SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 25/7/2018

Dunajská Streda, 23.02.2018

Zápisnica
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 20. februára 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede

Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 25 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda

k bodu č. 1. Návrh programu 25. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 25. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 25. 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 : 22
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 529/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 20.02.2018:
1. Schválenie programu rokovania 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 23.
zasadnutia, konaného dňa 28. novembra 2017 a z 24. mimoriadneho zasadnutia
konaného dňa 16. januára 2018.
4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 1/2018.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.
6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2017 až február
2018.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
8. Návrh na zverenie/odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda
do správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská
Streda, s.r.o..
9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/204 o výmere 140 m2, par. č.
1915/203 o výmere 470 m2, par. č. 1915/205 o výmere 53 m2, par. č. 1915/132 o
výmere 5 133 m2, par. č. 1915/190 o výmere 114 m2, par. č. 1915/129 o výmere 308
m2, par. č. 1915/189 o výmere 47 m2 a par. č. 1915/187 o výmere 534 m2, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518.
10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 446/2 o výmere 2 664
m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518.
11. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 512/6 o výmere 22 m2 a par. č. 512/8 o výmere 14 m2, v prospech
........................................, bytom .........................................
12. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 522/2017/23
zo dňa 28.11.2017.
13. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, par. č. 3045/2 o výmere 57 m2 a par. č. 3024/7 o výmere 32 m2, v prospech
........................................, bytom .........................................
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14. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemku, nachádzajúceho sa
v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3738/15 o výmere 1 053 m2, vo vlastníctve
........................................, ........................................; a k pozemkom nachádzajúcim sa
v k. ú. Mliečany, par. č. 289/1 o výmere 1 057 m 2 a par. č. 289/10 o výmere 948 m2,
vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
15. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 3464/862, par. č.
3464/805, par. č. 3464/851, par. č. 3464/852, par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par.
č. 3464/855, par. č. 3464/856, par. č. 3464/857, par. č. 3464/858, par. č. 3464/808,
par. č. 3463, par. č. 3464/809, par. č. 3409/5, par. č. 367/1 a parciel registra „E“, par.
č. 411/1, par. č. 147/2, par. č. 972, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
16. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
501/2017/23 zo dňa 28.11.2017 a na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m2, v prospech
spoločnosti DS PROPERTY, a.s., so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 47 490 608.
17. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Dunajská Streda.
18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo dňa 20.
februára 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo dňa
20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení
neskorších zmien a doplnkov.
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne
služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ...../2018 zo dňa
20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8.4.2014 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne
sociálne služby.
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa
8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda.
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23. Návrh na schválenie dokumentu „Zásady zvláštneho užívania miestnych
komunikácií, verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác
na území mesta Dunajská Streda”.
24. Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských jedálňach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro
DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50
808 478.
25. Návrh na schválenie zaradenia Súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
26. Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929
01 Dunajská Streda.
27. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a
kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.
28. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
mesta Dunajská Streda.
29. Rôzne.
30. Interpelácie.

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Ladislava Bachmana a Györgya Bugára, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného,
referenta právneho.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 22
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 530/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Ladislava Bachmana a Györgya Bugára za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana
Podhorného za zapisovateľa.
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k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 23.
zasadnutia, konaného dňa 28. novembra 2017 a z 24. mimoriadneho zasadnutia konaného
dňa 16. januára 2018.
Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda z 23. zasadnutia, konaného dňa 28. novembra 2017 a z 24. mimoriadneho zasadnutia
konaného dňa 16. januára 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa, Tünde Brunczviková sa dostavila do rokovacej miestnosti o 14,10 hod.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 23
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 531/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 23.
zasadnutia, konaného dňa 28. novembra 2017 a z 24. mimoriadneho zasadnutia konaného
dňa 16. januára 2018.

k bodu č. 4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 1/2018.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018
č. 1/2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz žiadal, aby investície, ktoré mesto plánuje realizovať
boli prerokované na zasadnutí odbornej komisie MsZ pre rozvoj mesta a dopravu.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého
odporúčal schválenie návrhu na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018 č. 1/2018.
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Poslanec, Ing. Pavol Sebők sa informoval ohľadom prepojovacej cesty, či bola dokončená
v roku 2017 a či bola odovzdaná do užívania?
Primátor na otázku poslanca uviedol, že predmetná cesta nebola odovzdaná do užívania,
nakoľko inžinierske siete pod cestou ešte neboli skolaudované, a preto nebolo zatiaľ možné
odovzdať cestu do užívania. Samozrejme mesto už urgovalo Západoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a.s., aby konali v tejto veci. Kolaudačné konanie sa začalo.
Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony sa dostavil do rokovacej miestnosti o 14,19 hod.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 532/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
s c h v a ľ uj e
zmeny rozpočtu č. 1/2018 mesta Dunajská Streda za rok 2018.

k bodu č. 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 533/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

k bodu č. 6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2017 až
február 2018.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol Správu o výsledkoch kontrol
ukončených v mesiacoch december 2017 až február 2018 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 24
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 534/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
1. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/3
2. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-1
3. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-2
4. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-3
5. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-4
6. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/4-5
7. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/5
8. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/6
9. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/7
10. Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/8
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/9
Správu o výsledku kontroly č. 2017/2/10
Správu o výsledku kontroly č. 2017/4
Správu o výsledku kontroly č. 2017/5
Správu o výsledku kontroly č. 2017/6
Správu o výsledku kontroly č. 2017/7
Správu o výsledku kontroly č. 2017/8
Správu o výsledku kontroly č. 2017/9
Správu o výsledku kontroly č. 2017/10
Správu o výsledku kontroly č. 2017/11.

k bodu č. 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz uviedol, že pri kontrole faktúr našiel nezvyčajné veci.
V minulom roku medzi uverejnenými faktúrami našiel faktúru znejúcu na 5.000,- Eur, ktoru bola
vyfaktúrovaná inzerciu za uvedenú sumu v regionálnom týždenníku Žitný ostrov v 38. čísle,
pričom aj objednávka znela na inzerciu za 5.000 Eur, napriek tomu však cena podobnej inzercie
nestojí viac ako 720,- Eur. Dodal, že vidí veľký cenový rozdiel medzi riadnou cenou za inzercie a
plnením, nehovoriac o tom, že na prednej a zadnej strane časopisu bol inzerát politickej strany
SMK pred župnými voľbami.
Ďalej uviedol, že mesto má uzavretú novú zmluvu na odvoz komunálneho odpadu a
nerozumie, prečo mesto stále kupuje 120 litrové zberné nádoby a prečo to nedodá spoločnosť
FCC, nakoľko podľa jeho názoru je to ich zmluvná povinnosť.
Ďalej dodal, že má také vedomosti, že sa mimoriadne zvýšil objem zeleného odpadu,
pričom zaujímavé je, že množstvo zmiešaného komunálneho odpadu produkovaného obyvateľmi
mesta Dunajská Streda sa neznížilo. Nezávisle od toho, či je menej odpadu, alebo viac, mesto
platí každoročne 1.090.000 Eur za odvoz odpadu. K tejto veci ďalej uviedol, že nerozumie ani
tomu, prečo niektorým faktúram neexistuje objednávka a niektorým nie je, alebo že objednávka
je vystavená neskoršie ako faktúra.
Na záver predniesol doplňujúci návrh, aby návrh plánu kontrolnej činnosti bol doplnený o
ďalší bod, t.j. kontrola faktúr a objednávok na MsÚ Dunajská Streda za obdobie II. polrok 2017.
Primátor mesta na slová poslanca reagoval tým, že rázne odmietol, že by SMK robila
kampaň z peňazí obyvateľov mesta. Povedal, že vlastnú kampaň platil z vlastných finančných
prostriedkov a je ochotný ukázať aj účtovné doklady. Čo sa týka predmetného čísla časopisu,
mesto kúpilo viac ako 5000 kusov výtlačkov časopisu a to len kvôli tomu, aby obyvatelia boli
riadne informovaný o programe Žitnoostrovského jarmoku, teda sumou 5.000,- Eur bola
vyplatená inzercia a nákup vyše 5.000 kusov novín.
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Ohľadom zberných nádob uviedol, 120 litrové smetné nádoby mesto kupuje zvlášť,
pretože nie je predmetom zmluvy medzi mestom a FCC, čo môže potvrdiť aj hlavný kontrolór.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz reagoval a naďalej je toho názoru, že predmetná
inzercia má namiesto 5000 Eur reálnu hodnotu 720 Eur.
Poslanec, Attila Karaffa potvrdil slová primátora, že aj on dostal toto číslo časopisu
rovnako, ako aj ostatní obyvatelia obytného bloku pred konaním Zitnoostrovského jarmoku.
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Ing. arch Mariana Ravasza o doplnenie
návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra o ďalší bod, o kontrolu faktúr a objednávok
na MsÚ Dunajská Streda za obdobie II. polrok 2017:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 24
za
: 15
proti
:1
zdržal sa : 6
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 535/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018, spolu s doplňujúcim
návrhom.
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k bodu č. 8. Návrh na zverenie/odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská
Streda do správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate
Dunajská Streda, s.r.o. .
Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie/odovzdanie dlhodobého hmotného majetku
mesta Dunajská Streda do správy základných škôl/do výpožičky spoločnosti Municipal Real
Estate Dunajská Streda, s.r.o. v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 536/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.1 zverenie
1. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR,
inventárne číslo: 1112017118, do správy Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11
Dunajská Streda, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda,
2. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR,
inventárne číslo: 1112017119, do správy Základnej školy Základná škola Ármina
Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola,
Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely,
3. záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR,
inventárne číslo: 1112017120 do správy Základnej školy Smetanov háj č. 286/9 Dunajská
Streda, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda.
1.2 odovzdanie
záhradného traktora Stiga Estate 5102H Caste, obstarávacia cena: 2.125,00 EUR,
inventárne číslo: 1112017121, do výpožičky spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská
Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313
834.
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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. 9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/204 o výmere 140 m2, par. č. 1915/203
o výmere 470 m2, par. č. 1915/205 o výmere 53 m2, par. č. 1915/132 o výmere 5 133 m2, par.
č. 1915/190 o výmere 114 m2, par. č. 1915/129 o výmere 308 m2, par. č. 1915/189 o výmere
47 m2 a par. č. 1915/187 o výmere 534 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/204 o výmere 140 m2, par. č.
1915/203 o výmere 470 m2, par. č. 1915/205 o výmere 53 m2, par. č. 1915/132 o výmere 5 133
m2, par. č. 1915/190 o výmere 114 m2, par. č. 1915/129 o výmere 308 m2, par. č. 1915/189 o
výmere 47 m2 a par. č. 1915/187 o výmere 534 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 24
za
: 23
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 537/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.
ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1915/204,
parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 140 m 2, par. č. 1915/203,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 470 m 2, par. č.
1915/205, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 53 m 2, par. č.
1915/132, parcela registra C, druh pozemku ovocné sady, o výmere 5 133 m 2, par. č.
1915/190, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 114
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m2, par. č. 1915/129, parcela registra C, druh pozemku ovocné sady, o výmere 308 m 2,
par. č. 1915/189, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 47 m 2 a par.
č. 1915/187, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 534
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 inžinierskych stavieb k stavbe „Zástavba IBV v
Dunajskej Strede lokalita GN-28“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením
č. 821/DS/7832/2016/33-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 24.10.2016,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2016, a ktorej užívanie bolo povolené
Kolaudačným rozhodnutím č. 3044/DS/261/2018/33-KNA/004, vydaným mestom
Dunajská Streda dňa 15.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2018; v
rozsahu uvedeného v geometrickom pláne číslo 36242624-20/2018 zo dňa 26.01.2018,
vyhotoviteľa GEOREAL, a.s., Bratislavská č. 29/A, 931 01 Šamorín, IČO: 36 242 624.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške
2.040,- € (slovom: dvetisícštyridsať eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy.
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. 10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 446/2 o výmere 2 664 m2, v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518.
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. reg. „E“, par. č. 446/2 o výmere 2
664 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 24
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 538/2018/25
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k.
ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 446/2, parcela
registra E, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 2 664 m2, vedenej na LV č. 5441
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 inžinierskych stavieb k stavbe „Predajňa potravín LIDL NFK14
Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným
povolením č. 2780/DS/8961/2017/033-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa
03.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2017; v rozsahu uvedeného v
geometrickom pláne číslo 15/2017 zo dňa 18.08.2017, vyhotoviteľa GE-KA-P geodetické a kartografické práce, Mlynská 1490/111, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
40 057 780.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 15,- €
(slovom: pätnásť eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy.
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. 11. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 512/6 o výmere 22 m2 a par. č. 512/8 o výmere 14 m2, v prospech
........................................, bytom .........................................
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 512/6 o výmere 22 m2 a par. č. 512/8 o výmere 14
m2, v prospech ........................................, bytom ........................................v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní : 24
za
: 18
proti
:1
zdržal sa : 1
nehlasoval : 4
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 539/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ n e s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, par. č. 512/6 o výmere 22 m2 a par. registra „C“, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, par. č. 512/8 o výmere 14 m2, vytvorených geometrickým
plánom č.32328435-9/18, vyhotoveným dňa 11.01.2018, vyhotoviteľom ROZPROJ zememeračské práce Horváth Jozef, Kvetná 4945/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 328
435, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 17.01.2018
pod č. 50/2018, v prospech ........................................, nar. ........................................,
bytom ........................................, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za
kúpnu cenu vo výške 100 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 3 600,- € (slovom:
tritisícšesťsto eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č.
512/6 a č. 512/8 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských
zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez
výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych
stavieb.
2. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností 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, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 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. 12. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
522/2017/23 zo dňa 28.11.2017.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 522/2017/23 zo dňa 28.11.2017 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č. 13:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 540/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 522/2017/23
zo dňa 28.11.2017:
Znenie bodu A/ sa mení nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
3. Odkúpenie nasledovných pozemkov vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TESCO
STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, v podiele 1/1
k celku, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, v okrese Dunajská Streda:
1.1 vedených na LV č. 6879 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
par. č. 1934/24, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
40 m2, par. č. 1942/30, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2 409 m2,
1.2 vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-196/2017, vyhotoveným dňa
09.11.2017, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 610 910, par. č. 1934/49, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 27 m2, par. č. 1934/50, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, par. č. 1942/171, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 39 m2 a par. č. 1942/172, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 724 m2,
4. Odkúpenie nasledovných stavieb nezapísaných v katastri nehnuteľností: „Stavba SO
04 – mimoareálová komunikácia; verejnoprospešná stavba (VPS19) SO 05 –
mimoareálová komunikácia a stavba SO – 24 verejný chodník pozdĺž cesty III/6329“
(ďalej len ako pozemná komunikácia v príslušnom gramatickom tvare), ktorá bola
skolaudovaná na základe Kolaudačného rozhodnutia zo dňa 16.07.2008, č.
1967/3/VÝST/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2008.
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5. Odkúpenie pozemkov uvedených v bode 1. tohto uznesenia a stavby pozemnej
komunikácie uvedenej v bode 2. tohto uznesenia, do výlučného vlastníctva Mesta
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú
kúpnu cenu 10,-€ (slovom: desať eur) plus príslušná DPH.
6. Zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve
spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO:
31 321 828, v podiele 1/1 k celku, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská
Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, vedenej na LV č. 6879
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1942/65, parcela registra
C, druh pozemku ostatné plohy o výmere 8 m2 a vytvorených geometrickým plánom č.
46610910-196/2017, vyhotoveným dňa 09.11.2017, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, par. č. 1934/13, parcela
registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2, par. č. 1942/17,
parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 719 m2, par. č. 1942/164,
parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 26 m2, par. č. 1942/165,
parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 704 m2, par. č. 1942/166,
parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 633 m2 a par. č. 1942/167,
parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 217 m2, v prospech Mesta
Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 ako
kupujúceho a každého budúceho vlastníka nehnuteľností uvedených v bode 1. tohto
uznesenia, na dobu neurčitú za symbolickú jednorázovú odplatu vo výške 10,-€ (slovom:
desať eur) plus príslušná DPH; spočívajúceho v práve:
a) právo výstavby rozšírenia stavby pozemnej komunikácie uvedenej v bode 2. tohto
uznesenia a s tým súvisiace právo realizácie preloženia existujúcich inžinierskych sietí
a uloženia a vedenia nových inžinierskych sietí, ktorých preloženie alebo uloženie bude
potrebné v súvislosti s rozšírením alebo na prevádzku pozemnej komunikácie vrátane
s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu;
b) právo údržby, opráv, užívania, prevádzkovania a modernizácie pozemnej komuni-kácie
a inžinierskych sietí;
c) právo vstupu, prechodu chodcov a vjazdu a prejazdu osobnými, nákladnými a inými
motorovými a nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami za vyššie uvedeným
účelom.“
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. 13. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 3045/2 o výmere 57 m2 a par. č. 3024/7 o výmere 32 m2, v prospech
........................................, bytom .........................................
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Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3045/2 o výmere 57 m2 a par. č. 3024/7 o výmere 32
m2, v prospech ........................................, bytom ........................................v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 541/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku záhrady, par. č.
3045/2 o výmere 57 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor; a par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č.
3024/7 o výmere 32 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 33472602-77/17,
vyhotoveným dňa 31.01.2018, vyhotoviteľom Ing. Kováč Imrich, Átriová ul. 1576/11,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, v prospech ........................................, nar.
........................................, bytom ........................................, do výlučného vlastníctva
v podiele 1/1-ine k celku, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým
posudkom č. 130/2017, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 20.11.2017 vo výške
2 690,-€ (slovom: dvetisícšesťstodeväťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
 kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č.
3045/2 a č. 3024/7 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských
zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez
výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli
vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych
stavieb.
2. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR
č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemkov,
ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve nadobúdateľa).
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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. 14. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemku,
nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3738/15 o výmere 1 053 m2, vo
vlastníctve ........................................, ........................................; a k pozemkom nachádzajúcim
sa v k. ú. Mliečany, par. č. 289/1 o výmere 1 057 m2 a par. č. 289/10 o výmere 948 m2, vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov.
Primátor mesta predniesol Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k
pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3738/15 o výmere 1 053 m2, vo
vlastníctve ........................................, ........................................; a k pozemkom nachádzajúcim sa
v k. ú. Mliečany, par. č. 289/1 o výmere 1 057 m2 a par. č. 289/10 o výmere 948 m2, vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda, formou bezodplatnej zámeny pozemkov v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 15:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 542/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Bezodplatnú zámenu nasledovných pozemkov:
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 Mliečany, v obci Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 33737398-03/2018,
vyhotoveným dňa 30.01.2018, vyhotoviteľom Ing. Ladislav Garay – zememeračské práce,
Agátová 27, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 737 398, par. č. 289/1, parcela registra C,
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druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 057 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. registra „C“, par. č. 289/1 bola stanovená znaleckým
posudkom č. 16/2018, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.02.2018 vo výške
20 463,52- € (slovom: dvadsaťtisícštyristošesťdesiattri eur a päťdesiatdva euro centov).
 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Mliečany, v obci Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 33737398-03/2018,
vyhotoveným dňa 30.01.2018, vyhotoviteľom Ing. Ladislav Garay – zememeračské práce,
Agátová 27, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 33 737 398, par. č. 289/10, parcela registra C,
druh pozemku ostatné plochy o výmere 948 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. registra „C“, par. č. 289/10 bola stanovená znaleckým
posudkom č. 16/2018, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.02.2018 vo výške
18 353,28- € (slovom: osemnásťtisíctristopäťdesiattri eur a dvadsaťosem euro centov).
1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2– Jozef Chrenko, bytom M. R.
Štefánika 1116/2, 929 01 Dunajská Streda, nar. 15.09.1964, r.č.: 640915/6303:
 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3738/15, parcela registra C, druh pozemku orná
pôda o výmere 1 053 m2, vo vlastníctve ........................................, bytom
........................................, nar. ........................................, r.č.: ........................................v
podiele 1/1-ine k celku.
Všeobecná hodnota pozemku, par. registra „C“, par. č. 3738/15 bola stanovená znaleckým
posudkom č. 17/2018, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 06.02.2018 vo výške
38 939,94- € (slovom: tridsaťosemtisícdeväťstotridsaťdeväť eur a deväťdesiatštyri euro
centov).
2. Bezodplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených bode 1.1 tohto uznesenia na strane
vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto uznesenia na strane
vymieňajúceho č. 2 s nasledovnými zmluvnými podmienkami:
 vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bode 1.2
tohto uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych
stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských
zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a 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,
 vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených v
bode 1.1 tohto návrhu uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení
infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia;
vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a
predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
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výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených
vedení infraštrukturálnych stavieb.
3. Bezodplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v bode 1.1 tohto uznesenia na strane
vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľnosti, uvedenej v bode 1.2 tohto uznesenia na strane
vymieňajúceho č. 2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, za
účelom vysporiadania majetkovo – právneho vzťahu k pozemku nevyhnutne potrebného
na rozšírenie areálu cintorína v mestskej časti Malé Blahovo.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8,
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 15. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 3464/862, par. č.
3464/805, par. č. 3464/851, par. č. 3464/852, par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č.
3464/855, par. č. 3464/856, par. č. 3464/857, par. č. 3464/858, par. č. 3464/808, par. č. 3463,
par. č. 3464/809, par. č. 3409/5, par. č. 367/1 a parciel registra „E“, par. č. 411/1, par. č.
147/2, par. č. 972, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 3464/862,
par. č. 3464/805, par. č. 3464/851, par. č. 3464/852, par. č. 3464/853, par. č. 3464/854, par. č.
3464/855, par. č. 3464/856, par. č. 3464/857, par. č. 3464/858, par. č. 3464/808, par. č. 3463,
par. č. 3464/809, par. č. 3409/5, par. č. 367/1 a parciel registra „E“, par. č. 411/1, par. č. 147/2,
par. č. 972, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 16:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
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Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 543/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú.
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3464/862,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 486 m2, par. č.
3464/805, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 861
m2, par. č. 3464/851, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 24 m2, par. č. 3464/852, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 44 m2, par. č. 3464/853, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 25 m2, par. č. 3464/854, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46 m2, par. č. 3464/855, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2, par. č. 3464/856, parcela registra
C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46 m2, par. č. 3464/857, parcela
registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2, par. č. 3464/858,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 28 m2, par. č.
3464/808, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1075
m2, par. č. 3463, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4655 m2, par. č. 3464/809, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 648 m2, par. č. 3409/5, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 8090 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda
– Katastrálny odbor; par. č. 367/1, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 15157 m2, par. č. 411/1, parcela registra E, druh pozemku ostatné
plochy, o výmere 208 m2, par. č. 147/2, parcela registra E, druh pozemku ostatné plochy,
o výmere 2637 m2, par. č. 972, parcela registra E, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 5970 m2, vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda
– Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, za účelom vysporiadania práva k hore uvedeným
pozemkom, dotknutým stavbou „DS Rekonštrukcia VN 456, Úsek RZ DS-TS 31“, ktorej
užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím č. 18409/6333/2013/033-BGy-004,
vydaným mestom Dunajská Streda dňa 14.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
02.09.2013; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne číslo 284/2017 zo dňa
03.11.2017, vyhotoviteľa GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO:
36 539 325 a v geometrickom pláne číslo 307/2017 zo dňa 06.11.2017, vyhotoviteľa
GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 539 325.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške
22.245,- € (slovom: dvadsaťdvatisícdvestoštyridsaťpäť eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej
plochy.
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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. 16. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
501/2017/23 zo dňa 28.11.2017 a na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Dunajská Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m2, v prospech spoločnosti DS
PROPERTY, a.s., so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 490 608.
Primátor mesta predniesol Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 501/2017/23 zo dňa 28.11.2017 a na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1521/1 o výmere 351 m2, v prospech spoločnosti DS
PROPERTY, a.s., so sídlom Povodská 169/14, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 490 608 v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Mgr. Aexander Dakó sa dostavil do rokovacej miestnosti o 15,00 hod.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 17:
prítomní : 25
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 544/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ z r u š u j e
uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 501/2017/23 zo dňa 28.11.2017
B/ 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.
1044/2017, vyhotoveným dňa 07.06.2017, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová
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ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, overeným Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 19.06.2017 pod č. 1397/2017, par. č. 1521/1,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m2;
v prospech spoločnosti DS PROPERTY, a.s., so sídlom Povodská 169/14, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 47 490 608, do jej výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku,
za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 119/2017,
vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 13.07.2017 vo výške 16 400,-€ (slovom:
šestnásťtisícštyristo eur) s nasledovnými zmluvnými podmienkami:
a. bezodplatné zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú, spočívajúceho v
obmedzení kupujúceho zaťaženú nehnuteľnosť, parc. č. 1521/1 užívať a strpieť jeho
užívanie výlučne na účel parkoviska,
b. zriadenie predkupného práva v prospech predávajúceho pre prípad, ak sa kupujúci
predmet kúpy, t.j. parc. č. 1521/1 rozhodne ponúknuť na predaj alebo inak scudziť, za
kúpnu cenu vo výške 16 400,-€ (slovom: šestnásťtisícštyristo eur),
c. zaväzuje vybudovať na prevádzanej nehnuteľnosti parkovisko do dvoch rokov odo
dňa zápisu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
d. zriadenie práva spätnej kúpy prevádzanej nehnuteľnosti, za kúpnu cenu 16 400 ,-€
(slovom: šestnásťtisícštyristo eur) v prospech mesta Dunajská Streda v prípade, ak
kupujúci
1. poruší svoje záväzky vyplývajúce z vecného bremena podľa bodu B/I písm. a.
2. poruší svoje záväzky vyplývajúce z predkupného práva podľa bodu B/I písm. b.
3. poruší svoj záväzok vybudovať parkovisko podľa bodu B/I písm. c). Právo spätnej
kúpy trvá po dobu 36 mesiacov počnúc dňom zápisu vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností. Na základe uplatneného práva spätnej kúpy sa
kupujúci zaväzuje uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu v lehote do 30 dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia o uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim pod
hrozbou zaplatenia zmluvnej pokuty v prospech mesta Dunajská Streda vo výške 100,EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania,
e. kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na uvedenej parcele č. 1521/1
1. sa nachádzajú podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb a predmet kúpy
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. sa nachádza funkčný stĺp verejného osvetlenia vo vlastníctve predávajúceho, ktorý
je kupujúci oprávnený premiestniť resp. odstrániť po dohode s vlastníkom na náklady
kupujúceho.“
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,
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s
nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa).
C/ s p l n o m o c ň u j e
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primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
k bodu č. 17. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na
území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz predniesol pozmeňujúci návrh, aby spomedzi žiadateľov o
dotáciu v prílohe č. 1 bol vyňatý športový klub SPORTFANATIC a aby suma vo výške 3.500 Eur bola
rozdelená medzi nasledovnými športovými klubmi navýšením ich dotácie a to: Stredisko stolného
tenisu EUROMILK – 4000 Eur, Karate klub IPPON DS – 3000 Eur, MEGY SPORT DS – 3000 Eur,
MBTK DS OZ – 2000 Eur, Seishin Karate Klub DS – 4500 Eur. Uvedené navrhol z dôvodu, že mesto
má za úlohu podporu masového športu, celoročnú výchovu mládeže a akciu takéhoto charakteru by
mala podporovať vláda.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik žiadala, aby Mestské centrum voľného času nebolo
financované z dotácií, ale aby bol nájdený iný zdroj na jeho financovanie.
Poslanec, Ing. Pavol Sebők ako člen Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu
starostlivosť predniesol, aby v budúcoročnom rozpočte v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva
bola navýšaná suma na aktivity v uvedenej oblasti.
MUDr. Zoltán Horváth reagoval na slová poslanca Ing. arch Mariana Ravasza a uviedol,
že mesto nikdy neskúma to, že aké finančné pozadie majú niektoré športové kluby, ale komisia
posudzuje podané projekty.
Poslanec Ing. arch. Marian Ravasz reagoval na slová zástupcu primátora MUDr. Zoltána
Horvátha nasledovne: trvá na tom, že podpora športového klubu s takýmto finančným pozadím je
neefektívna. Ďalej uviedol, že podujaite Hudba na nádvorí doteraz organizovalo mesto, prečo
v tomto roku organizuje občianske združenie, ktorým zakladateľom je referentka mestského
úradu z dotácie mesta vo výške 3000 Eur.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Ing. arch. Mariána Ravasza:
Hlasovanie č. 18:
prítomní : 25
za
:7
proti
:5
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zdržal sa : 11
nehlasoval : 2
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 19:
prítomní : 25
za
: 18
proti
:0
zdržal sa : 6
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 545/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
I. s c h v a ľ u j e
návrh o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu (príloha č.1).
II. b e r i e n a v e d o m i e
výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu (príloha č.2).
III. b e r i e n a v e d o m i e
zoznam žiadateľov o dotáciu bez zverejnenia výzvy (príloha č.3).
IV. s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta k vykonaniu tohto uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
V. ž i a d a
primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb–
podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 1/2015
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám–
podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda do 1.000,- Eur (vrátane), nad
1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia výzvy.
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k bodu č. 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2018 zo
dňa 20. februára 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ..../2018 zo dňa 20. februára 2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní : 25
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 546/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 2/2018 zo dňa 20. februára
2018 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda.

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 15,25 hod. v trvaní 25 minút.
Hlasovanie o procedorálnom návrhu primátora mesta o prestávke:
Hlasovanie č. 21:
prítomní : 25
za
: 19
proti
:1
zdržal sa : 0
nehlasoval : 5
Návrh bol prijatý.
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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schvaľuje
procedurálny návrh o prestávke v trvaní 25 minút.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 15,50 hod.
Poslanec, Roland Hakszer opustil rokovaciu miestnosť o 15,25 hod.

k bodu č. 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …../2018 zo
dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. …../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien
a doplnkov v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 22:
prítomní : 24
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 547/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 3/2018 zo dňa 20. februára
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.
10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov.
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k bodu č. 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ........../2018 zo dňa 20. februára
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a bližších
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v
Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ........../2018 zo dňa
20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a
bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby
v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec MUDr. Juraj Puha, predseda Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu
starostlivosť uviedol, že predmetný návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na
zasadnutí komisie a komisia navrhla, aby bolo všeobecne závúzné nariadenie schválené.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 23:
prítomní : 24
za
: 22
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 548/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre
sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2018
zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
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nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 24:
prítomní : 24
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.

Uznesenie
č. 549/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2018 zo dňa 20. februára
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2014 zo dňa
8.4.2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb a o
úhrade za poskytované terénne sociálne služby.

k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2018 zo dňa 20. februára
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa
8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované
sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......../2018 zo dňa
20. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo
dňa 8.4.2014, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované
sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 25:
prítomní : 24
29

za
: 23
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 550/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa
upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v
Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v
predloženom rozsahu.

k bodu č. 23. Návrh na schválenie dokumentu „Zásady zvláštneho užívania miestnych
komunikácií, verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác na
území mesta Dunajská Streda”.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie dokumentu „Zásady zvláštneho užívania
miestnych komunikácií, verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác
na území mesta Dunajská Streda” v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz uviedol, že podporuje schválenie predloženého
návrhu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 26:
prítomní : 24
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 3
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 551/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
dokument „Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácií, verejného priestranstva za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunajská Streda”.
k bodu č. 24. Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských jedálňach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro DS,
s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478.
Primátor mesta predniesol Návrh na zabezpečenie neverejného stravovania v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda mestskou spoločnosťou Gastro
DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Attila Karaffa vyjadril potešenie nad tým, že práva a povinnosti všetkých
zamestnancov školských jedální materských škôl prechádzajú na spoločnosť Gastro DS, s.r.o. .
Poslanec, Ing. Pavol Sebők takisto vyjadril potešenie a dúfa, že otázka tzv. „centralizácie
školských jedální“ nebude predmetom politického boja. Žiadal poslancov, aby pri rozhodovaní
hlasovali zodpovedne.
Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že cieľom celého procesu je vytvorenie
moderných podmienok na zabezpečenie školského stravovania.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 27:
prítomní : 24
za
: 20
proti
:1
zdržal sa : 2
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 552/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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A/ p o v e r u j e
spoločnosť Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929
01, IČO: 50 808 478, ktorého jediným spoločníkom je mesto Dunajská Streda,
prevádzkovaním školských jedální materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda a to po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov školských
jedální do prevádzky a o schválení prevádzkového poriadku školských jedální.
B/ s c h v a ľ u j e
1. výpožičku nasledovného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda na dobu
neurčitú:
a) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových priestorov potravín
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda spolu s
hnuteľným majetkom slúžiacim na prevádzku školských jedální, špecifikovaným v
inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné náklady spojené
s prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, s.r.o.
b) nebytové priestory školských jedální vrátane kuchýň a skladových priestorov potravín
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda spolu s
hnuteľným majetkom slúžiacim na prevádzku školských jedální, špecifikovaným
v inventúrnom súpise zvereného majetku s tým, že režijné náklady spojené s
prevádzkovaním školských jedální bude uhrádzať Gastro DS, s.r.o.
2. uzavretie zmlúv o výpožičke v zmysle bodu B/1. medzi spoločnosťou Gastro DS,
s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 a
a) Strediskom služieb škole so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929
01, IČO: 51074818
b) jednotlivými základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
3. prechod práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov všetkých
zamestnancov školských jedální materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda, z doterajšieho zamestnávateľa na Gastro DS, s.r.o., so
sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 ku dňu
začatia prevádzkovania školských jedální spoločnosťou Gastro DS, s.r.o.
C/ u k l a d á
1. riaditeľovi Strediska služieb škole
a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu B/1 písm. a) medzi Strediskom služieb
škole a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská
Streda 929 01, IČO: 50 808 478 s tým, že spoločnosť Gastro DS, s.r.o. zabezpečí režijné
náklady na prevádzku školských jedální materských škôl na doterajšej úrovni.
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b) uzavrieť dohodu medzi Strediskom služieb škole a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so
sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 o prechode
práv a povinností zamestnancov školských jedální materských škôl podľa bodu B/3.
2. riaditeľom základných škôl v zakladateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
a) uzavrieť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu A/1 písm. b) medzi základnou školou a
spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda
929 01, IČO: 50 808 478 s tým, že spoločnosť Gastro DS, s.r.o. zabezpečí režijné náklady
na prevádzku školských jedální základných škôl na doterajšej úrovni.
b) uzavrieť dohodu medzi základnou školou a spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 o prechode práv
a povinností zamestnancov školských jedální materských škôl podľa bodu B/3.
D/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie úloh
vyplývajúcich z bodu A/ až C/ tohto uznesenia.

k bodu č. 25. Návrh na schválenie zaradenia Súkromnej školskej jedálne do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zaradenia Súkromnej školskej jedálne do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth dodal, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Dunajská Streda posudzuje iba tie školské jedálne, ktoré sú zaradené do siete MŠ SR. Ďalej
poznamenal, že súkromné, cirkevné školské zariadenia môžu odoberať jedlo, resp. zabezpečiť
donášku jedla iba jedálňou, ktorá je zaradená do tejto siete.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 28:
prítomní : 24
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 3
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 553/2018/25
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ u d e ľ u j e s ú h l a s
na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, na adrese Školská ulica 936/1, 929 01
Dunajská Streda do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre spoločnosť
Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50
808 478 ako zriaďovateľa účelového zariadenia školského stravovania.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie úloh
vyplývajúcich z tohto uznesenia.

k bodu č. 26. Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb škole, Alžbetínske nám.
1203, 929 01 Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb škole,
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 29:
prítomní : 24
za
: 23
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 554/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska
služieb škole, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda.
B/ v y m e n ú v a
na návrh primátora Ing. Dezidera Szabóa za riaditeľa Strediska služieb škole, so sídlom
Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda dňom 1.3.2018.
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k bodu č. 27. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a
kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda
jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 30:
prítomní : 24
za
: 24
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 555/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za
mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda:
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA
RÓBERT ALMÁSI
- za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry
CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE 2018
1. JUDr. OSZKÁR VILÁGI
- za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života
2. Ing. JOZEF RÁCHELA
- za mimoriadne zásluhy v oblasti športu
3. ŠTEFAN BANYÁK
- za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry
CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS 2018
DÁVID CSIBA
- za mimoriadne zásluhy v oblasti športu
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k bodu č. 28. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií
Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, aby okrem Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva mesta Dunajská Streda bol zmenený aj čl 12 ods. 3 Štatútu mesta a § 45 ods. 2
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a to nasledovne:
1. čl 12 ods. 3. Štatútu mesta znie nasledovne:
„3. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších odborníkov z praxe zvolených mestským
zastupiteľstvom.“
2. § 45 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda znie nasledovne:
„2. Riadnym členom stálych komisií môžu byť poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší
odborníci z praxe. Okrem riadnych členov môžu pracovať v stálych komisiách pri mestskom
zastupiteľstve aj prizvaní odborníci s poradným hlasom.“
Poslanec, Mgr. Ivan Nagy predniesol pozmeňujúci návrh ohľadne prvej vety § 1 ods. 3)
Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda bol zmenený
nasledovne:
„3) Komisie sú osemčlenné a sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších dvoch
osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov, neposlancov.”
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó vyjadril súhlas s doplnením komisií odborníkmi.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz uviedol, že navrhnutá formulácia je výsledkom
rokovania medzi politickými frakciami a žiadal poslancov, aby to rešpektovali.
Následne prímátor mesta sa opýtal poslanca Mgr. Ivana Nagya, či naďalej trvá na svojom
pozmeňujúcom návrhu.
Poslanec Mgr. Ivan Nagy reagoval, že naďalej trvá na svojom pozmeňujúcom návrhu.
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch primátora, o bode 1. a bode 2.:
Hlasovanie č. 31:
prítomní : 24
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 2
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nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mgr. Ivana Nagya:
Hlasovanie č. 32:
prítomní : 24
za
: 14
proti
:3
zdržal sa : 6
nehlasoval : 1
Návrh bol prijatý.

Hlasovanie o predloženom návrhu uvedenom v článku I. v bode 1. a zohľadňujúc už
schválený pozmeňujúci návrh, § 1 ods. 3. znie:
„3) Komisie sú osemčlenné a sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších dvoch
osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov, neposlancov. Výnimkou je komisia
pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátová, ktorú tvoria výlučne poslanci mestského zastupiteľstva a
ktorá je šesťčlenná. O prizvaní ďalších odborníkov s poradným hlasom rozhoduje prislušná
komisia uznesením.“
Hlasovanie č. 33:
prítomní : 24
za
: 16
proti
:1
zdržal sa : 5
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o predloženom návrhu uvedenom v článku I. v bode 2., teda § 5 ods. 6. znie:
„6) Na zasadanie komisie sú pozývajú:
- členovia komisie,
- ďalší odborníci s poradným hlasom
- ďalšie osoby určené predsedom komisie“
Hlasovanie č. 34:
prítomní : 24
za
: 16
proti
:1
zdržal sa : 4
nehlasoval : 3
Návrh bol prijatý.
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Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcimi návrhmi:
Hlasovanie č. 35:
prítomní : 24
za
: 15
proti
:1
zdržal sa : 6
nehlasoval : 2
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 556/2018/25
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
A/ Dodatok č. 11 k Štatútu mesta Dunajská Streda v nasledovnom znení:
Čl. 12 ods. 3 znie:
„3. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších odborníkov z praxe, zvolených mestským
zastupiteľstvom.“
B/ zmenu ustanovenia §45 ods. 2. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda zo dňa 02.12.2015 v nasledovnom znení:
„2. Riadnym členom stálych komisií môžu byť poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší
odborníci z praxe. Okrem riadnych členov môžu pracovať v stálych komisiách pri
mestskom zastupiteľstve aj prizvaní odborníci s poradným hlasom.“
C/ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda zo dňa 9.12.2014 spolu s pozmeňovacími návrhmi:
I.
§ 1 ods. 3 znie:
„3) Komisie sú osemčlenné a sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších
dvoch osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov, neposlancov.
Výnimkou je komisia pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátová, ktorú tvoria výlučne
poslanci mestského zastupiteľstva a ktorá je šesťčlenná. O prizvaní ďalších odborníkov
s poradným hlasom rozhoduje príslušná komisia uznesením.“
§ 5 ods. 6 znie:
„6) Na zasadanie komisie sú pozývajú:
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- členovia komisie,
- ďalší odborníci s poradným hlasom,
- ďalšie osoby určené predsedom komisie.“
II.
1. Tento Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Metského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda bol schválený mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa
20.2.2018 a nadobúda účinnosť dňom 15.3.2018.
2. Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie Rokovacieho poriadku
komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 9.12.2014 ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 555/2018/25 zo dňa 20.2.2018.
Po prerokovaní programového bodu č. 28 poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg opustila rokovaciu
miestnosť o 16,46 hod.

k bodu č. 29. Rôzne.
Primátor mesta informoval prítomných, že výťažok z predaja tomboly Plesa mesta
Dunajská Stredavo výške 3.450 Eur, Komisia MsZ pre zdravotíctvo a sociálnu starostlivosť
rozhodla rovnomerne rozdelila medzi troma rodinami sociálne odkázanými a to medzi rodinou
Banyákovou, Lukácsovou a Danisovou. Primátor dúfa, že podpora sa dostane na správne miesto.
Poslanec, Ing. arch. Zoltán Molnár sa v mene všetkých poslancov poďakoval Ing. Eriky
Szelle za 12 ročnú prácu na mestskom úrade.
Primátor mesta sa taktiež pripájal k slovám poslanca Ing. arch Zoltána Molnára a zaželal
veľa úspechov a zdravia v jej budúcom profesionálnom ako aj v súkromnom živote.
V ďalšom primátor mesta odovzdal slovo konateľovi spoločnosti Municipal Real Estate
Dunajská Streda, s.r.o. Jozefovi Janymu, aby informoval poslacov o fungovaní parkovacieho
systému v meste Dunajská Streda, ktorý bol v elektronických médiách kritizovaný.
Jozef Jany, konateľ spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. uviedol, že
systém SMS parking v iných mestách funguje už dlhé roky bez problémov, ale občania sú stále
viac kreatívnejší a chcú preskočiť tento systém. Ako príklad uviedol, že občania si kúpia
parkovací lístok presne v tej minúte, keď zistia, že ich auto kontroluje mestský policajt, avšak
sms v tom momente sa v systéme ešte neobjaví a tým pádom samozrejme budú mať majitelia
motorových vozidiel zbytočné problémy. Na záver uviedol, že osoba, ktorá začala kampaň voči
uvedenému parkovaciemu systému už od začiatku tohto roka dostala 12 pokút, čiže 12 krát si
nekúpil parkovací lístok.
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Poslanci, Tamás Domonkos a Ing. arch. Zoltán Molnár opustili rokovaciu miestnosť o
16,50 hod.
Poslanec, Attila Karaffa pokladá oplotenie ihrísk za veľmi pozitívne a podľa neho by bolo
veľmi dobré, keby na tieto ihriská dozerala stála strážna služba. Ďalej uviedol, že na Kračanskej
ceste pri prechode cez koľajnice by bolo veľmi dobré vybudovať chodník pre chodcov.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik sa informovala ohľadom kamenného divadla v
Dunajskej Strede.
Primátor mesta uviedol, že mesto Dunajská Streda by určite vedelo podporiť fungovanie
kamenného divadla, napriek tomu, že na zriadenie a prevádzkovanie mesto finančné prostriedky
nemá. Ďalej konštatoval, že do dnešného dňa pred samosprávu mesta nebol predložený projekt,
na základe ktorého by sa mohlo zriadiť stéle divadlo. Finančné prostriedky sú vyčlenené iba na
obnovu a prestavbu kinosály v mestskom kultrnom stredisku.

k bodu č. 30. Interpelácie.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz interpeloval člena Mestskej Rady Lászlóa A. Szabóa,
aby odpovedal na jeho otázku, že ako si dovolil neinformovať o fakte, že s ním vedená frakcia
SMK vopred dohodnutým spôsobom bude zmeniť dohodu uzavretú medzi predstaviteľmi frakcií.
Zástupca primátora, László A. Szabó na otázku poslanca Ing. arch Mariana Ravasza
uviedol, že každý poslanec má legitímne právo na predloženie vlastného pozmeňujúceho návrhu.
Je pravda, že začiatkom januára tohoto roka s poslancom Ing. arch Marianom Ravaszom hovorili
o navýšení členov odborných komisií. Nebol však toho názoru, že akákoľvek dohoda by medzi
politickými frakciami nebola dodržaná, pričom väčšina poslancov hlasovala za prijatie
pozmeňujúceho návrhu poslanca Mgr. Ivan Nagy podľa vlastného svedomia.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz odpoveď neprijal, nakoľko zástupca primátora,
László A. Szabó neodpovedal na kladenú otázku, že prečo neinformoval o zmene dohody.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 20.02.2018 o 17:10 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 28.02.2018

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

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

40

Overovatelia: 1/ Ladislav Bachman

2/ György Bugár

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………

………………………………

………………………………
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