

 

2.  zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 18 

390,- € (slovom: osemnásťtisíctristodeväťdesiat eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy. 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a 

doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 231/2020/13) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie ,,Zmeny a doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa, Tünde Brunczviková, opustila rokovaciu miestnosť o 14:24 hod.. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 254/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 13/2020 územného plánu 

mesta Dunajská Streda – v predloženom rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien 

a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa požiadavky žiadateľa.  

 

 

k bodu č. 13. Návrh na schválenie prevádzkovania stavby „Cultacross – Revitalizácia brehu 

jazera Thermalpark“ spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 

237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO : 31 450 920. (materiál č. 232/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prevádzkovania stavby „Cultacross – 

Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom 

Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO : 31 450 920 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 255/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

odovzdanie prevádzkovania stavby „Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ 

spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, na dobu od 1.6.2020 do 31.12.2029. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na vykonanie potrebných úkonov na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na schválenie prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Family Residence lakópark – Obytná štvrť 

Family Residence“ spoločnosťou  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949. (materiál č. 233/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prevádzkovania verejného vodovodu a 

verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Family Residence lakópark – Obytná štvrť 

Family Residence“ spoločnosťou  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 256/2020/13 

 

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

odovzdanie prevádzkovania stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybudovanej 

v rámci stavby „Family Residence lakópark – Obytná štvrť Family Residence“ spoločnosti  

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

60 Nitra, IČO: 36550949 a to v rozsahu: 

1. vodovod: 

Vodovodné zásobné potrubie A2 HDPE PE 100 DN 110 mm, dĺžka 225,0 m 

HDPE PE 100 DN  63 mm, dĺžka 35,0 m 

Vodovodné zásobné potrubie A2.1 HDPE PE 100 DN 110 mm, dĺžka 76,0 m 

Vodovodné zásobné potrubie A3 HDPE PE 100 DN 110 mm, dĺžka 406,0 m 

 

2. kanalizácia: 

Stoka „A5“ PP PRAGMA DN 300 mm, dĺžka 227,0 m 

PP PRAGMA DN 200 mm, dĺžka 41,0 m 

Stoka „A51“ PP PRAGMA DN 300 mm, dĺžka 77,0 m 

Stoka „A6“ PP PRAGMA DN 300 mm, dĺžka 242,0 m 

Stoka „A6.1“ PP PRAGMA DN 300 mm, dĺžka 155,0 m 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na vykonanie potrebných úkonov na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 234/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám poskytovania bývania v 

nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 257/2020/13 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 5 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

228/2020/10 zo dňa 25. februára 2020. (materiál č. 235/2020/13) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 228/2020/10 zo dňa 25. februára 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že uvedený návrh bol predložený Komisii MsZ pre 

školstvo a kultúru na hlasovanie, avšak nevie s akým výsledkom. Poznamenala, že už pri 

hlasovaní komisie navrhla, aby sa organizáciám poskytla možnosť zrealizovať plánované 

podujatia do konca roka, pretože sa podľa nej nemôžeme odvolávať na to, že podporíme 

uskutočnenie len tých podujatí, ktoré boli už vopred plánované na čas mimo obdobia  pandémie. 

Ďalej podotkla, že sa žiadatelia môžu odvolávať na pandémiu. Žiadatelia o dotáciu by mali 

v písomnej forme informovať jednotlivých vedúcich zamestnancov o tom, či uskutočnia 

plánované podujatie do konca roka alebo nie. Poznamenala, že následne bude možné rokovať 

o tom, či budú plánované podujatia zo strany mesta podporené. Čo sa týka bodu predkladaného 

návrhu, ktorý súvisí s celoročným fungovaním organizácie poznamenala, že dotácie pomáhajú 

mnohým organizáciám prežiť. Uviedla, že nakoľko v uvedenom prípade nie je väzba so zmenou 

rozpočtu nemalo by sa o dotáciách rozhodnúť kategoricky. Podľa nej je vhodné, aby organizácie 

preukázali akú činnosť vykonávali aj počas pandémie a dúfa, že sa k tomu organizácie postavia 

korektne a preukážu, či vedia uskutočniť plánované podujatie, respektíve aké činnosti zrealizujú 

v priebehu roka, keďže sa jedná o financovanie celoročnej činnosti. Zároveň poznamenala, že 

v tomto prípade nehovorí za seba, pretože ,,Čarovná záhrada –kultúrny festival“ sa určite 

neuskutoční. Navrhla, aby sa téma opäť otvorila na rokovaní komisií MsZ a aby tieto 

kontaktovali žiadateľa o dotáciu. Za vhodné považuje meniť sumy dotácií až po vyjadrení 

dotknutých organizácií. 

 

 Primátor mesta súhlasil s návrhom poslankyne, aby sa jednotlivé organizácie vyjadrili, či 

dokážu plánované podujatia uskutočniť, no uviedol, že v prípade niektorých podujatí, ako je napr. 

maďarský majáles, si nedokáže predstaviť, že by sa zrealizoval napríklad v októbri. Poznamenal, 

že samospráva poskytuje z verejných prostriedkov dotácie, aby organizácie mohli uskutočniť 

jednotlivé podujatia, na jednej strane preto, lebo súvisia s udržaním tradícií mesta a na druhej 
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strane preto, že existujú cieľové skupiny, ktoré majú z podujatí radosť. Poskytnuté financie 

neslúžia na udržiavanie organizácií. Ďalej poznamenal, že nepochybuje o tom, že každá 

organizácia bude vedieť predložiť vyúčtovanie svojej činnosti.  

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, poznamenala, že nesúhlasí s vyjadrením primátora mesta, že 

všetky organizácie budú vedieť predložiť vyúčtovanie. Podotkla, že tieto organizácie a združenia 

nemohli svoju činnosť vykonávať kvôli pandémií a pokiaľ by napríklad usporiadateľ maďarského 

majálesu mal záujem, tento usporiadať neskôr, pretože má napríklad zaujímavý program, mala by 

mu byť táto možnosť daná. Navrhuje, aby sa uvedená téma opäť vrátila na rokovanie komisií 

a aby boli žiadatelia vyzvaný vyjadriť sa. Zároveň požiadala primátora mesta, aby sa ospravedlnil 

za svoj výrok o vyúčtovaní. 

 

 Primátor mesta poznamenal, že nepovedal, že organizácie využijú poskytnuté dotácie na 

iný účel, ale že budú schopné predložiť vyúčtovanie na základe zmluvy. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, podporil návrh poslankyne a taktiež navrhol, aby sa touto 

témou zaoberali komisie MsZ a aby komisie mali právo rozhodnúť, či má zmysel podujatie 

uskutočniť. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poukázal na finančnú podporu, ktorú zo strany mesta získava 

FK DAC 1904 a pýtal sa, prečo sa nikto z poslancov neohradil proti sume poskytovanej klubu. 

Uviedol, že od primátora mesta očakáva takýto postoj, keď rokuje s vlastníkom klubu, aby aj 

klub prispel k prísnym opatreniam, tým, že sa v nejakej miere zriekne podpory od mesta.  

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, poznamenal, že momentálne poslanci riešia filozofický 

problém. Uviedol, že pri plánovaní rozpočtu sa vždy počíta s určitou sumou za podielové dane. 

Zároveň mestské zastupiteľstvo schváli výšku sumy poskytovaných dotácií. Ak malo mesto 

nakoniec k dispozícii viac financií, nerozdalo viac. Prvýkrát sa však stalo, že naše životy 

prepísalo niečo, čo v pravom slova zmysle ani nevidíme, dokážeme to len diagnostikovať. 

Navrhol, aby Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda túto tému nechalo na nejaký čas 

,,oddychovať“ a vrátili sa k nej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v júni, 

keď už budú k dispozícii aktuálnejšie čísla. Zároveň podporil názor, aby sa téma opäť 

prerokovala na zasadnutiach komisií MsZ. 

 

 Primátor mesta súhlasil s tým, aby sa uvedená téma vrátila na rokovanie komisiám, avšak 

podotkol, že jedna vec musí byť smerodajná, a to je spravodlivosť. Ak organizácia plánovala 

uskutočniť podujatie na jar, a toto nevie zrealizovať na jeseň, je znevýhodnená. Považuje za 

dôležité zabezpečiť pri poskytovaní dotácií spravodlivosť, a to bez ohľadu na to, či niekto 

vykonáva činnosť celoročne, alebo len jednorazovo. Požiadal prítomných, aby sa touto témou 

dôsledne zaoberali a našli pre každého vyhovujúce a spravodlivé riešenie. 
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 Poslankyňa, Ágota Antal, poznamenala, že ak sa uvedený materiál dostane znova na 

rokovanie komisií, žiada veriť v odbornosť týchto komisií a v to, že na základe vyjadrení 

organizácií dokážu vypracovať na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda vyhovujúci materiál.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, podotkol, aby sa hľadala spravodlivosť aj pri riešení situácie 

ohľadom FK DAC 1904. 

 

 Na základe uvedených pripomienok poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

primátor mesta rozhodol o stiahnutí tohto programového bodu z hlasovania Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 17. Rôzne 

 

Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, tlmočil sťažnosť obyvateľov a to, že Ohradskú cestu 

a cestu svätého pápeža Jána Pavla II. používajú vodiči osobných motorových vozidiel ako 

pretekársku dráhu. Informoval sa, čo by sa v tomto prípade dalo urobiť. Ďalej sa informoval, 

kedy budú k dispozícii informácie od Mestského úradu v Dunajskej Strede ohľadom mestských 

športových zariadení, vzhľadom na uvoľňovanie opatrení. 

Primátor mesta odpovedal poslancovi a uviedol, že na základe vyjadrenia predsedu vlády 

sa Slovenská republika dostala do 4. fázy uvoľňovania opatrení. Zároveň informoval prítomných 

o tom, že dnes rokoval s riaditeľmi materských škôl, zajtra má stretnutie s riaditeľmi základných 

škôl a následne bude o všetkom informovaná aj verejnosť. Čo sa týka športových zariadení 

uviedol, že vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport sú už otvorené. Podotkol, že futbal je 

v súčasnosti ešte otázny a všetko závisí od vládou prijatých opatrení. Mesto dokáže zabezpečiť 

udržiavanie a fungovanie týchto zariadení, avšak poznamenal, že zariadenia môžu fungovať len 

bez prístupu do šatní a bez používania sociálnych zariadení. Všetky vládou prijaté opatrenia 

bude mesto nasledovať. Ďalej uviedol, že tie detské ihriská, ku ktorým má mesto prístup, sú 

pravidelne dezinfikované. Čo sa týka detských ihrísk nachádzajúcich sa v materských školách 

uviedol, že po otvorení materských škôl budú aj tieto pravidelne dezinfikované. Ďalej 

poznamenal, že príde rad aj na údržbu zelene.  

 

Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, tlmočil žiadosť obyvateľov sídliska Východ a to, kedy 

bude odstránený zhorený kontajner na ulici Nová Ves a uviedol, že podľa jeho vedomia, mala 

poisťovňa prísť vzniknutú škodu zdokumentovať, pretože vraj nepostačuje fotodokumentácia 

zabezpečená mestom. Ďalej podotkol, že počas vzniku požiaru bolo pre hasičov veľmi 

problematické dostať sa k zdroju požiaru, kvôli nevhodne zaparkovaným motorovým vozidlám.  

Primátor mesta odpovedal, že zo strany mesta bola spísaná zápisnica, udalosť bola 

nahlásená poisťovni a v súčasnosti sa čaká na vyjadrenie poisťovne. Z tohto dôvodu ešte nie je 

možné predmetný kontajner odstrániť.  
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Poslanec, Ladislav Bachman, v mene obyvateľov obytného domu s. č. 191 na sídlisku 

Sever II poďakoval vedúcemu odboru technického a investičného a jeho kolegyni za promptné 

odstránenie poškodeného stĺpu verejného osvetlenia a jeho následnú výmenu. 

 

Poslanec, Ladislav Gútay, sa informoval, aké sú možnosti na zníženie počtu holubov 

v meste, keďže vo veľkej miere znečisťujú autá, cesty, chodníky a mnohé z nich sú uhynuté na 

cestách. Podľa jeho vedomostí mestský holub nie je zákonom chránený. 

Primátor mesta odpovedal poslancovi a uviedol, že sa problematikou holubov v meste 

Mestský úrad v Dunajskej Strede zaoberá už dlhodobo. Uviedol, aké možnosti pripadajú do 

úvahy v súlade so súčasnou legislatívou. Informoval prítomných o vypísanom verejnom 

obstarávaní na odchyt holubov. 

Poslanec, Ladislav Bachman, k uvedenej téme podotkol, že sú v meste premnožené 

sťahovavé holuby a nie tie mestské. Ďalej uviedol, že na zasadnutí Komisie MsZ pre životné 

prostredie sa pred približne troma rokmi riešilo, že keď bude na území mesta zberný dvor, v jeho 

vzdialenejšej časti by boli umiestnené holubníky. Prisľúbil, že sa témou plánovaných holubníkov 

bude zaoberať. 

 

Poslanec, Roland Hakszer, sa informoval, či sa MsÚ alebo komisie MsZ neplánujú 

zaoberať pravidlami, v ktorých by bolo stanovené, že politické strany sú po voľbách povinné 

odstrániť svoje billboardy. Podľa jeho vedomostí, nie je v rozpore so zákonom ak nie sú politické 

billboardy odstránené, uviedol však, že by bolo dobré sa touto otázkou zaoberať.  

 

 Poslanec, MUDr. Juraj Puha, tlmočil prosbu obyvateľov Garden Town o výstavbu 

detského ihriska. 

 Primátor mesta podotkol, že témou výstavby detského ihriska v tejto lokalite sa Mestský 

úrad v Dunajskej Strede už zaoberal. Investor prisľúbil, že určený pozemok sprístupní a následne 

prevedie na mesto. Kým sme sa dostali k uzavretiu zmluvy, vysvitlo, že na toto územie má 

uzatvorenú hypotéku súkromný investor, ktorý má v pláne túto časť zastavať. Mesto žiadalo nájsť 

alternatívu, napríklad v podobe poskytnutia iného vhodného pozemku na výstavbu detského 

ihriska, ktorý je bez ťarchy. Alternatívu nám zatiaľ neponúkli a keď mesto plánovalo zmenu 

územného plánu, snažili sme sa s nimi dohodnúť, aby bolo toto územie vyhlásené za verejnú 

zeleň, aby sa pre mesto zabezpečilo to o čo majú ľudia záujem. Rokovania zatiaľ nedospeli 

k želanému výsledku, z tohto dôvodu nie je v súčasnosti detské ihrisko vybudované. Podotkol, že 

to tak nie je kvôli financiám, ale kvôli druhej strane, ktorá svoj prísľub zmenila. 

 

 Poslanec, Attila Karaffa, požiadal prítomných o pomoc so zisťovaním, či je zo strany 

obyvateľov mesta záujem o uskutočnenie jarných dní čistoty. Zároveň uviedol, že je v meste pri 

odpadových nádobách mnoho odpadu, ktorý tam nepatrí a v súvislosti s tým poprosil poslancov, 

aby požiadali obyvateľov aj o dôsledné sledovanie okolia a v prípade zistenia kontaktovali 

mestskú políciu, aby mohli byť páchatelia priestupku potrestaní. 



28 

 

 Primátor mesta doplnil slová poslanca a uviedol, že sa jarné dni čistotu uskutočnia vždy 

v piatok, sobotu a nedeľu v jednom okruhu, pričom mesto je rozdelené na tri okruhy.  

 

 Poslankyňa, Mgr. Klára Šándorová, upozornila na problematiku odtokových kanalizácií 

na viacerých sídliskách. Poznamenala, že už viacero obyvateľov sa sťažovalo na smrad. Uviedla, 

že ide napríklad o Hlavnú ulicu na sídlisku Sever a o sídlisko Východ. Ďalej žiadala 

o odstránenie drevných štiepok na detskom ihrisku na Neratovickom námestí.  

 Primátor mesta poznamenal, že ide o legislatívny problém. Uviedol, že je jednoznačné, že 

hlavné potrubie spadá pod Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s, vodovod nachádzajúci 

sa v spoločných priestoroch v obytnom dome patrí do spoluvlastníctva obyvateľov, avšak časť 

medzi hlavným potrubím a vodovodom v obytnom dome nepatrí v podstate nikomu. Z právneho 

hľadiska táto časť nepatrí ani Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a nepatrí ani do 

spoluvlastníctva vlastníkov bytov. Uviedol, že nevie, ktorá časť spôsobuje problém, ale myslí si, 

že za súčinnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. bude možné problém odstrániť. 

Uviedol však, že pokiaľ bude potrebná investícia, bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť 

a aj vlastníci bytov tvrdiť, že daná časť nie je predmetom ich vlastníctva. Zároveň uviedol, že 

v prípade bytov je potrebné kontaktovať správcu bytov a ak je problém s potrubiami alebo 

s vedením, je potrebné kontaktovať Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.. Ohľadom 

detských ihrísk primátor mesta uviedol, že sa tým už zaoberá Odbor technický a investičný. 

 

 Primátor mesta požiadal všetkých poslancov, aby v rámci komunikácie s Mestským 

úradom v Dunajskej Strede používali z dôvodu kybernetickej bezpečnosti oficiálne e-mailové 

adresy.  

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, sa informovala, či sú tieto e-mailové adresy k dispozícií 

občanom. 

 Poslanec, Attila Karaffa, odpovedal poslankyni, že sú zverejnené na webovom sídle 

mesta. 

  

 

k bodu č. 18. Interpelácie. 

 

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

neprihlásil. 

 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 19.05.2020 o 15.20 hod. 
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Zápisnica bola podpísaná dňa 27.05.2020. 

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 
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