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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 14/8/2020       Dunajská Streda, 25.06.2020 

 

Zápisnica 
 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 23. júna 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: 

- JUDr. Szabolcs Hodosy (pracovná zaneprázdnenosť)  

 

k bodu č. 1. Návrh programu 14. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 14. 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 

zrušenie platnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 

26.novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj., ktorý vopred zaslal elektronickou poštou 

poslancom Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. Poznamenal, že na rokovaní Mestskej rady 

Dunajská Streda síce uviedol, že návrh opätovne predloží na ďalšom zasadnutí mestskej rady, na 

mysli mal však zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. Ďalej uviedol, že predkladaný 

návrh prekonzultoval s právnikmi a na základe toho žiada zrušenie všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 Primátor mesta reagoval na návrh poslanca, Rolanda Hakszera a uviedol, že v predkladanom 

návrhu vidí viacero právnych problémov. Poznamenal, že pán poslanec v pôvodne predkladanom 

návrhu navrhoval zníženie sumy poplatku. Poznamenal, že bol predmetný návrh stiahnutý 

z hlasovania Mestskej rady Dunajská Streda práve na návrh pána poslanca Rolanda Hakszera. Ďalej 
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poukázal na nesplnenie zákonných podmienok na prijatie návrhu, a to vyvesenie predmetného 

návrhu na pripomienkovanie občanom na úradnej tabuli mesta, 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva. Uviedol, že je otázne, či je vôbec možné o predkladanom návrhu na dnešnom 

zasadnutí rokovať. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, ako predseda Komisie MsZ mandátovej požiadal poslancov 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, aby do 10. júla odovzdali Oznámenie funkcií, 

zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov spolu so všetkými potrebnými 

prílohami a tie odovzdali na právnom referáte.  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Rolanda Hakszera: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní  : 20 

za : 3 

proti : 6 

zdržal sa  : 11 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 258/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 17.06.2020: 

1. Schválenie programu rokovania 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 13. zasadnutia, 

konaného dňa 19. mája 2020. (materiál č. 236/2020/14) 
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4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 812/3 o výmere  36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Alžbety 

Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 843/15 o výmere 36 

m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 237/2020/14) 

5. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou 

cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“; „Prepojovacia komunikácia medzi 

Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – Časť: SO – 02 Verejné 

osvetlenie“; „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou 

ulicou – 1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a Prepojovacia komunikácia 

medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa – SO-01 Komunikácia – 

časť chodník “; „Florida Villa Park – SO 02 Komunikácie, hodníky – líniová stavba“; 

„Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica 

Levandulová, ulica Fialková, ulica Kaplnská a chodník“; „Florida Villa Park – SO02 

Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, ulica 

Púpalová, ulica Kapuhegyská a chodníky“, „Florida Villa Park – Inžinierske siete – 

elektrické vedenie /VN, NN, TS/, plynovod – líniová stavba (časť VO)“; „Flolrida Villa 

Park – časť Verejné osvetlenie – II. etapa“; „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 

Komunikácia a spevnené plochy – časť vjazd“; a pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2826/1 o výmere 41 m2, par. č. 2826/235 o 

výmere 436 m2, par. č. 2826/237 o výmere 898 m2, par. č. 2826/286 o výmere 152 m2, 

par. č. 2826/314 o výmere 204 m2, par. č. 2826/332 o výmere 174 m2, par. č. 2826/349 o 

výmere 169 m2, par. č. 2826/361 o výmere 134 m2, par. č. 2826/363 o výmere 106 m2, 

par. č. 2826/367 o výmere 166 m2, par. č. 2826/376 o výmere 75 m2, par. č. 2826/384 o 

výmere 249 m2, par. č. 2826/421 o výmere 71 m2, par. č. 2826/427 o výmere 110 m2, 

par. č. 2826/434 o výmere 186 m2, par. č. 2826/512 o výmere 1010 m2, par. č. 2826/513 

o výmere 105 m2, par. č. 2826/605 o výmere 2851 m2, par. č. 2826/606 o výmere 793 

m2, par. č. 2826/607 o výmere 254 m2, par. č. 2826/609 o výmere 371 m2, par. č. 

2826/611 o výmere 122 m2, par. č. 2826/613 o výmere 190 m2, par. č. 2826/615 o 

výmere 229 m2, par. č. 2826/617 o výmere 346 m2, par. č. 2826/619 o výmere 243 m2, 

par. č. 2826/621 o výmere 123 m2, par. č. 2826/623 o výmere 455 m2, par. č. 2826/627 o 

výmere 648 m2, par. č. 2826/628 o výmere 70 m2, par. č. 2826/822 o výmere 149 m2, 

par. č. 2826/874 o výmere 859 m2, par. č. 2826/875 o výmere 2215 m2, par. č. 2826/876 

o výmere 153 m2, par. č. 2826/877 o výmere 250 m2, par.  č. 2826/878 o výmere 390 m2, 

par. č. 2826/879 o výmere 15 m2, par. č. 2826/880 o výmere 166 m2, par. č. 2826/881 o 

výmere 359 m2, par. č. 2826/882 o výmere 40 m2, par. č. 2826/883 o výmere 37 m2, par.  

č. 2826/884 o výmere 61 m2, par. č. 2826/909 o výmere 1006 m2, par. č. 2826/910 o 

výmere 22 m2, par. č. 2826/911 o výmere 20 m2, par. č. 2826/912 o výmere 1 m2, par. č. 

2826/913 o výmere 377 m2, par. č. 2826/914 o výmere 82 m2, par. č. 2826/916 o výmere 

4 m2, par. č. 2826/918 výmere 511 m2, par. č. 2826/924 o výmere 3139 m2, par. č. 

2826/925 o výmere 202 m2, par. č. 2826/926 o výmere 77 m2, par. č. 2826/927 o výmere 

521 m2, par. č. 2826/928 o výmere 2 m2, par. č. 2826/989 o výmere 1019 m2, par. č. 

2826/990 o výmere 511 m2, par.  č. 2826/992 o výmere 311 m2, par. č. 4103/17 o 
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výmere 107 m2, par. č. 4103/18 o výmere 48 m2, par. č. 4103/19 o výmere 336 m2, par. 

č. 4103/21 o výmere 168 m2, par. č. 4103/24 o výmere 157 m2, par. č. 4103/25 o výmere 

5 m2, par. č. 4103/27 o výmere 38 m2, par. č. 4103/30 o výmere 16 m2, par. č. 4103/32 o 

výmere 15 m2, par. č. 4103/33 o výmere 263 m2, par. č. 4103/34 o výmere 250 m2, par. 

č. 4103/39 o výmere 57 m2, par. č. 4103/40 o výmere 17 m2, par. č. 4103/41 o výmere 

17 m2, par. č. 4103/45 o výmere 7 m2, par. č. 4103/46 o výmere 104 m2, par. č. 4103/48 

o výmere 123 m2, par. č. 4103/49 o výmere 21 m2, par. č. 4103/50 o výmere 171 m2, par. 

č. 4103/51 o výmere 192 m2, par. č. 4103/52 o výmere 34 m2, par. č. 4103/53 o výmere 

149 m2, par. č. 4103/54 o výmere 55 m2, par. č. 4103/55 o výmere 60 m2, par. č. 4103/56 

o výmere 276 m2, par. č. 4103/57 o výmere 91 m2, par. č. 4103/58 o výmere 66 m2, par. 

č. 4103/59 o výmere 3 m2, par. č. 4103/60 o výmere 6 m2, par. č. 4103/61 o výmere 1 

m2, par. č. 4103/62 o výmere 5 m2, par. č. 4103/63 o výmere 232 m2, par. č. 4103/64 o 

výmere 31 m2, par. č. 4103/65 o výmere 11 m2, par. č. 4103/66 o výmere 89 m2, par. č. 

4103/67 o výmere 26 m2, par. č. 4103/174 o výmere 14 m2, par. č. 4103/176 o výmere 

37 m2, par. č. 4103/177 o výmere 36 m2, par. č. 4103/178 o výmere 5 m2, par. č. 

4103/179 o výmere 11 m2, par. č. 4103/183 o výmere 31 m2, par. č. 4103/185 o výmere 

3 m2, par. č. 4103/186 o výmere 6 m2, par. č. 4103/187 o výmere 5 m2, par. č. 4103/188 

o výmere 22 m2, par. č. 4103/189 o výmere 27 m2, par. č. 4103/190 o výmere 26 m2, par. 

č. 4103/191 o výmere 17 m2, par. č. 4103/192 o výmere 247 m2, par. č. 4103/193 o 

výmere 5 m2, par. č. 4103/194 o výmere 10 m2, par. č. 4103/195 o výmere 1 m2, par. č. 

4103/196 o výmere 2 m2, par. č. 4103/199 o výmere 5 m2, par. č. 4103/200 o výmere 8 

m2, par. č. 2826/393 o výmere 79 m2, par. č. 2826/885 o výmere 460 m2, par. č. 

2826/886 o výmere 81 m2, par. č. 2826/917 o výmere 151 m2, par. č. 4103/35 o výmere 

5 m2, par. č. 4103/36 o výmere 29 m2, par. č. 4103/37 o výmere 130 m2, par. č. 4103/38 

o výmere 20 m2, par. č. 2835/38 o výmere 17 m2, par. č. 2835/56 o výmere 59 m2, par. č. 

2835/57 o výmere 131 m2, par. č. 2835/65 o výmere 71 m2, par. č. 4103/26 o výmere 3 

m2, par. č. 4103/173 o výmere 4 m2, par. č. 4103/31 o výmere 19 m2, par. č. 4103/184 o 

výmere 27 m2, par. č. 4103/207 o výmere 50 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, za 

symbolickú kúpnu cenu 9,- Eur plus príslušná DPH. (materiál č. 238/2020/14) 

6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B 

– SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – I. 

etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a 

spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – II. etapa“; „Technická 

vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – I. etapa“, 

„Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – 

II. etapa“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 

1016/15, par. č. 1016/46, par. č. 1016/47, par. č. 1016/72, par. č. 1016/73, par. č. 

1016/74, par. č. 1016/75, par. č. 1016/76, par. č. 1016/77, par. č. 1016/78, par. č. 

1016/79, par. č. 1016/80, par. č. 1016/81, par. č. 1016/82, par. č. 1016/83, par. č. 

1016/84, par. č. 1016/85 a par. č. 1016/86; v prospech mesta Dunajská Streda, za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro plus príslušná DPH. (materiál č. 239/2020/14) 
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7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS 

a ČSPH ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová 

komunikácia Y“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 

Rekonštrukcia okružnej križovatky vetva XY“; „Príprava pre územie pre Obchodné 

domy ARDIS a ČSPH ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM 

ARDIS – komunikácie – II. etapa na pozemku 1942/17“; „Príprava územia pre 

Obchodné domy ARDIS - Verejné osvetlenie“; „Technická infraštruktúra 

polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – Lokalita Z26 – SO 01 Komunikácie – 

Vetva A, B, C (chodník)“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v Dunajskej 

Strede – lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 2, A, B, C – verejnej pozemnej 

komunikácie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v DS – Lokalita G114, 

Z26 – Verejné osvetlenie“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C-SO 01 

Komunikácia“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 05.2 – Verejné 

osvetlenie – rozšírenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1934/34 o výmere 70 m2, par. č. 1934/35 o výmere 196 m2, par. č. 

1934/36 o výmere 196 m2, par. č. 1942/1 o výmere 5709 m2, par. č. 1942/52 o výmere 

8338 m2, par. č. 1942/55 o výmere 787 m2, par. č. 1942/145 o výmere 187 m2, par. č. 

1942/169 o výmere 14 m2, par. č. 1942/170 o výmere 126 m2, par. č. 1942/173 o výmere 

10 m2, par. č. 1942/292 o výmere 88 m2, par. č. 1942/293 o výmere 21 m2, par. č. 

1942/294 o výmere 16 m2 a pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé 

Blahovo, par. č. 1001/12 o výmere 2009 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za 

symbolickú kúpnu cenu 10,- Eur plus príslušná DPH. (materiál č. 240/2020/14) 

8. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve 

spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 

1950/2 o výmere 21 m2, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 241/2020/14) 

9. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501. (materiál č. 242/2020/14) 

10. Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových priestorov v budove súp. č. 

788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb. 

(materiál č. 243/2020/14) 

11. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. (materiál č. 

244/2020/14) 

12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. (materiál č. 

245/2020/14) 

13. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda 

na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. (materiál č. 246/2020/14) 

14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 247/2020/14) 
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15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre 

seniorov Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 248/2020/14) 

16. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020. (materiál č. 

249/2020/14) 

17. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Súkromnej materskej školy 

Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je 

Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do  siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020. 

(materiál č. 250/2020/14) 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa 23. 

júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade 

za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. 

(materiál č. 251/2020/14) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa 23. 

júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované 

sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 252/2020/14) 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. 

júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako 

súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda. (materiál č. 

253/2020/14) 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020 zo dňa 23. 

júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného 

priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 254/2020/14) 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. 

júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. 

februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 255/2020/14) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2020 zo dňa 23. 

júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 8/2013 zo dňa  26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 256/2020/14) 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 23. 

júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

257/2020/14) 

25. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na II. polrok 2020. (materiál č. 258/2020/14) 

26. Rôzne. 

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

 

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

Alexandra Dakóa a Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 259/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Mgr. art., dr. jur. Ákosa Horonya za overovateľov zápisnice 

a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 13. 

zasadnutia, konaného dňa 19. mája 2020. (materiál č. 236/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 13. zasadnutia, konaného dňa 19. mája 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 260/2020/14 

 

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 13. 

zasadnutia, konaného dňa 19. mája 2020. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 812/3 o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve Alžbety 

Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 843/15 o výmere 36 m2, vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 237/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 812/3 o výmere  36 m2, v podielovom 

spoluvlastníctve Alžbety Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 843/15 o 

výmere 36 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 261/2020/14 

 

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 Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený 

geometrickým plánom č. 177/2020, vyhotoveným dňa 29.05.2020, vyhotoviteľom 
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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 04.06.2020 pod 

číslom G1- 1259/2020, par. č. 843/15, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 36 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

  

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Alžbeta Hervayová,  

          pozemok nachádzajúci sa 

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

vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, 

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 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020, par. č. 812/3, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve 

Alžbety Hervayovej,  

    v spoluvlastníckom podiele 1/2-ine k celku. 

  

1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Ing. Jozef Hervay,  

          pozemok nachádzajúci sa 

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

vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, 

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 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020, par. č. 812/3, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve 

Ing. Jozefa Hervayho,  

     v spoluvlastníckom podiele 1/4-ine k celku. 

 

1.4 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 4 – Ing. Juraj Hervay,  

        pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený 

geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, 

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 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020,  par. č. 812/3, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, v podielovom spoluvlastníctve 

Ing. Juraja Hervayho,  

   v spoluvlastníckom podiele 1/4-ine k celku. 

 

1.5 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46610910-67/2020, 

vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul. kráľa Štefana 
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342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 476/2020, par. č. 812/3, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, 

nadobudne vymieňajúci č. 1 - mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 00 305 383, do výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku. 

 

1.6 pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 177/2020, 

vyhotoveným dňa 29.05.2020, 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 04.06.2020 pod číslom G1- 1259/2020, par. č. 843/15, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, 

nadobudne: 

- vymieňajúci č. 2 – Alžbeta Hervayová,  

    do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku, 

- vymieňajúci č. 3 – Ing. Jozef Hervay,  

    do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/4-ine k celku, 

- vymieňajúci č. 4 – Ing. Juraj Hervay,  

    do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/4-ine k celku. 

 

2. Bezodplatnú zámenu  vyššie uvedených pozemkov, 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, z dôvodu vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemku 

dotknutého plánovanou rekonštrukciou chodníka pre chodcov na Ulici Gyulu Szabóa. 

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

písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je 

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

k bodu č. 5. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Prepojovacia komunikácia medzi 

Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“; „Prepojovacia komunikácia 

medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – Časť: SO – 02 Verejné 

osvetlenie“; „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 

1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a Prepojovacia komunikácia medzi 

Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník 

“; „Florida Villa Park – SO 02 Komunikácie, hodníky – líniová stavba“; „Florida Villa Park – 

SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová, ulica Fialková, 

ulica Kaplnská a chodník“; „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná 
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komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, ulica Púpalová, ulica Kapuhegyská a chodníky“, 

„Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické vedenie /VN, NN, TS/, plynovod – líniová 

stavba (časť VO)“; „Flolrida Villa Park – časť Verejné osvetlenie – II. etapa“; „FLORIDA 

PROMENADE – obj. SO 110 Komunikácia a spevnené plochy – časť vjazd“; a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2826/1 o výmere 41 m2, par. 

č. 2826/235 o výmere 436 m2, par. č. 2826/237 o výmere 898 m2, par. č. 2826/286 o výmere 152 

m2, par. č. 2826/314 o výmere 204 m2, par. č. 2826/332 o výmere 174 m2, par. č. 2826/349 o 

výmere 169 m2, par. č. 2826/361 o výmere 134 m2, par. č. 2826/363 o výmere 106 m2, par. č. 

2826/367 o výmere 166 m2, par. č. 2826/376 o výmere 75 m2, par. č. 2826/384 o výmere 249 m2, 

par. č. 2826/421 o výmere 71 m2, par. č. 2826/427 o výmere 110 m2, par. č. 2826/434 o výmere 

186 m2, par. č. 2826/512 o výmere 1010 m2, par. č. 2826/513 o výmere 105 m2, par. č. 2826/605 

o výmere 2851 m2, par. č. 2826/606 o výmere 793 m2, par. č. 2826/607 o výmere 254 m2, par. č. 

2826/609 o výmere 371 m2, par. č. 2826/611 o výmere 122 m2, par. č. 2826/613 o výmere 190 

m2, par. č. 2826/615 o výmere 229 m2, par. č. 2826/617 o výmere 346 m2, par. č. 2826/619 o 

výmere 243 m2, par. č. 2826/621 o výmere 123 m2, par. č. 2826/623 o výmere 455 m2, par. č. 

2826/627 o výmere 648 m2, par. č. 2826/628 o výmere 70 m2, par. č. 2826/822 o výmere 149 m2, 

par. č. 2826/874 o výmere 859 m2, par. č. 2826/875 o výmere 2215 m2, par. č. 2826/876 o 

výmere 153 m2, par. č. 2826/877 o výmere 250 m2, par.  č. 2826/878 o výmere 390 m2, par. č. 

2826/879 o výmere 15 m2, par. č. 2826/880 o výmere 166 m2, par. č. 2826/881 o výmere 359 m2, 

par. č. 2826/882 o výmere 40 m2, par. č. 2826/883 o výmere 37 m2, par. č. 2826/884 o výmere 61 

m2, par. č. 2826/909 o výmere 1006 m2, par. č. 2826/910 o výmere 22 m2, par. č. 2826/911 o 

výmere 20 m2, par. č. 2826/912 o výmere 1 m2, par. č. 2826/913 o výmere 377 m2, par. č. 

2826/914 o výmere 82 m2, par. č. 2826/916 o výmere 4 m2, par. č. 2826/918 výmere 511 m2, par. 

č. 2826/924 o výmere 3139 m2, par. č. 2826/925 o výmere 202 m2, par. č. 2826/926 o výmere 77 

m2, par. č. 2826/927 o výmere 521 m2, par. č. 2826/928 o výmere 2 m2, par. č. 2826/989 o 

výmere 1019 m2, par. č. 2826/990 o výmere 511 m2, par. č. 2826/992 o výmere 311 m2, par. č. 

4103/17 o výmere 107 m2, par. č. 4103/18 o výmere 48 m2, par. č. 4103/19 o výmere 336 m2, 

par. č. 4103/21 o výmere 168 m2, par. č. 4103/24 o výmere 157 m2, par. č. 4103/25 o výmere 5 

m2, par. č. 4103/27 o výmere 38 m2, par. č. 4103/30 o výmere 16 m2, par. č. 4103/32 o výmere 

15 m2, par. č. 4103/33 o výmere 263 m2, par. č. 4103/34 o výmere 250 m2, par. č. 4103/39 o 

výmere 57 m2, par. č. 4103/40 o výmere 17 m2, par. č. 4103/41 o výmere 17 m2, par. č. 4103/45 

o výmere 7 m2, par. č. 4103/46 o výmere 104 m2, par. č. 4103/48 o výmere 123 m2, par. č. 

4103/49 o výmere 21 m2, par. č. 4103/50 o výmere 171 m2, par. č. 4103/51 o výmere 192 m2, 

par. č. 4103/52 o výmere 34 m2, par. č. 4103/53 o výmere 149 m2, par. č. 4103/54 o výmere 55 

m2, par. č. 4103/55 o výmere 60 m2, par. č. 4103/56 o výmere 276 m2, par. č. 4103/57 o výmere 

91 m2, par. č. 4103/58 o výmere 66 m2, par. č. 4103/59 o výmere 3 m2, par. č. 4103/60 o výmere 

6 m2, par. č. 4103/61 o výmere 1 m2, par. č. 4103/62 o výmere 5 m2, par. č. 4103/63 o výmere 

232 m2, par. č. 4103/64 o výmere 31 m2, par. č. 4103/65 o výmere 11 m2, par. č. 4103/66 o 

výmere 89 m2, par. č. 4103/67 o výmere 26 m2, par. č. 4103/174 o výmere 14 m2, par. č. 

4103/176 o výmere 37 m2, par. č. 4103/177 o výmere 36 m2, par. č. 4103/178 o výmere 5 m2, 

par. č. 4103/179 o výmere 11 m2, par. č. 4103/183 o výmere 31 m2, par. č. 4103/185 o výmere 3 

m2, par. č. 4103/186 o výmere 6 m2, par. č. 4103/187 o výmere 5 m2, par. č. 4103/188 o výmere 
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22 m2, par. č. 4103/189 o výmere 27 m2, par. č. 4103/190 o výmere 26 m2, par. č. 4103/191 o 

výmere 17 m2, par. č. 4103/192 o výmere 247 m2, par. č. 4103/193 o výmere 5 m2, par. č. 

4103/194 o výmere 10 m2, par. č. 4103/195 o výmere 1 m2, par. č. 4103/196 o výmere 2 m2, par. 

č. 4103/199 o výmere 5 m2, par. č. 4103/200 o výmere 8 m2, par. č. 2826/393 o výmere 79 m2, 

par. č. 2826/885 o výmere 460 m2, par. č. 2826/886 o výmere 81 m2, par. č. 2826/917 o výmere 

151 m2, par. č. 4103/35 o výmere 5 m2, par. č. 4103/36 o výmere 29 m2, par. č. 4103/37 o 

výmere 130 m2, par. č. 4103/38 o výmere 20 m2, par. č. 2835/38 o výmere 17 m2, par. č. 2835/56 

o výmere 59 m2, par. č. 2835/57 o výmere 131 m2, par. č. 2835/65 o výmere 71 m2, par. č. 

4103/26 o výmere 3 m2, par. č. 4103/173 o výmere 4 m2, par. č. 4103/31 o výmere 19 m2, par. č. 

4103/184 o výmere 27 m2, par. č. 4103/207 o výmere 50 m2, v prospech mesta Dunajská Streda, 

za symbolickú kúpnu cenu 9,- Eur plus príslušná DPH. (materiál č. 238/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Prepojovacia komunikácia 

medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“; „Prepojovacia komunikácia 

medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – Časť: SO – 02 Verejné 

osvetlenie“; „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. 

etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou 

cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník “; „Florida Villa 

Park – SO 02 Komunikácie, hodníky – líniová stavba“; „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, 

chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová, ulica Fialková, ulica Kaplnská a chodník“; 

„Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová – 

II. etapa, ulica Púpalová, ulica Kapuhegyská a chodníky“, „Florida Villa Park – Inžinierske siete – 

elektrické vedenie /VN, NN, TS/, plynovod – líniová stavba (časť VO)“; „Flolrida Villa Park – časť 

Verejné osvetlenie – II. etapa“; „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 Komunikácia a spevnené 

plochy – časť vjazd“; a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 

2826/1 o výmere 41 m2, par. č. 2826/235 o výmere 436 m2, par. č. 2826/237 o výmere 898 m2, par. 

č. 2826/286 o výmere 152 m2, par. č. 2826/314 o výmere 204 m2, par. č. 2826/332 o výmere 174 m2, 

par. č. 2826/349 o výmere 169 m2, par. č. 2826/361 o výmere 134 m2, par. č. 2826/363 o výmere 106 

m2, par. č. 2826/367 o výmere 166 m2, par. č. 2826/376 o výmere 75 m2, par. č. 2826/384 o výmere 

249 m2, par. č. 2826/421 o výmere 71 m2, par. č. 2826/427 o výmere 110 m2, par. č. 2826/434 o 

výmere 186 m2, par. č. 2826/512 o výmere 1010 m2, par. č. 2826/513 o výmere 105 m2, par. č. 

2826/605 o výmere 2851 m2, par. č. 2826/606 o výmere 793 m2, par. č. 2826/607 o výmere 254 m2, 

par. č. 2826/609 o výmere 371 m2, par. č. 2826/611 o výmere 122 m2, par. č. 2826/613 o výmere 190 

m2, par. č. 2826/615 o výmere 229 m2, par. č. 2826/617 o výmere 346 m2, par. č. 2826/619 o výmere 

243 m2, par. č. 2826/621 o výmere 123 m2, par. č. 2826/623 o výmere 455 m2, par. č. 2826/627 o 

výmere 648 m2, par. č. 2826/628 o výmere 70 m2, par. č. 2826/822 o výmere 149 m2, par. č. 

2826/874 o výmere 859 m2, par. č. 2826/875 o výmere 2215 m2, par. č. 2826/876 o výmere 153 m2, 

par. č. 2826/877 o výmere 250 m2, par.  č. 2826/878 o výmere 390 m2, par. č. 2826/879 o výmere 15 

m2, par. č. 2826/880 o výmere 166 m2, par. č. 2826/881 o výmere 359 m2, par. č. 2826/882 o výmere 

40 m2, par. č. 2826/883 o výmere 37 m2, par. č. 2826/884 o výmere 61 m2, par. č. 2826/909 o 

výmere 1006 m2, par. č. 2826/910 o výmere 22 m2, par. č. 2826/911 o výmere 20 m2, par. č. 

2826/912 o výmere 1 m2, par. č. 2826/913 o výmere 377 m2, par. č. 2826/914 o výmere 82 m2, par. 
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č. 2826/916 o výmere 4 m2, par. č. 2826/918 výmere 511 m2, par. č. 2826/924 o výmere 3139 m2, 

par. č. 2826/925 o výmere 202 m2, par. č. 2826/926 o výmere 77 m2, par. č. 2826/927 o výmere 521 

m2, par. č. 2826/928 o výmere 2 m2, par. č. 2826/989 o výmere 1019 m2, par. č. 2826/990 o výmere 

511 m2, par. č. 2826/992 o výmere 311 m2, par. č. 4103/17 o výmere 107 m2, par. č. 4103/18 o 

výmere 48 m2, par. č. 4103/19 o výmere 336 m2, par. č. 4103/21 o výmere 168 m2, par. č. 4103/24 o 

výmere 157 m2, par. č. 4103/25 o výmere 5 m2, par. č. 4103/27 o výmere 38 m2, par. č. 4103/30 o 

výmere 16 m2, par. č. 4103/32 o výmere 15 m2, par. č. 4103/33 o výmere 263 m2, par. č. 4103/34 o 

výmere 250 m2, par. č. 4103/39 o výmere 57 m2, par. č. 4103/40 o výmere 17 m2, par. č. 4103/41 o 

výmere 17 m2, par. č. 4103/45 o výmere 7 m2, par. č. 4103/46 o výmere 104 m2, par. č. 4103/48 o 

výmere 123 m2, par. č. 4103/49 o výmere 21 m2, par. č. 4103/50 o výmere 171 m2, par. č. 4103/51 o 

výmere 192 m2, par. č. 4103/52 o výmere 34 m2, par. č. 4103/53 o výmere 149 m2, par. č. 4103/54 o 

výmere 55 m2, par. č. 4103/55 o výmere 60 m2, par. č. 4103/56 o výmere 276 m2, par. č. 4103/57 o 

výmere 91 m2, par. č. 4103/58 o výmere 66 m2, par. č. 4103/59 o výmere 3 m2, par. č. 4103/60 o 

výmere 6 m2, par. č. 4103/61 o výmere 1 m2, par. č. 4103/62 o výmere 5 m2, par. č. 4103/63 o 

výmere 232 m2, par. č. 4103/64 o výmere 31 m2, par. č. 4103/65 o výmere 11 m2, par. č. 4103/66 o 

výmere 89 m2, par. č. 4103/67 o výmere 26 m2, par. č. 4103/174 o výmere 14 m2, par. č. 4103/176 o 

výmere 37 m2, par. č. 4103/177 o výmere 36 m2, par. č. 4103/178 o výmere 5 m2, par. č. 4103/179 o 

výmere 11 m2, par. č. 4103/183 o výmere 31 m2, par. č. 4103/185 o výmere 3 m2, par. č. 4103/186 o 

výmere 6 m2, par. č. 4103/187 o výmere 5 m2, par. č. 4103/188 o výmere 22 m2, par. č. 4103/189 o 

výmere 27 m2, par. č. 4103/190 o výmere 26 m2, par. č. 4103/191 o výmere 17 m2, par. č. 4103/192 

o výmere 247 m2, par. č. 4103/193 o výmere 5 m2, par. č. 4103/194 o výmere 10 m2, par. č. 

4103/195 o výmere 1 m2, par. č. 4103/196 o výmere 2 m2, par. č. 4103/199 o výmere 5 m2, par. č. 

4103/200 o výmere 8 m2, par. č. 2826/393 o výmere 79 m2, par. č. 2826/885 o výmere 460 m2, par. 

č. 2826/886 o výmere 81 m2, par. č. 2826/917 o výmere 151 m2, par. č. 4103/35 o výmere 5 m2, par. 

č. 4103/36 o výmere 29 m2, par. č. 4103/37 o výmere 130 m2, par. č. 4103/38 o výmere 20 m2, par. č. 

2835/38 o výmere 17 m2, par. č. 2835/56 o výmere 59 m2, par. č. 2835/57 o výmere 131 m2, par. č. 

2835/65 o výmere 71 m2, par. č. 4103/26 o výmere 3 m2, par. č. 4103/173 o výmere 4 m2, par. č. 

4103/31 o výmere 19 m2, par. č. 4103/184 o výmere 27 m2, par. č. 4103/207 o výmere 50 m2, v 

prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 9,- Eur plus príslušná DPH v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 
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č. 262/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a 

Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný 

úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

5006/2868/2015/033-BGy-004 zo dňa 17.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

14.04.2016, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a 

Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa – Časť: SO – 02 Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie 

mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím 1111/DS/8974/2016/033-BGy-004 zo dňa 01.02.2017, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2017, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú 

kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 
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3. Odkúpenie stavebných dielov „Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a 

Malotejedskou ulicou – 1. etapa – SO-01 Komunikácia – časť chodník a Prepojovacia 

komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 2. etapa – SO-01 

Komunikácia – časť chodník “, ktorých užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

6729/DS/5637/2020/033-HJ-004 zo dňa 22.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

22.05.2020, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

4. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – 

líniová stavba“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi rozhodnutím č. 35/DS/5148/2015/033-BGY/005 zo 

dňa 24.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2016; v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri 

splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.   

 

5. Odkúpenie stavebných dielov „Florida Villa Park – SO02 Komunikácie, chodníky – 

časť Cestná komunikácia ulica Levandulová, ulica Fialková, ulica Kaplnská a chodník“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 3765/DS/6681/2018/033-BGy-004 zo dňa 

31.07.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2018 a „Florida Villa Park – SO02 

Komunikácie, chodníky – časť Cestná komunikácia ulica Levandulová – II. etapa, ulica 

Púpalová, ulica Kapuhegyská a chodníky“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 
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4465/DS/9440/2018/033-BGy-004 zo dňa 28.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

22.05.2020; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

6. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – Inžinierske siete – elektrické vedenie 

/VN, NN, TS/, plynovod – líniová stavba“ – časť VO; ktorého užívanie mesto Dunajská 

Streda ako stavebný úrad dodatočne povolil predávajúcemu ako stavebníkovi rozhodnutím 

6021/6075/2015/033-BGY-008 zo dňa 16.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

21.04.2016; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

7. Odkúpenie stavebného diela „Florida Villa Park – časť Verejné osvetlenie – II. etapa“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 4466/DS/9441/2018/033-BGY-004 zo dňa 

16.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2020; v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri 

splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 
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• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

8. Odkúpenie stavebného diela „FLORIDA PROMENADE – obj. SO 110 Komunikácia a 

spevnené plochy – časť vjazd“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 7230/DS/8645/ 

2020/033-HJ-004 zo dňa 09.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.06.2020; v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) 

plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    

 

9.  Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 6493 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, par. č. 2826/1,  parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 41 

m2; par. č. 2826/235, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 436 m2; par. 

č. 2826/237, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 898 m2, par. č. 

2826/286, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 152 m2, par. č. 

2826/314, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 204 m2; par. č. 

2826/332, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 174 m2; par. č. 

2826/349, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 169 m2; par. č. 

2826/361, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 134 m2; par. č. 

2826/363, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 106 m2; par. č. 

2826/367, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 166 m2; par. č. 

2826/376, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 75 m2; par. č. 

2826/384, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 249 m2; par. č. 

2826/421, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 71 m2; par. č. 
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2826/427, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 110 m2; par. č. 

2826/434, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 186 m2; par. č. 

2826/512, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1010 m2; par. č. 

2826/513, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 105 m2; par. č. 

2826/605, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2851 m2; 

par. č. 2826/606, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 793 m2; par. č. 

2826/607, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2; 

par. č. 2826/609, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

371 m2; par. č. 2826/611, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 122 m2; par. č. 2826/613, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 190 m2; par. č. 2826/615, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 229 m2; par. č. 2826/617, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 346 m2; par. č. 2826/619, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 243 m2; par. č. 2826/621, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2; par. č. 2826/623, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 455 m2; par. č. 2826/627, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 648 m2; par. č. 

2826/628, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2; 

par. č. 2826/822, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 149 m2; par. č. 

2826/874, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 859 m2; par. č. 

2826/875, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2215 m2; par. č. 

2826/876, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 153 m2; par. č. 

2826/877, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 250 m2; par. č. 

2826/878, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 390 m2; par. č. 

2826/879, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 m2; par. č. 

2826/880, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 166 m2; par. č. 

2826/881, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 359 m2; par. č. 

2826/882, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 40 m2; par. č. 

2826/883, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 37 m2; par. č. 

2826/884, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 61 m2; par. č. 

2826/909, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1006 m2; par. č. 

2826/910, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 22 m2; par. č. 

2826/911, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 20 m2; par. č. 2826/912, 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 1 m2; par. č. 2826/913, parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 377 m2; par. č. 2826/914, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 82 m2; par. č. 2826/916, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 4 m2; par. č. 2826/918, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 511 m2; par. č. 2826/924, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 3139 m2; par. č. 2826/925, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 202 m2; par. č. 2826/926, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 77 m2; par. č. 2826/927, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 521 m2; par. č. 2826/928, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 
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2 m2; par. č. 2826/989, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1019 m2; 

par. č. 2826/990, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 511 m2; par. č. 

2826/992, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 311 m2; 

par. č. 4103/17, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 107 m2; par. č. 

4103/18, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2; par. 

č. 4103/19, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 336 m2; par. č. 

4103/21, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 168 m2; par. č. 4103/24, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 157 m2; par. č. 4103/25, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2; par. č. 4103/27, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2; par. č. 4103/30, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2; par. č. 4103/32, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2; par. č. 4103/33, parcela registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 263 m2; par. č. 4103/34, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2; par. č. 4103/39, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2; par. č. 4103/40, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2; par. č. 4103/41, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2; par. č. 4103/45, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 7 m2; par. č. 4103/46, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2; par. č. 4103/48, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2; par. č. 

4103/49, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 21 m2; par. č. 4103/50, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m2; par. č. 

4103/51, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 192 m2; 

par. č. 4103/52, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 34 m2; par. č. 

4103/53, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 149 m2; 

par. č. 4103/54, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 55 m2; par. č. 

4103/55,  parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 60 m2; par. č. 4103/56, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 276 m2; par. č. 

4103/57, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 91 m2; par. č. 4103/58, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2; par. č. 

4103/59, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 par. č. 

4103/60, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 6 m2; par. č. 4103/61, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2; par. č. 

4103/62, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2; par. č. 4103/63, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2; par. č. 

4103/64, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 31 m2; par. č. 4103/65, 

parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 m2; par. č. 4103/66, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2; par. č. 4103/67, 

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

4103/174, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; 

par. č. 4103/176, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 

m2; par. č. 4103/177, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 36 m2; par. 
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č. 4103/178, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2; 

par. č. 4103/179, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 m2; par. č. 

4103/183, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2; 

par. č. 4103/185, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 

m2; par. č. 4103/186, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 6 m2; par. č. 4103/187, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 5 m2; 

par. č. 4103/188, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 22 m2; par. č. 

4103/189, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2; 

par. č. 4103/190, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 

m2; par. č. 4103/191, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 17 m2; par. č. 

4103/192, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 247 m2; 

par. č. 4103/193, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 

m2; par. č. 4103/194, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 10 m2; par. č. 4103/195, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1 m2; par. č. 4103/196, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 2 m2; par. č. 4103/199,  parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2; par. č. 4103/200, parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 8 m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, 

obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 7589 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 2826/393, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 79 m2; par. č. 2826/885, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 460 m2; par. č. 2826/886, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 81 m2; par. č. 2826/917, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

151 m2; par. č. 4103/35, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2; par. 

č. 4103/36, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 29 m2; par. č. 4103/37, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2; par. č. 

4103/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 20 m2; pozemkov 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 4644 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 

2835/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m2; par. č. 2835/56, 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 59 m2; par. č. 2835/57, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 131 m2; par. č. 2835/65, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2; pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 8523 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 4103/26, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2; par. č. 4103/173, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2; pozemku nachádzajúceho sa v 

k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 

8374 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 4103/31, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2; a pozemkov 

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

Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 35021934-133/2020, vyhotoveným 
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dňa 27.05.2020, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, par. č. 4103/184, parcela registra C,  druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, par. č. 4103/207, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, 

Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – I. 

etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené 

plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – II. etapa“; „Technická vybavenosť v 

lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – I. etapa“, „Technická vybavenosť 

v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – II. etapa“, a pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1016/15, par. č. 1016/46, 

par. č. 1016/47, par. č. 1016/72, par. č. 1016/73, par. č. 1016/74, par. č. 1016/75, par. č. 1016/76, 

par. č. 1016/77, par. č. 1016/78, par. č. 1016/79, par. č. 1016/80, par. č. 1016/81, par. č. 1016/82, 

par. č. 1016/83, par. č. 1016/84, par. č. 1016/85 a par. č. 1016/86; v prospech mesta Dunajská 

Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro plus príslušná DPH. (materiál č. 239/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Technická vybavenosť v 

lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a 

chodník – I. etapa“, „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a 

spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – II. etapa“; „Technická vybavenosť v 

lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – I. etapa“, „Technická vybavenosť v 

lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné osvetlenie VO – II. etapa“, a pozemkov nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1016/15, par. č. 1016/46, par. č. 1016/47, par. č. 

1016/72, par. č. 1016/73, par. č. 1016/74, par. č. 1016/75, par. č. 1016/76, par. č. 1016/77, par. č. 

1016/78, par. č. 1016/79, par. č. 1016/80, par. č. 1016/81, par. č. 1016/82, par. č. 1016/83, par. č. 

1016/84, par. č. 1016/85 a par. č. 1016/86; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro plus príslušná DPH v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 20 

za : 20 
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proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 263/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 

02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – I.  etapa“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 3536/DS/5811/2018/033-BGy/004 zo dňa 

07.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2018; „Technická vybavenosť v 

lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná 

komunikácia a chodník – II.  etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný 

úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4221/DS/8588/2018/033-BGy/004 zo dňa 19.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

19.11.2018; v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – 

originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda.  

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 

03.3 Verejné osvetlenie VO – I.  etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

3535/DS/5810/ 2018/033-BGy-004 zo dňa 07.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

08.08.2018; „Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 03.3 Verejné 

osvetlenie VO – II. etapa“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 
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povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4125/DS/8151/2018/033-BGy-004 zo dňa 19.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

19.11.2018; v prospech mesta Dunajská Streda pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – 

originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

• čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na 

záručnú lehotu 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská 

Streda (okrem bežnej  výmeny opotrebovaných  osvetlovacích telies – žiaroviek). 

 

3.  Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 4407 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, par. č. 1016/15, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 166 m2, par. č. 1016/46, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

109 m2, par. č. 1016/47, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 167 m2, 

par. č. 1016/72, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 79 m2, par. č. 

1016/73, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 427 m2, par. č. 1016/74, 

parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 73 m2, par. č. 1016/75, parcely 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 78 m2, par. č. 1016/76, parcely registra C, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 40 m2, par. č. 1016/77, parcely registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 191 m2, par. č. 1016/78, parcely registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 672 m2, par. č. 1016/79, parcely registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 141 m2, par. č. 1016/80, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 124 m2, par. č. 1016/81, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

18 m2, par. č. 1016/82, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 158 m2, 

par. č. 1016/83, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 10 m2, par. č. 

1016/84, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 709 m2, par. č. 1016/85, 

parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 89 m2 a par. č. 1016/86, parcely 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 25 m2; v prospech mesta Dunajská Streda.  
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4.  Odkúpenie nehnuteľností, uvedených v bodoch 1., 2. a 3. tohto uznesenia v prospech 

mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus 

príslušná DPH. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre Obchodné domy 

ARDIS a ČSPH ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová 

komunikácia Y“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 Rekonštrukcia 

okružnej križovatky vetva XY“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH 

ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM ARDIS – komunikácie – II. 

etapa na pozemku 1942/17“; „Príprava územia pre Obchodné domy ARDIS - Verejné 

osvetlenie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – Lokalita 

Z26 – SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C (chodník)“; „Technická infraštruktúra 

polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – lokalita Z26 – SO 01 Komunikácie – Vetva 1, 2, 

A, B, C – verejnej pozemnej komunikácie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia 

v DS – Lokalita G114, Z26 – Verejné osvetlenie“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa 

C-SO 01 Komunikácia“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 05.2 – Verejné 

osvetlenie – rozšírenie“ a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1934/34 o výmere 70 m2, par. č. 1934/35 o výmere 196 m2, par. č. 1934/36 o 

výmere 196 m2, par. č. 1942/1 o výmere 5709 m2, par. č. 1942/52 o výmere 8338 m2, par. č. 

1942/55 o výmere 787 m2, par. č. 1942/145 o výmere 187 m2, par. č. 1942/169 o výmere 14 m2, 

par. č. 1942/170 o výmere 126 m2, par. č. 1942/173 o výmere 10 m2, par. č. 1942/292 o výmere 

88 m2, par. č. 1942/293 o výmere 21 m2, par. č. 1942/294 o výmere 16 m2 a pozemku 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé Blahovo, par. č. 1001/12 o výmere 2009 m2; v 

prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 10,- Eur plus príslušná DPH. 

(materiál č. 240/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre 

Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 

Prístupová komunikácia Y“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 Rekonštrukcia okružnej 

križovatky vetva XY“; „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – 

Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM ARDIS – komunikácie – II. etapa na 

pozemku 1942/17“; „Príprava územia pre Obchodné domy ARDIS - Verejné osvetlenie“; 

„Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v Dunajskej Strede – Lokalita Z26 – SO 01 

Komunikácie – Vetva A, B, C (chodník)“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

Dunajskej Strede – lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 2, A, B, C – verejnej pozemnej 
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komunikácie“; „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v DS – Lokalita G114, Z26 – 

Verejné osvetlenie“; „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C-SO 01 Komunikácia“; 

„Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 05.2 – Verejné osvetlenie – rozšírenie“ a 

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1934/34 o výmere 70 

m2, par. č. 1934/35 o výmere 196 m2, par. č. 1934/36 o výmere 196 m2, par. č. 1942/1 o výmere 

5709 m2, par. č. 1942/52 o výmere 8338 m2, par. č. 1942/55 o výmere 787 m2, par. č. 1942/145 o 

výmere 187 m2, par. č. 1942/169 o výmere 14 m2, par. č. 1942/170 o výmere 126 m2, par. č. 

1942/173 o výmere 10 m2, par. č. 1942/292 o výmere 88 m2, par. č. 1942/293 o výmere 21 m2, par. 

č. 1942/294 o výmere 16 m2 a pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malé Blahovo, 

par. č. 1001/12 o výmere 2009 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 

10,- Eur plus príslušná DPH v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 264/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH 

ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová komunikácia Y“, 

ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 1644/10369/2013/033-MO-004 zo dňa 

23.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2014, v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri 

splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  
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• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH 

ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica – SO 02 Úprava na ceste III/6329 a SO 04 

Rekonštrukcia okružnej križovatky vetva XY“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

4594/DS/4496/2019/ 033-LSzl-002 zo dňa 12.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

13.02.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

3. Odkúpenie stavebného diela „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH 

ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica II. etapa: SO ČSPHM ARDIS – komunikácie – II. 

etapa na pozemku 1942/17“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 

23719/6117/2014/033-MO-005 zo dňa 24.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

19.12.2014, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

4. Odkúpenie stavebného diela „Príprava územia pre Obchodné domy ARDIS  - Verejné 

osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 6954/DS/6908/2020/033-LSzI-

004 zo dňa 18.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2020, v prospech mesta 
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Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná 

DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

5. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

Dunajskej Strede – Lokalita Z26 – SO 01 Komunikácie – Vetva A, B, C (chodník)“, ktorých 

užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 7244/DS/12665/2020/033-LSzI-004, v prospech mesta 

Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná 

DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

6. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v 

Dunajskej Strede – lokalita Z26 – SO 01  Komunikácie – Vetva 1, 2, A, B, C – verejnej 

pozemnej komunikácie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 4593/DS/4495/2019/033-

LSzI-002 zo dňa 06.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2019, v prospech 

mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus 

príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 
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• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,  

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

7. Odkúpenie stavebného diela „Technická infraštruktúra polyfunkčného územia v DS – 

Lokalita G114, Z26 – Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako 

stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

3412/DS/4868/2018/033-LSzI-004 zo dňa 26.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

28.05.2018, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.   

 

8. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C-SO 01 

Komunikácia“; ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad dodatočne 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi rozhodnutím 4258/DS/8655/2018/033-LSzI-004 zo 

dňa 22.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2018; v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri 

splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál,  

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát.    
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9. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v DS, lokalita G136 – Etapa C – SO 05.2 – 

Verejné osvetlenie – rozšírenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad 

povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

4094/DS/7966/2018/033-LSzI-004 zo dňa 22.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

23.10.2018; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: 

jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží 

mestu Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa – originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

• výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných 

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

10.  Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 8070 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, par. č. 1934/34, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 70 m2; par. č. 1934/35, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 196 m2; par. č. 1934/36, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 196 m2; par. č. 1942/1, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 5 709 m2; par. č. 1942/55, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 787 m2; par. č. 1942/145, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 187 m2; par. č. 1942/169, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 14 m2; par. č. 1942/170, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 126 m2; par. č. 1942/173, parcela registra C, druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 10 m2; pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Malé Blahovo, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4488 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor, par. č. 1001/12,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 2009 m2; a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 

038/2020, vyhotoveným dňa 06.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ul.kráľa 

Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, par. č. 1942/52, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 338 m2; par. č. 1942/292, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2; par. č. 1942/293, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; par. č. 
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1942/294, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2; v prospech 

mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus 

príslušná DPH. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo 

vlastníctve spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. 

č. 1950/2 o výmere 21 m2, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 241/2020/14) 

 

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

nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 1950/2 o výmere 21 m2, v prospech 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. 265/2020/14 

 

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, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 46610910-72/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, 

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

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

09.03.2020 pod číslom G1- 477/2020, par. č. 1950/2, parcela registra C, druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 21 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, pre účely umiestnenia káblových rozvodov 
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zabezpečovacieho zariadenia k inžinierskej stavbe  „Cestná svetelná signalizácia na 

križovatke Hlavná ul. – MK TESCO“.  

 

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

výške 1,- € (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH.  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej republiky, so 

sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501. (materiál č. 242/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej 

zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej 

republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 266/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1.  uzavretie Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na časti 

budúceho zaťaženého pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1945/1, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 974 m2, vedeného na LV č. 3111 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; medzi mestom Dunajská Streda a 

Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 
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501, pre účely umiestnenia káblových rozvodov zabezpečovacieho zariadenia k inžinierskej 

stavbe „Cestná svetelná signalizácia na križovatke Hlavná ul. – MK TESCO“ v predloženom 

rozsahu.  

 

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

EUR/m2 (slovom: dvadsaťpäť eur) bez DPH, pričom výmera rozhodujúca pre určenie výšky 

celkovej výšky odplaty sa bude riadiť výmerou časti budúceho zaťaženého pozemku 

uvedenou v porealizačnom geometrickom pláne. 

 

3.  zaplatenie zálohovej odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle bodov 1. a 2. tohto 

uznesenia, vo výške rovnajúcej sa 1/3 celkovej predpokladanej jednorázovej odplaty za 

zriadenie vecného bremena; t.j. 750,-EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur) bez DPH. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových priestorov v budove 

súp. č. 788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb. (materiál č. 

243/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových 

priestorov v budove súp. č. 788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb v 

zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej požiadal poslanca Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda, Ladislava Gútayho, aby ako predseda Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 

oboznámil prítomných so stanoviskom komisie k predkladanému návrhu. 

 

 Poslanec, Ladislav Gútay, ako predseda Komisie MsZ pre školstvo a kultúru  uviedol, že by 

bolo pre Mestské kultúrne stredisko prínosom, keby malo k dispozícií ďalšie priestory na 

uskutočnenie podujatí. Uviedol, že existuje mnoho príležitostí a možností pre využitie uvedených 

priestorov. Podotkol, že pokiaľ sa v tom istom čase konali dve rôzne udalosti v priestoroch, ktoré sú 

v súčasnosti prenajímané spoločnosti LEGENDARY s.r.o. a v priestoroch Mestského kultúrneho 

strediska, tieto sa navzájom rušili. Uviedol, že Komisia MsZ pre školstvo a kultúru podporuje návrh 

riaditeľky Mestského kultúrneho strediska, teda I. Alternatívu. 

 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že alternatívu predaja nebytových priestorov treba 

jednoznačne vylúčiť, keďže budova Mestského kultúrneho strediska nie je polyfunkčnou budovou. 
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 Poslankyňa, Ágota Antal uviedla, že nájomná zmluva je účinná do roku 2025 a v prípade ak 

mesto plánuje v danej veci uskutočniť zmeny, bude potrebné vypovedať zmluvu súčasnému 

nájomcovi. V plnej miere podporila zámer využitia nebytového priestoru Mestským kultúrnym 

strediskom, ktoré by rozhodovalo o tom, komu prípadne príležitostne prenajme nebytový priestor. 

Ďalej uviedla, že tento priestor nie je vôbec vhodný na varenie jedál, do úvahy pripadá iba catering. 

 

 Hlasovanie o I. Alternatíve predloženého návrhu: 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 20 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 267/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

zámer ďalšieho využitia nebytových priestorov o celkovej rozlohe 451,50 m2 v budove súp. 

č. 788 (popis stavby: mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 o výmere 99 

m2 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), nachádzajúcich sa v kat. území Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda (ďalej len „nebytové priestory s terasou“) za účelom 

poskytovania reštauračných a pohostinských služieb: 

 

I. Alternatíva: 

vytvorenia reštauračno-pohostinského zariadenia, ktorej prevádzkovateľom by bola 

obchodná spoločnosť s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda (Gastro DS alebo 

novovzniknutá). 

 

 

k bodu č. 11. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. (materiál č. 

244/2020/14) 

 

 

 

 Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019  

v zmysle predloženého písomného materiálu. Poďakoval za prácu zamestnancom sociálneho 

oddelenia a riaditeľom sociálnych zariadení mesta, ktorú vykonali v záujme obyvateľstva. 
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Vyzdvihol aj ich aktivity v roku 2020, pričom im nemožno vytknúť žiadne chyby, keďže v čase 

mimoriadnej situácie preukázali vysokú mieru odbornosti. Ďalej požiadal poslanca Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda, MUDr. Juraja Puhu, aby ako predseda Komisie MsZ pre sociálnu 

starostlivosť a zdravotníctvo oboznámil prítomných so stanoviskom komisie k predkladanému 

návrhu. 

 

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

a zdravotníctvo uviedol, že komisia jednohlasne odporúča zobrať na vedomie predkladaný návrh, 

keďže ako každý rok jej bola predložená podrobná správa. 

 

 Poslanec, Mgr. Iván Nagy, opustil rokovaciu miestnosť o 14.34 hod. 

 

 Poslanec, Mgr. Iván Nagy, sa vrátil do rokovacej miestnosti o 14.36 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 268/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. (materiál č. 

245/2020/14) 

 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 269/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na 

základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019 vo výške 40 % z úhrnu ročného 

tarifného  platu.  

 

 

k bodu č. 13. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019. (materiál č. 

246/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre 

seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019 v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 270/2020/14 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe 

plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019 vo výške 40 % z úhrnu ročného tarifného  

platu. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra 

sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 247/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2020 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 271/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 248/2020/14) 

 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2020 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 
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  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 272/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov 

Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020. 

(materiál č. 249/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 273/2020/14 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Súkromnej materskej 

školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je 

Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020. (materiál č. 

250/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Súkromnej 

materskej školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je 

Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. Ďalej prítomných informoval o tom, že na území mesta v súčasnosti funguje 9 

materských škôl s počtom detí 830, 1 materská škola prevádzkovaná katolíckou cirkvou a nedávno 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo predaj pozemku Reformovanej kresťanskej cirkvi 

na Slovensku – cirkevnému zboru Dunajská Streda, ktorá plánuje na tomto pozemku vybudovať 

novú materskú školu. V prípade súhlasu s predkladaným návrhom by išlo už o 12. materskú školu 

na území mesta. Ďalej prítomných poslancov informoval o financovaní materských škôl. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že by rada počula aj objektívne dôvody, pre ktoré by bolo 

dobré súkromnú materskú školu zaradiť do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

Ďalej poznamenala, že ona osobne predkladaný návrh podporuje. 

 

 Primátor mesta uviedol, že v prospech súkromnej materskej školy by najlepšie dokázal 

argumentovať predkladateľ žiadosti. Ďalej poznamenal, že by z hľadiska počtu detí postačovalo, 

keby bolo na území mesta 7 materských škôl. Vyšší počet materských škôl zabezpečuje miesto aj 

pre deti z okolitých obcí. Zaradenie ďalšej materskej školy do siete škôl a školských zariadení by 

malo zmysel vtedy, keby boli kapacity v súčasnosti fungujúcich materských škôl plné. V prípade 

zavedenia povinnej dochádzky do materských škôl detí predškolského veku od 5 rokov sa môže 

vynoriť problém s materskými školami v okolitých obciach. Združenie miest a obci Slovenska už 

žiadalo vládu Slovenskej republiky o posun termínu zavedenia povinného predprimárneho 

vzdelávania, aby mali dostatok času pripraviť sa na vzdelávanie detí. Myslí si, že pre mesto 

zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania nebude predstavovať problém. Ďalej uviedol, že 

to môže predstavovať problém pre okolité obce, ktoré materské školy zrušili, predali alebo 

využívajú na iný účel. Ak by následne obce nemali dostatok priestoru pre svoje deti, bude na 

zvážení uzatvoriť zmluvy s okolitými obcami o prijatí detí z okolitých obcí do materských škôl 

mesta Dunajská Streda. Poznamenal, že súkromná materská škola môže byť vhodnou konkurenciou 
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pre už existujúce materské školy, na druhej strane však bude vyžadovať oveľa nákladnejšie 

financovanie. Ďalej poznamenal, že sa snaží predkladaný návrh vnímať objektívne. Podotkol, že 

súkromnej materskej škole prináleží rovnaká podpora ako ostatným materským školám. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že si rád vypočuje argumenty poslankyne Ágoty Antal v 

prospech zaradenia súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

Republiky. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal sa k predkladanému návrh už nechcela vyjadriť. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 20 

za : 1 

proti : 1 

zdržal sa : 13 

nehlasoval : 5 

Z technických príčin hlasovanie č. 18 nebolo 

platné. 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 20 

za : 2 

proti : 2 

zdržal sa : 16 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 274/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s ú h l a s í 

so zaradením Súkromnej materskej školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská 

Streda, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 

Kútniky, do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia 

činnosti od 1. septembra 2020. 
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k bodu č. 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo 

dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o 

úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. 

(materiál č. 251/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

......../2020 zo dňa 23. júna 2020 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. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že v porovnaní s okolitými mestami nejde o vysoké sumy. 

Poznamenala však, že aj napriek tomu by mesto malo nájsť zdroje na podporu sociálne 

znevýhodnených osôb. Uviedla, že mesto podpisuje zmluvy s rôznymi investormi a spoločnosťami, 

ktorí by mohli prispieť na podporu sociálne znevýhodnených osôb určitým percentom z dohodnutej 

ceny, ktorú im má mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu. Takto získané financie by následne mohli byť 

využité či už v kultúrnej alebo sociálnej oblasti.  

 

 Primátor mesta uviedol, že miestny poplatok za rozvoj má slúžiť presne na takéto účely, 

ktorého zrušenie bolo takmer bodom dnešného programu. Ďalej poukázal na prípad primátora 

z Malaciek, ktorého začali trestne stíhať, pretože aj do Malaciek prišli investori, s ktorými primátor 

uzatvoril darovacie zmluvy, a tie využil na zabezpečenie cieľov verejného záujmu. Na záver podali 

na primátora trestné oznámenie za to, že sa takýmto spôsobom snažil získať pre mesto viac financií. 

Je na uvážení, aké možnosti dáva vôbec zákon samosprávam, respektíve primátorom. Čo sa týka 

úpravy súm v predkladanom návrhu uviedol, že je teraz skutočne viditeľné ako sa zvýšili ceny 

potravín. Čo sa týka režijných nákladov na prípravu stravy alebo cien za energie, tieto do určitej 

miery dokáže prevziať samospráva. Myslí si však, že sumu za základné potraviny by si mal každý 

hradiť sám.  

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, uviedol, že až po niekoľkých rokoch dochádza k zvyšovaniu 

súm a preto je to viditeľnejšie a citeľnejšie. Navrhol, aby boli sumy menené priebežne raz za dva 

roky. 

 

 Poslanec, MUDr. Juraj Puha, uviedol, že sa myslelo aj na osoby v ťažšej sociálnej situácií, 

a to tým, že stravník, ktorého príjem nepresahuje 2-násobok životného minima by mal zaplatiť za 

stravu 1,60 Eur, na rozdiel od stravníka, ktorého príjem je vyšší ako 2-násobok životného minima, 

ktorý by mal za stravu zaplatiť 2,10 Eur. 

 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, reagoval na návrh poslanca Mgr. Krisztiána Nagya a uviedol, že 

nepovažuje za správne zvyšovať sumy v tak častých intervaloch. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 20 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 275/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o 

rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 

sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. 

 

k bodu č. 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo 

dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované 

sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 252/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

......../2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady 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. 21: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 276/2020/14 

 



42 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o 

poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v 

Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 

23. júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako 

súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda. (materiál č. 

253/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č...../2020 zo dňa 23. júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská 

Streda ako súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že bol od začiatku proti prevádzkovaniu školskej jedálne 

iným subjektom, než je samotná škola. Poukázal na privysokú sumu za rekonštrukciu jedálne vo 

výške takmer 900.000 Eur. Ďalej podotkol, že podľa jeho vedomostí spoločnosť, ktorá má jedáleň 

v priestoroch základnej školy prevádzkovať nezabezpečuje stravu pre osoby, ktoré sú intolerantné 

na niektoré potraviny. Uviedol, že pri hlasovaní bude hlasovať proti predkladanému návrhu. 

 

 Primátor uviedol, že ho reakcia poslanca neprekvapuje, nakoľko pri každom bode, ktorý sa 

týkal tejto témy už na predchádzajúcich zasadnutiach hlásil svoj negatívny postoj. Ďalej 

poznamenal, že zrušenie školskej jedálne je len dôsledok prechádzajúcich rozhodnutí mestského 

zastupiteľstva.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že rekonštrukciu jedální v základných školách aj 

materských školách podporil, avšak nepodporil to, aby bola jedáleň prevádzkovaná obchodnou 

spoločnosťou. 

 

 Primátor mesta podotkol, že nejde o hocijakú spoločnosť, ale o spoločnosť so 100 % 

majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda. Uviedol, že dúfa, že čas preukáže, že išlo o dobrý 

projekt. To však v konečnom dôsledku vyhodnotia až rodičia detí, ktoré sa v týchto jedálňach budú 

stravovať. 

 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 
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prítomní : 20 

za : 17 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 277/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 10/2020 zo dňa 23. júna 2020 o 

zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako súčasti Základnej 

školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné právne úkony na realizáciu úloh vyplývajúcich z bodu A/ 

a B/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020 zo dňa 

23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na 

území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 254/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného 

priestranstva na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 278/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 11/2020 zo dňa 23. júna 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2018  

zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

pre rok 2020 nevyrubiť daň za osobitné užívanie verejného priestranstva - za umiestnenie 

zariadenia terasy za účelom poskytovania pohostinských služieb a služieb rýchleho 

občerstvenia v spojení s predajom na priamu - daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na 

základe osobitného povolenia mesta. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 

23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. 

februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a 

fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

255/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č...../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 

zo dňa 10. februára 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, Roland Hakszer, opustil rokovaciu miestnosť o 15.17 hod. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, sa vrátil do rokovacej miestnosti o 15.19 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 20 
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za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 279/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 12/2020 zo dňa 23. júna 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

 

k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2020 zo dňa 

23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 256/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č..../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 280/2020/14 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská č. 13/2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa  26. 

februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

zníženie nájomného za nájom nebytových priestorov v budovách škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda od 13. marca 2020 do 31.12.2020 o 50 

% z dôvodu obmedzenia prevádzky v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu B/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo 

dňa 23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

257/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

..../2020 zo dňa 23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby bol názov ulice 

skrátený takto:  

,,Ulica Á. S. Aszáda“ 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že skrátený názov ulice podporila aj Komisia MsZ pre 

školstvo a kultúru na základe konzultácie s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce Dunajská 

Streda. 

 

 Poslanec, MUDr. Juraj Puha, poznamenal, že ho vyhľadali občania žijúci v tomto obvode 

s požiadavkou na skrátenie názvu ulice a uviedol, že aj on kontaktoval pána Feldmára, ktorý taktiež 

zaujal kladné stanovisko ku skráteniu názvu ulice. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 
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zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 281/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2020 zo dňa 23. júna 2020  o 

určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na II. polrok 2020. (materiál č. 258/2020/14) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 282/2020/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020 nasledovne: 

29. septembra 

24. novembra 
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k bodu č. 26. Rôzne 

 

Primátor mesta informoval prítomných poslancov o tom, že mesto, riaditelia škôl 

a materských škôl sú pripravení zabezpečiť bezpečné umiestnenie detí a program pre ne počas 

letných mesiacov. Celkovo je zapísaných do materských škôl 830 detí, pričom v súčasnosti 

navštevuje materské školy 460 detí. V mesiaci júl sa počíta s 381 deťmi, ktoré rodičia plánujú 

umiestniť do materských škôl a v mesiaci august s počtom detí 320. Vzdelávanie sa uskutoční v 5 

materských školách. Podotkol, že posledný augustový týždeň budú všetky materské školy zatvorené 

z dôvodu prípravy na opätovné otvorenie v septembri. Čo sa týka škôl uviedol, že 4 základné školy 

organizujú denné tábory. Myslí si, že vzdelávacie inštitúcie ponúkajú dostatok možností na 

zabezpečenie programu pre deti, ktorých rodičia budú musieť v letných mesiacoch navštevovať 

svoje zamestnanie. Poznamenal, že sa mesto zameralo najmä na zabezpečenie umiestnenia pre deti 

predškolského veku a nie na to, či rodičia budú alebo nebudú chodiť do zamestnania.Ďalej 

poznamenal, že čo sa týka aktivít organizácií, pociťuje veľké sklamanie. Uviedol, že zamestnanci 

mesta a mestských organizácii pociťujú, akoby s ostatnými obyvateľmi mesta  neboli na jednej lodi. 

Zamestnanci prispeli k prekonaniu ťažkej situácie tým, že sa vzdali svojich prémií. Mestské 

zastupiteľstvo schválilo financovanie mestských organizácií, materských škôl a škôl vo výške 80%. 

Organizácie však neprispeli k tejto situácií a neprejavili solidaritu. 

Ďalej primátor mesta oboznámil prítomných s iniciatívou sprísniť Pravidlá, ktorými sa 

ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a 

predajom výrobkov na území  mesta Dunajská Streda. Cieľom bude zabezpečiť zvýšenú ochranu 

životného prostredia a sprísniť nakladanie s odpadom, najmä s použitými kuchynskými olejmi 

a masťami. Požiadal prítomných, aby v budúcnosti získali podporu len tí usporiadatelia, ktorí 

dokážu zabezpečiť v spolupráci so svojimi partnermi, ktorí na plánovanom podujatí pripravujú 

stravu, aby olej a masť odovzdali na kvalifikovanom mieste. Súčasne usporiadatelia zabezpečia aj 

prevádzku toaliet. Vzhľadom na uvedené bude potrebné predložiť vyhovujúcu dokumentáciu. 

Poslankyňa, Ágota Antal, sa informovala, či existuje negatívna skúsenosť v danej téme 

s usporiadateľmi kultúrnych podujatí. Podľa jej vedomostí je v každej žiadosti uvedené, že 

usporiadateľ musí mať uzatvorenú zmluvu o zabezpečení prevádzky toaliet. 

Primátor mesta uviedol, že nie je problém so zabezpečením sociálnych zariadení, ale so 

zodpovednosťou usporiadateľa za odstránenie odpadu. V predmetných pravidlách sa plánuje priložiť 

väčší dôraz na ochranu životného prostredia. 

Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že každému podnikateľovi musí byť jasné, ako má naložiť 

s použitým olejom. Nepovažuje však za vhodné, aby boli usporiadatelia braní na zodpovednosť aj za 

jednotlivcov, prípadne prevádzkovateľov občerstvenia na takomto podujatí. Uviedla, že každý 

podnikateľ musí byť zodpovední za to, aby vhodným spôsobom zabezpečil odstránenie oleja. 

 

Poslanec, Roland Hakszer, na margo organizácií uviedol, že vie o takej, ktorá prispela 

k zmierneniu negatívnych ekonomických účinkov epidémie koronavírusu tým, že nevyčerpala 

schválenú finančnú podporu. Ďalej sa informoval, či sa primátorovi mesta podarilo rokovať 

s majiteľom FK DAC 1904 o ročnej podpore a o tom, že vzdaním sa časti tejto podpory by aj klub 

prejavil solidaritu. 
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Primátor mesta na otázku poslanca odpovedal, že nie len FK DAC 1904 neprejavil v čase 

pandémie solidaritu, ale ani ďalšie iné organizácie. Poznamenal, že je oveľa viac organizácií, ktoré 

žiadajú podporu v plnej výške. 

Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že nie je vhodné hádzať všetky organizácie do jedného 

vreca.  

 

Poslanec, Mgr. Ivan Nagy, upriamil pozornosť na chýbajúci kontajner na plastový odpad na 

zbernom dvore. 

Primátor mesta uviedol, že bude možné zabezpečiť aj kontajner na plastový odpad, zároveň 

však poznamenal, že z okolia rodinných domov je pravidelne odvážaný plastový odpad.  

 

Poslankyňa, Mgr. Rita Őriová, informovala prítomných o negatívnej skúsenosti, ktorú má 

s vedúcim technického oddelenia. Dňa 8. júna pred 13.00 hod. osobne kontaktovala vedúceho 

technického oddelenia so svojou požiadavkou súvisiacou s dňami čistoty, ktorá spadá do jeho  

kompetencie. Zastihla ho práve počas obeda, za čo sa mu aj ospravedlnila, no nepáčil sa jej jeho 

nemilý prístup, s ktorým ju požiadal, aby počkala mimo kancelárie. Následne si poznamenal jej 

požiadavku, a to konkrétne vyložený odpad pri jazere pri pozemku Slovenského rybárskeho zväzu, 

ktorý nebol odstránený. V nedeľu sa tam išla pozrieť a odpad nebol odvezený. Keďže ide o veľmi 

frekventovanú cestu považovala za dôležité, aby bol odpad odstránený. Opätovne teda telefonicky 

kontaktovala vedúceho technického oddelenia, ktorý jej nedvíhal, tak mu zanechala správu. Dostala 

odpoveď, ktorú považuje za arogantnú a to, že je nedeľa a vedúci technického oddelenia by si chcel 

oddýchnuť a uvedeným problémom sa bude zaoberať neskôr. Zaujímala sa, či komunikuje takýmto 

spôsobom aj s ostatnými poslancami, prípadne zástupcami primátora. Ďalej sa poďakovala 

náčelníkovi Mestskej polície v Dunajskej Strede a jeho kolegom, za rýchlu a efektívnu prácu 

v jednom chúlostivom prípade. Náčelníka MsP kontaktovala mimo službu, ochotne jej zodvihol 

telefón a vo večerných hodinách ho kontaktovala aj prostredníctvom správy, na ktorú jej odpovedal 

a informoval ju o tom ako sa postúpilo v prípade. Ďalej tlmočila prosbu obyvateľov bytového domu 

s. č. 336 na Rybnom trhu, ktorí sa sťažujú na prenikavý zápach a hmyz vychádzajúci z bytu, ktorý je 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  Na záver poukázala na problematiku okolia odpadových 

nádob, resp. neporiadku, ktorý robia cudzie osoby. Žiadala, aby sa odpadové nádoby nejakým 

spôsobom uzamkli, aby sa k nim tieto osoby nedostali a navrhla, aby sa predmetnou problematikou 

zaoberal vedúci technického oddelenia, ako kompetentný v danej téme. 

Primátor mesta odpovedal pani poslankyni, že problémom s bytom vo vlastníctve mesta sa 

už zaoberá Mestský úrad v Dunajskej Strede. Ďalej uviedol, že si nemyslí, že je zodpovednosťou 

vedúceho technického oddelenie vyriešiť problém s uzamykaním odpadových nádob a ich okolia. 

Informoval pani poslankyňu o plánovanom projekte, ktorého cieľom je umiestniť odpadové nádoby 

pod zem, s prístupom k nim len prostredníctvom čipového zariadenia. Okolie odpadových nádob by 

bolo zabezpečené kamerovým systémom. Ide o komplexný projekt, ktorý by však bolo náročné 

financovať len z rozpočtu mesta. Mestá, ktoré disponujú takýmto umiestnením smetných nádob 

majú pozitívne skúsenosti. Tento projekt si však vyžaduje z hľadiska financií veľkú investíciu, 

zabezpečí však nulový odpad v okolí. Pokiaľ bude projekt úspešný, primátor mesta verí tomu, že 

budú viditeľné hmatateľné zmeny. Poznamenal, že kvôli koronavírusu sa vyhodnotenie projektov 
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posunulo. Zároveň požiadal prítomných, aby v prípade znečisťovania okolia nádob na odpad 

cudzími osobami kontaktovali Mestskú políciu v Dunajskej Strede. 

 

Poslankyňa, Tünde Brunczviková, uviedla, že čo sa týka organizácií, na zasadnutí Komisie 

MsZ pre mládež a šport sa rozhodlo o tom, že sa im vyplatia len tri kvartály a pred 

vyplatením štvrtého bude opätovné zasadnutie v septembri, kedy už bude viditeľné ako je na tom 

mestská kasa a následne sa rozhodne o vyplatení ďalšieho kvartálu. V dôsledku uvedeného sa teda 

nedá jednoznačne tvrdiť kto skutočne prispel a kto naopak nie k prekonaniu náročnej situácie 

spôsobenej pandémiou. Ďalej žiadala o zmenu značenia na Ceste svätého Krištofa, Malotejedskej 

ulici a Priemyselnej ulici tak, aby Malotejedská ulica spolu s Cestou svätého Krištofa smerujúca na 

Gabčíkovskú cestu bola vyznačená ako hlavná a Priemyselná ulica ako vedľajšia cesta. 

 

Poslanec, Ladislav Gútay, upozornil na nefungujúce osvetlenie garážového radu z Jantárovej 

ulice smerom na Bratislavskú cestu, pričom uviedol, že podľa jeho vedomostí sa týmto už mestský 

úrad zaoberal. Ďalej upozornil na poškodenú šachtu (kanalizačný vpust) pri výjazde z Bacsákovej 

ulice na Hlavnú ulicu. Ďalej informoval prítomných o tom, že Komisií MsZ pre školstvo boli 

doručené žiadosti o podporu uskutočnenia plánovaných podujatí. Uviedol, že všetky organizácie 

majú možnosť a záujem uskutočniť podujatia v náhradných termínoch. Upozornil na to, že sa od 

septembra uskutoční veľa podujatí a poznamenal, že by nebolo vhodné aby sa viac podujatí 

uskutočnilo v rovnaký deň.  

 

Poslanec, Ing. Ladislav Garay, opustil rokovaciu miestnosť o 15.53 hod. 

 

Poslankyňa, Ágota Antal, poznamenala, že chápe, že niektoré osoby môžu považovať 

financie poskytnuté organizáciám za zbytočne vyhodené. Ľudia pracujúci v týchto organizáciách sa 

venujú našim deťom, vzdelávajú ich, učia ich slušnému správaniu, kreativite. Uviedla, že je dôležité 

si klásť otázku akú pridanú hodnotu tieto organizácie predstavujú. Podotkla, že finančná podpora, 

ktorú mesto organizáciám poskytuje často nepostačuje na ich celoročné činnosti. Ďalej sa 

informovala, či je zo strany mesta úsilie nabádať obyvateľov mesta žijúcich v rodinných domoch na 

kompostovanie. Uviedla, že by to mohlo zjednodušiť prácu s odvážaním zeleného odpadu. 

Primátor mesta odpovedal pani poslankyni a uviedol, že zo strany občanov zatiaľ nebol 

úmysel kompostovať, keďže mesto odváža zelený odpad od rodinných domov. Život v mestách sa 

zrýchlil a ľudia si volia jednoduchšie alternatívy. Poznamenal, že ak bude zo strany občanov záujem 

o kompostovanie, mesto pre nich kompostáreň zabezpečí. V mestských novinách bude zverejnená 

ponuka mesta na zabezpečenie kompostárne pre rodinné domy, ktoré o ňu prejavia záujem. 

 

Poslanec, Ing. Ladislav Garay, sa vrátil do rokovacej miestnosti o 15.57 hod. 

 

Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, žiadal konzultovať s poisťovňou, aby sa v budúcnosti 

nezopakovala situácia, ako v prípade zhoreného kontajnera na sídlisku Nová Ves, kedy nemohol byť 

tento kontajner odstránený, pretože sa čakalo na vyhodnotenie vzniknutej škody poisťovňou. Ďalej 

chcel obhájiť vedúceho technického oddelenia, ktorý aj v prípade zhoreného kontajnera po 
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pracovnej dobe ochotne komunikoval s pánom poslancom a vysvetlil mu všetky potrebné súvislosti, 

ktoré sa týkali odstránenia kontajnera. Poznamenal, že mal možno len zlý deň keď komunikoval 

s pani poslankyňou. Uviedol, že by mohol vymenovať ďalšie pozitívne skúsenosti, ktoré má aj so 

zamestnancami Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o 

 

Poslanec, Ladislav Bachman, upozornil na obrovský rozdiel medzi odvážaním odpadu spred 

rodinných domov a zo sídlisk. Spred rodinných domov sa toho odváža viac a preto obyvatelia 

obytných domov vykladajú k odpadovým nádobám všetko odpad, a to aj ten čo tam nepatrí. 

Dokonca keď sú títo obyvatelia upozornení, pohoršujú sa a očakávajú, že bude aj zo sídlisk 

odvážaný odpad tak ako od rodinných domov. Podotkol, že niektorí občania nie sú ochotní odvážať 

nepotrebný odpad na zberný dvor a radšej vytvárajú väčší odpad pod vlastné okná. Poznamenal, že 

nie je problém s tými čo odpad odvážajú alebo s vedúcim technického oddelenia, ale s osobami, 

ktoré tento odpad vytvárajú. Ľudia by mali v prvom rade sami vynaložiť iniciatívu na to, aby bolo 

v meste čisto a aby bolo menej odpadu a až následne žiadať o odstránenie odpadu mesto. Ďalej 

poznamenal, že má so spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. a aj s vedúcim 

technického oddelenia len pozitívne skúsenosti. Podotkol, že ak niekto za posledné obdobie urobil 

niečo v prospech mesta v súvislosti s odpadom, je to práve vedúci technického oddelenia. 

 

Poslanec, MUDr. Juraj Puha, poznamenal, že kontaktoval vedúceho technického oddelenia 

niekoľkokrát kvôli rôznym problémom vzniknutým v Malom Blahove, pričom vždy ochotne prišiel 

a situáciu vyriešil. 

 

Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že vedúci technického oddelenia je poslancom 

obecného zastupiteľstva v Okoči a zamestnancom Mestského úradu v Dunajskej Strede, pričom 

predpokladá, že ak by to bolo naopak, ani starosta obce Okoč by určite neschvaľoval takéto 

správanie. Uviedol, že si nemyslí, že ho pani poslankyňa zasypávala pravidelnými otázkami 

a žiadosťami. Výhovorku, že mal zlý deň nepovažuje za obstojnú. 

 

Primátor mesta reagoval na vyjadrenia na adresu vedúceho technického oddelenia a uviedol, 

že je podľa neho veľmi dôležitá správna komunikácia. Ďalej poznamenal, že s vedúcim technického 

oddelenia bude určite o spomínanom nedorozumení hovoriť. 

 

Poslankyňa, Ágota Antal, sa taktiež zastala vedúceho technického oddelenia. 

 

 

 

 

 

k bodu č. 27. Interpelácie. 

 

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

neprihlásil. 
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Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 23.06.2020 o 16.10 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 29.06.2020. 
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