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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 10/8/2020  Dunajská Streda, 03.03.2020 

 

Zápisnica 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 25. februára 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 21 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

 

Neprítomný: 

- Mgr. Klára Šándorová (pracovná zaneprázdnenosť) 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 10. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 10. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 10. 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.  

 

 Ďalej primátor mesta predniesol návrh, aby bol programový bod č. 10 vyňatý z dnešného 

programu rokovania a upovedomil prítomných o doplnení programového bodu č. 13. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, predniesol návrh na doplnenie programového bodu, ktorý sa 

týka Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. novembra 

2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 
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 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca Rolanda Hakszera: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 20 

za : 3 

proti : 11 

zdržal sa  : 6 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s pozmeňujúcim návrhom primátora o stiahnutí programového bodu č. 10 z dnešného rokovania 

mestského zastupiteľstva a o doplnení programového bodu č. 13: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 216/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 19.02.2020: 

1. Schválenie programu rokovania 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 8. zasadnutia, 

konaného dňa 26. novembra 2019 a z 9. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, konaného 

dňa 19. decembra 2019. (materiál č. 198/2020/10) 

4.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. (materiál č. 

199/2020/10) 

5. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch január a február 2020. 

(materiál č. 200/2020/10) 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. (materiál č. 

201/2020/10) 
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7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná 

štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, 

Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY 

RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – 

Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04 

Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1888/5 o výmere 3 871 m2 a par. č. 1888/7 o výmere 5 129 m2; v 

prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá. (materiál č. 

202/2020/10) 

8. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi mestom 

Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – 

Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. (materiál č. 

203/2020/10) 

9. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 12/2019 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 204/2020/10) 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v 

Dunajskej Strede. (materiál č. 206/2020/10) 

11. Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina). 

(materiál č. 207/2020/10) 

12. Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 a s.č. 5555 

na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 208/2020/10) 

13. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim 

na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 209/2020/10) 

14. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

210/2020/10) 

15. Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024. 

(materiál č. 211/2020/10) 

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

dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská 

Streda mesta. (materiál č. 212/2020/10) 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. 

februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 213/2020/10) 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 25. 

februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom 
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nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

214/2020/10) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č....../2020 zo dňa 25. 

februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda  č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mesta Dunajská  Streda. (materiál č. 215/2020/10) 

20. Petícia proti premiestneniu autobusovej zastávky. (materiál č. 216/2020/10) 

21. Rôzne. 

22. Interpelácie. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ladislava Bachmana a Ladislava Gútayho, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 217/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ladislava Bachmana a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 8. 

zasadnutia, konaného dňa 26. novembra 2019 a z 9. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 19. decembra 2019. (materiál č. 198/2020/10) 
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 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 8. zasadnutia, konaného dňa 26. novembra 2019 a z 9. zasadnutia mimo plánu 

zasadnutí, konaného dňa 19. decembra 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 218/2020/10 

 

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 8. 

zasadnutia, konaného dňa 26. novembra 2019 a z 9. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 19. decembra 2019. 

 

 

k bodu č. 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. (materiál č. 

199/2020/10) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete, predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2019 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. 
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Uznesenie 

č. 219/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 

 

 

k bodu č. 5. Správa o výsledkoch kontrol dokončených v mesiacoch január a február 2020. 

(materiál č. 200/2020/10) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete, predniesol Správu o výsledkoch kontrol 

dokončených v mesiacoch január a február 2020 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 

č. 220/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2019/6 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2019/7 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2019/8 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2019/9 

5. Správu o výsledku kontroly č. 2019/10 

6. Správu o výsledku kontroly č. 2019/11 

7. Správu o výsledku kontroly č. 2019/12 
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k bodu č. 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. 

(materiál č. 201/2020/10) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete, predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 221/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE lakópark – 

obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, 

Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY 

RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – 

Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04 

Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1888/5 o výmere 3 871 m2 a par. č. 1888/7 o výmere 5 129 m2; v prospech mesta 

Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá. (materiál č. 202/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „FAMILY RESIDENCE 

lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita 

G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“; „FAMILY 

RESIDENCE lakópark – obytná štvrť FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská 

Streda lokalita G79, Južná časť – Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04 Verejné osvetlenie“, 

a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1888/5 o výmere 3 
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871 m2 a par. č. 1888/7 o výmere 5 129 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú 

kúpnu cenu 3,- Eurá v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že nesúhlasí s tým, aby sa vlastníctvom mesta 

stali také pozemky, ktoré v súvislosti so zmenou plánu zveľaďovania (rozvoja) mesta prinesú 

extra výhody napríklad vedúcemu odboru finančného a evidencie majetku. Upozornil na konflikt 

záujmov vedúceho odboru finančného a evidencie majetku v predmetnej veci a uviedol, že v čase 

rokovania o zmene územného plánu mesta, vedúci odboru finančného a evidencie majetku 

neupozornil na konflikt záujmov. Podľa jeho názoru osoba zaradená na takú pracovnú pozíciu 

ako je vedúci odboru finančného a evidencie majetku, by mala oznámiť konflikt záujmov, či už 

odborným komisiám alebo pred schválením zmien plánu rozvoja mesta. Upozornil ďalej aj na to, 

že predmetné pozemky sú/boli v spoločnom vlastníctve aj bývalého primátora mesta, čo podľa 

neho nie je úplne v súlade s Etickým kódexom. Poslanec ďalej poznamenal, že táto skutočnosť je 

podľa neho neetická, nemorálna a nesúhlasí so schválením kúpy daných pozemkov. Ďalej sa 

pýtal, či pred zavedením poplatku za rozvoj nezneužil niekto informácie, pretože ak áno mali by 

byť vyvodené dôsledky. 

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, oznámil prítomným, že na zasadnutí Komisie MsZ pre 

financie, ktorej je predsedom, vedúci odboru finančného a evidencie majetku upovedomil členov 

tejto komisie o konflikte záujmov pred rokovaním o tomto bode programu. Ďalej upozornil na to, 

že vedúci odboru finančného a evidencie majetku nemá hlasovacie právo na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta poznamenal, že plán obchvatu bol schválený vo volebnom období 2010-

2014. Ďalej uviedol, že podmienkou vybudovania danej cesty bolo to, že pozemok, na ktorom sa 

nachádza pozemná komunikácia kúpi mesto od každého vlastníka pozemku za 1 Euro. 

Samospráva zabezpečovala v tejto oblasti investíciu do cestnej infraštruktúry a v tomto roku sa 

začne s realizáciou výstavby chodníka a verejného osvetlenia. Ďalej uviedol, že nevidí 

v predmetnej veci nič nemorálne a neetické. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že mesto odkúpilo pozemok na výstavbu 

obchvatu za 1 Euro, pričom tento obchvat konči v slepej ulici. Uviedol, že vďaka tomuto sa 

hodnota stavebných pozemkov v tejto lokalite niekoľko násobne zvýšila Ďalej reagoval na 

vyjadrenie poslanca JUDr. Szabolcsa Hodosyho a poznamenal, že bodaj by argumentoval 

v prospech Dunajskostredčanov pri zavedení miestneho poplatku za rozvoj tak, ako dnes 

argumentuje v prospech vedúceho odboru finančného a evidencie majetku. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 222/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť 

FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť 

– Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 01 Komunikácie“, ktorého užívanie mesto 

Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 5705/DS/9250/2019/033-KNA/007 zo dňa 29.10.2019, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro), pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne 

spôsobilej  osoby a zhotoviteľa– originál,  

• 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 

záruč-nú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu 

Dunajská Streda.    

 

2. Odkúpenie stavebného diela „FAMILY RESIDENCE lakópark – obytná štvrť 

FAMILY RESIDENCE časti: Severná časť – Dunajská Streda lokalita G79, Južná časť 

– Dunajská Streda lokalita G80, obj. SO 04 Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie 
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mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím 5785/DS/9461/2019/033-KNA/004 zo dňa 14.11.2019, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2019, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro), pri splnení nasledovných 

podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda 

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne 

spôsobilej  osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

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

pozemných komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• 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 

záruč-nú lehotu  60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu 

Dunajská Streda (ok-rem bežnej  výmeny opotrebovaných  osvetlovacích telies – 

žiaroviek). 

 

3. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 6263 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor,  par. č. 1888/5, vo výlučnom vlastníctve pani Heleny Pápayovej, 

parcely registra C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 871 m2; a pozemku 

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

Streda, vedeného na LV č. 6248 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, v podielovom spoluvlastníctve pána Tibora Uhera, Ing. Petra Pázmánya a Ing. 

Zoltána Pápayho, par. č. 1888/7,  parcely registra C,  druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 5 129 m2; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro).   

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 
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k bodu č. 8. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 2475/89 medzi 

mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – 

Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom. (materiál č. 

203/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke pozemku, parc. č. 

2475/89 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a Občianskym združením Kondé 

Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069 ako vypožičiavateľom v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby bod A. uznesenia 

znel:  

,,uzatvorenie Zmluvy o výpožičke pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom a 

Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, IČO: 37849069, so 

sídlom Ul. gen. Svobodu 1940/3, 929 01  Dunajská Streda ako vypožičiavateľom (ďalej len 

„Zmluva“), predmetom ktorej je bezplatné užívanie pozemku, parc. č. 2475/89 o výmere 265 m2, 

nachádzajúcej sa v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV 

č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom umiestnenia drobnej 

stavby - pomníka vyššie uvedeným občianskym združením na verejnoprospešné účely, ako prípad 

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

obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 

8/2013  o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 26.02.2013 v znení 

neskorších zmien. 

 

Zmluvou o výpožičke sa prenecháva majetok vo vlastníctve mesta na dobu určitú 99 rokov. 

 

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

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.“ 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 223/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie Zmluvy o výpožičke pozemku medzi mestom Dunajská Streda ako 

požičiavateľom a Občianskym združením Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári társulás, 

IČO: 37849069, so sídlom Ul. gen. Svobodu 1940/3, 929 01  Dunajská Streda ako 

vypožičiavateľom (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je bezplatné užívanie 

pozemku, parc. č. 2475/89 o výmere 265 m2, nachádzajúcej sa v  katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, za účelom umiestnenia drobnej stavby - pomníka 

vyššie uvedeným občianskym združením na verejnoprospešné účely, ako prípad hodný 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 8 Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2013  o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda zo dňa 

26.02.2013 v znení neskorších zmien. 

 

Zmluvou o výpožičke sa prenecháva majetok vo vlastníctve mesta na dobu určitú 99 

rokov. 

 

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

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

podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského 

zastupiteľstva.  

 

B/ s p l n o m o c ň u j e   

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky 

12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 204/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny 

a doplnky 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, poznamenal, že tak ako on aj ostatní poslanci obdržali e-

mail, v ktorom autor vyjadruje svoj odborný názor na prerokovávaný návrh, podľa ktorého tento 
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návrh nie je v súlade so Slovenskými technickými normami. Časť vypracovaného Všeobecne 

záväzného nariadenia tykajúca sa dopravy neobstojí, pretože pri vypracovaní neboli brané do 

úvahy názory Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Okresného dopravného 

úradu. Uvedené sa vzťahuje na odsek 2 bod G, pričom poslanec predniesol pozmeňujúci návrh 

aby bol tento bod vymazaný z programu a hlasovalo sa len o ostatných bodoch. Ďalej poukázal 

na to, že Všeobecne záväzným nariadením mesta obchádzame Slovenské technické normy.  

 

 Primátor mesta poznamenal, že pokiaľ je reč o odborných záležitostiach mala by sa k tejto 

problematike vyjadriť vedúca odboru stavebného, Ing Orsolya Márkus. 

 

 Vedúca odboru stavebného poznamenala, že zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vymedzuje činnosti spojené so 

zabezpečovaním územného plánu mesta, pričom citovala ustanovenie § 2a ods. 1 uvedeného 

zákona. Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 16. apríla 2019 schválilo zmeny územného 

plánu mesta Dunajská Streda. MsÚ zverejnil oznámenie o zmenách územného plánu mesta 

Dunajská Streda dňa 9. augusta 2019. Verejnosť mala 30 dní na pripomienkovanie daného 

územného plánu, pričom v tejto lehote bola doručená 1 pripomienka. Autori e-mailu, ktorý 

spomínal poslanec Ladislav Bachman, v stanovenej lehote zmenu územného plánu 

nepripomienkovali. Čo sa týka námietok uvedených v tomto e-maili reagovala na pripomienky 

ohľadom šírky cesty a parkovacích miest.  Mestské zastupiteľstvo 26. júna 2018 schválilo zmeny 

územného plánu mesta, ktoré obsahovali tie zmeny, voči ktorým majú námietky autori e-mailu. 

Počet parkovacích miest sa zvyšuje na 2 parkovacie miesta na byt, bez ohľadu na rozmer bytu. 

Keďže parkovanie je v meste dlhodobým problémom, v novom územnom pláne je vzaté do 

úvahy komfortné parkovanie v nových obytných častiach. Norma v oboch prípadoch stanovuje 

iba minimálne opatrenia na rozmery, prípadne počty. V uvedenom e-maili je viac odkazov na 

normy, zákony a usmernenia, ale najdôležitejší predpis, ktorý vytvára právny základ na to, aby 

územný plán mesta upravoval sieť miestnych ciest je zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon), ktorého §4b ods. 2 citovala. Mesto nutne a samozrejme v súlade 

s platnými právnymi predpismi musí myslieť na verejný záujem a nie záujem jednotlivca 

a v prvom rade musí vytvoriť obývateľné a kvalitné životné prostredie. Citovala ustanovenie §25 

stavebného zákona a upovedomila prítomných o tom, že dňa 14. februára 2020 Okresný úrad 

v Trnave svojim listom potvrdil, že postup a obsah zmien územného plánu mesta preveril, 

považuje ho za legitímny a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu schváliť.  

 

 Primátor mesta uviedol, že v spojitosti s každým územným plánom mesta, ktorý bol 

doteraz schválený mestským zastupiteľstvom bol záujem na tom, aby sa diali kvalitné zmeny v 

meste. Myslí si, že bol územný plán mesta sprísnený, viac vecí žiadame od investorov, kvôli 

tomu aby nie len investori profitovali, ale aj tí, ktorí od investorov kúpia pozemok, byt alebo 

rodinný dom. Podstatné je to, aby sa tí ktorí tam budú žiť cítili ako doma, dobre a mestské 

zastupiteľstvo svojim uznesením dáva základ obyvateľom Dunajskej Stredy na to, aby mohli 

kvalitne žiť v meste. Ďalej uviedol, že nevidí dôvod obávať sa, že ak prekročíme Slovenské 
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technické normy, prekročili by sme aj zákon. Slovenské technické normy stanovujú iba 

minimálne požiadavky. Ak mestské zastupiteľstvo schváli zmeny a doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie každé stavebné povolenie a všetky príslušné povolenia budú prediskutované 

v zmysle tohto a ak aj niekto podá odvolanie proti konkrétnym rozhodnutiam Okresný úrad ako 

odvolací orgán bude prihliadať na územnoplánovaciu dokumentáciu mesta.  

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, sa ďalej informoval, či je teda možné presiahnuť Slovenské 

technické normy.  

 

 Primátor mesta uviedol, že podmienky stanovené Slovenskými technickými normami je 

možné rozširovať, nie je však možné ustanoviť menej ako uvádzajú Slovenské technické normy.  

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, sa obrátil na vedúcu stavebného odboru s otázkou, či 

ak príslušný okresný úrad preveril tento predkladaný návrh na doplnenie územného plánu mesta 

a vyjadril, že je v súlade so zákonom, je vôbec možné pozmeňujúci návrh poslanca, Ladislava 

Bachmana, odsúhlasiť na zasadnutí dnešného zastupiteľstva. Ďalej uviedol, že podľa jeho 

vedomostí, Slovenské technické normy majú len odporúčajúci charakter a nie záväzujúci.  

 

 Vedúca odboru stavebného uviedla, že podľa usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja doplňujúci návrh k tomuto návrhu nie je možné zapracovať a mestské 

zastupiteľstvo má možnosť buď návrh schváliť v zmysle predloženého písomného materiálu, 

alebo odmietnuť a v tom prípade je nevyhnutné začať celý postup na novo.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Z technických príčin hlasovanie č. 10 

nebolo platné. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 20 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 224/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien 

a doplnkov 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 12/2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v 

predloženom rozsahu. 

 

C/ s a  u z n i e s l o 

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2020 zo dňa 25.02.2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 zo dňa 

1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 

16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2016 zo dňa 

27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 zo dňa 27.06.2017, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 

10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia č.17/2019 zo dňa 

24.09.2019. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej 

polície v Dunajskej Strede. (materiál č. 206/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku 

Mestskej polície v Dunajskej Strede v zmysle predloženého písomného materiálu.  
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Z technických príčin hlasovanie č. 12 

nebolo platné. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 225/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Dunajskej Strede v 

predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 11. Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina). 

(materiál č. 207/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie vecného daru pre partnerské mesto 

Beregovo (Ukrajina) v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 226/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

poskytnutie vecného daru pre partnerské mesto Beregovo (Ukrajina), a to 10 ks kamier 

Hikvision DS-2CD2T43G0 v celkovej hodnote  2 119,20 Eur s DPH. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome s.č. 2441 a s.č. 

5555 na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 208/2020/10) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na zvýšenie nájomného za nájom bytov v bytovom dome 

s.č. 2441 a s.č. 5555 na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, sa informoval, či je zvýšenie nájomného skutočne 

nevyhnutné a či so zvyšovaním nájomného boli nájomníci vopred oboznámení.  

 

 Primátor mesta odpovedal poslancovi, že nájomné sa bude zvyšovať až pri uzatváraní 

nových nájomných zmlúv. Je v záujme samosprávy aby sa nikto necítil byť diskriminovaný 

a preto sa bude klásť dôraz na to, aby bolo u všetkých nájomníkov zvyšovanie nájomného 

zavedené približne v rovnakom čase, od roku 2021. Zmluvy, ktorých platnosť vyprší v tomto 

roku, budú opätovne uzavreté na dobu jedného roka, nakoľko v tomto roku vyprší platnosť 

približne troch zmlúv, je nežiaduce zvýšiť nájom pri týchto zmluvách skôr ako pri ostatných. 

Následne v ďalšom roku už pôjde o viac novo uzatvorených zmlúv, pri ktorých bude stanovená 

vyššia suma za nájom. Vzhľadom na to navrhuje schváliť uznesenie podľa uvedeného. Ďalej 

upozornil na to, že nájomníci môžu byť oboznámení so zvyšovaním nájomného až po schválení 

tohto zvyšovania mestským zastupiteľstvom.    

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom primátora: 



18 

 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 227/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zvýšenie ročného nájmu bytov na 5 % z obstarávacej ceny bytov v bytovom dome s.č. 

2441 a s.č. 5555 na adrese Nová Ves, Dunajská Streda, vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, a to dňom vzniku opätovného/nového nájmu bytu v uvedenom bytovom dome po 

zániku doterajšieho nájmu bytu, najskôr však od roku 2021.  

 

 

k bodu č. 13. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 209/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na 

území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslanec, Attila Karaffa, upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie nad 

1.000 eur žiadateľovi Pázmaneum PT nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie nad 

1.000 eur žiadateľovi Zápasnícky klub DS nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, poznamenal, že je žiadúce aby sme boli čo najviac 

transparentní a aby čo najviac financií bolo investovaných do mladých športovcov. Upovedomil 

prítomných, že Komisia MsZ pre mládež a šport podporila šport sumou 55.000 eur, pričom 

požiadavky boli na 158.000 eur. Ďalej navrhol, aby výška určenej dotácie pre jednotlivé oblasti 
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(šport, kultúra a sociálna oblasť) bola stanovená v percentách z celkového rozpočtu za príslušný 

kalendárny rok. 

 

 Primátor mesta súhlasil s názorom poslanca Mgr. Kriszitána Nagya a podotkol, že návrh 

poslanca bude zohľadnený pri vypracovaní nového všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 Poslanec, Mgr. Iván Nagy, upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Ágacska PT nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, upovedomila prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Pre naše mesto OZ nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. Ďalej sa pýtala, či 

bude dotácia poskytnutá naďalej aj bez zverejnenia výzvy.   

 

 Primátor mesta odpovedal poslankyni Ágote Antal, že dotácia bez zverejnenia výzvy už 

nebude poskytovaná.  

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, upovedomil prítomných, že sa v prípade poskytnutia 

dotácie žiadateľovi HC DAC DS zdrží hlasovania z dôvodu konfliktu záujmov. 

 

 Poslanec, MUDr. Juraj Puha, reagoval na návrh poslanca Mgr. Krisztiána Nagya 

a rovnako navrhuje, aby suma poskytnutej dotácie bola vyjadrená v percentách.  

 

 Primátor mesta súhlasí s uvedenými návrhmi a predpokladá, že zo strany MsÚ dôjde 

k príprave tohto návrhu a následne sa k nemu poslanci mestského zastupiteľstva budú môcť 

vyjadriť. 

 

 Poslanec, György Bugár, upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Farská charita Dunajská Streda nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 

 

Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Zápasnícky klub DS v zmysle predloženého 

návrhu: 

  

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi HC DAC DS v zmysle predloženého návrhu: 
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Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Pázmaneum PT v zmysle predloženého 

návrhu: 

  

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Pre naše mesto OZ v zmysle predloženého 

návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Ágacska PT v zmysle predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Farská charita Dunajská Streda v zmysle 

predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o ostatnom predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 228/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

I. s ch v a ľ u j e 

výšku poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám a 

fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v 

predloženom rozsahu (príloha č.1), 

 

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

výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v 

predloženom rozsahu (príloha č.2), 
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III. b e r i e    n a    v e d o m i e    

zoznam žiadateľov o dotáciu bez zverejnenia výzvy (príloha č. 3), 

 

IV. s p l n o m o c ň u j e   

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

 

V. ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta 

Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda do 1.000,- 

Eur (vrátane), nad 1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia výzvy. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

210/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda 

jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 229/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

A. udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda: 
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ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

 Mgr. Róbert Kiss 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE 2020 

 Mgr. Gabriella Jarábik 

 Ildikó Mészárosová 

 Tóth László 

 

B. čas a miesto slávnostného podujatia Udeľovanie verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda  

      Dátum podujatia: 25. apríla 2020, 18.00 hod  

      Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu č. 15. Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 

2024. (materiál č. 211/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda na 

roky 2020 až 2024 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, sa poďakoval Odboru školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry, že zozbieral všetky potrebné údaje pre vypracovanie tejto koncepcie. Podotkol, že je 

veľký problém, že sa mládež v dnešnej dobe nechce pohybovať a venovať sa športu. Poznamenal, 

že v meste je viac ako 30 športových klubov a približne 930 registrovaných športovcov. Ďalej 

uviedol, že mesto poskytuje na šport viac ako 2,40 % zo svojho rozpočtu, čo je veľmi 

obdivuhodné. Vyzdvihol, že športová koncepcia za zameriava na tri skupiny: aktívni športovci, 

voľnočasoví športovci a nešportovci, ktorých treba motivovať vytváraním dostatočných 

športových možností, aj tých pasívnych. Ďalej vyzdvihol, že šport je dôležitá súčasť mesta 

a obyvateľov tohto mesta. Je potrebné brať do úvahy, že sa šport neustále vyvíja a taktiež treba 

myslieť aj na možnosti, ktoré nám poskytuje región. Ďalej uviedol pozmeňujúci návrh, a to aby 

posledná veta prvej odrážky článku 5 znela:  

,,Nová dohoda platí na 15 rokov s opciou na ďalších 5 rokov.“ 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, vyjadril potešenie nad vypracovaním športovej koncepcie. 

Navrhol, aby percentuálne vyjadrenie dotácií poskytnutých jednotlivým žiadateľom v oblasti 

športu bolo v budúcnosti zapracované aj do Koncepcie rozvoja športu mesta Dunajská Streda. 

Podotkol, že dvojaký meter na poskytnutie dotácií, ktorý sa týka FK DAC 1904, by mal byť 

zrušený. Poznamenal, že futbalové kluby iných miest nedostávajú tak vysokú podporu zo strany 

mesta ako je to v prípade podpory poskytnutej FK DAC 1904. Ďalej poznamenal, že s veľkým 

zármutkom sledoval rozhovor s majiteľom klubu FK DAC 1904, v ktorom uvádzal, že futbalovú 
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akadémiu a výstavbu športovej haly podporovala Slovenská republika a Maďarská republika, 

pričom sa ani slovom nezmienil o podpore zo strany mesta Dunajská Streda. Podľa neho si 

poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta, mesto Dunajská Streda a aj obyvatelia mesta 

zaslúžia aspoň jedno poďakovanie, pretože sa všetci pričinili o poskytnutie tejto sumy pre 

športový klub. 

 

 Primátor mesta uviedol, že FK DAC 1904 a mesto Dunajská Streda sú odjakživa úzko 

späté a samospráva vo veľkej miere podporuje fungovanie futbalového klubu. Ďalej podotkol, že 

treba brať do úvahy to, že činnosť tohto klubu sa striktne neobmedzuje len na územie mesta 

Dunajská Streda, prípadne okresu, dokonca ani na územie Slovenskej republiky, ale presahuje aj 

hranice štátu a myslí si, že je nespochybniteľné, že tento futbalový klub je prejavom aj silnej 

národnej súdržnosti. Dosiahli sme prostredníctvom tohto klubu to, že mesto Dunajská Streda je 

viditeľnejšie na medzinárodnej úrovni.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že je nevyhnutná podpora mládeže, avšak nie je 

nevyhnutná podpora takého futbalového klubu, ktorý profituje zo šikovnosti vlastného majiteľa 

a mesto má v tejto súvislosti iba veľké výdavky. Ďalej uviedol, že nemá vedomosť o meste, ktoré 

by takou vysokou sumou podporovalo futbalový klub, ako podporuje mesto Dunajská Streda FK 

DAC 1904, najmä ak nie je vo vlastníctve tohto mesta, ale vo vlastníctve súkromnej osoby. Myslí 

si, že by bolo možné v takej miere podporovať aj iné podujatia, ktoré by možno boli oveľa 

vďačnejšie za podporu zo strany mesta. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, reagoval na vyjadrenie poslanca Rolanda Hakszera 

a uviedol, že je na veľkom omyle ak si myslí, že je možné profitovať z futbalu. Ďalej uviedol, že 

s radosťou vyhľadá rozhovory s majiteľom FK DAC 1904, v ktorých poďakoval mestu za 

podporu.  

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca, Mgr. Krisztiána Nagya: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 230/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Koncepciu rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .........../2020 

zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská 

Streda mesta. (materiál č. 212/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ......./2020 zo dňa 25. februára 2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda 

mesta Dunajská Streda mesta v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony, predniesol doplňujúci návrh, a to aby: 

- Čl. 2 ods. 2 znel: ,,Každý má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku 

v slovenskom alebo v maďarskom jazyku.“ 

- bol Čl. 32 ods. 1 na konci vety doplnený o slová: ,,... v slovenskom a v maďarskom 

jazyku.“ 

- Čl. 37 ods. 1 znel: ,,Referendová kampaň na účely tohto nariadenia je akákoľvek 

činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických 

hnutí, petičného výboru a oprávnených obyvateľov mesta, za ktorú sa obvykle platí 

úhrada, smerujúca k propagácií referenda. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj 

v neprospech subjektov podľa prvej vety podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“ 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca, Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya: 
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Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 231/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o  

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 2/2020 zo dňa 25. februára 

2020 o spôsobe organizovania miestneho referenda mesta Dunajská Streda mesta 

predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo 

dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 213/2020/10) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, poznamenal, že sa mu nepozdáva vyjadrenie 

,,motorovými vozidlami“ v texte všeobecne záväzného nariadenia, nakoľko má dojem, že sa tým 

myslí bežná doprava v okolí cintorínov. Podľa neho by bolo vhodné toto slovné spojenie vyňať 

z textu všeobecne záväzného nariadenia. 
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Primátor mesta reagoval na vyjadrenie poslanca, Mgr. Alexandra Dakóa a poznamenal, že 

uvedené súvisí s nadmerným hlukom a nie s bežnou premávkou v okolí pohrebiska.  

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, predniesol doplňujúci návrh, a to aby v § 2 ods. 2 

a ods. 3 bolo za slovom ,,v ochrannom pásme“ doplnené slovo ,,pohrebísk“. 

 

 Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony, uviedol, že by bolo vhodné aby v § 3 ods. 3 bolo 

uvedené namiesto ,,iné činnosti“ ,,iné pracovné činnosti“.  

 

 Poslanec, László A. Szabó, poznamenal, že uvedený návrh sa nevzťahuje len na stavebné 

činnosti, ale na všetky činnosti, ktoré by mohli nadmerným hlukom narušiť dôstojnosť poslednej 

rozlúčky, a to aj hluk spôsobený motorovými vozidlami, ktoré priamo nesúvisia so stavebnou 

činnosťou v ochrannom pásme. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, poznamenala, že v prípade spôsobovania nadmerného hluku 

napríklad motoristami je nerealizovateľné priamo na mieste tieto subjekty upozorniť, aby sa 

zdržali spôsobovania hluku z dôvodu konania poslednej rozlúčky. Uvádza, že je podľa nej 

vhodnejšie zúžiť činnosti uvedené vo všeobecne záväznom nariadení len na pracovné činnosti 

spôsobujúce hluk.  

 

 Poslanec, Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony, uviedol, že ho vysvetlenie poslanca, László A. 

Szabóa presvedčilo v tom smere, že sa § 2 ods. 3 prerokovávaného všeobecne záväzného 

nariadenie vzťahuje nie len na pracovné činnosti, ale na všetky činnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

hluk narušujúci dôstojnosť poslednej rozlúčky. Za účelom odstránenia takéhoto hluku je podľa 

neho možné v uvedených prípadoch privolať príslušníkov Mestskej polície. Ďalej uviedol, že by 

bolo vhodné spresniť termín ,,hluk“ termínom ,,nadmerný hluk“. 

 

 Poslanec, László A. Szabó, predniesol doplňujúci návrh, a to aby §2 ods. 3 znel: 

 ,,Počas pohrebu v ochrannom pásme nie je povolené spôsobiť nadmerný hluk, ktorý by 

mohol narušiť dôstojnosť poslednej rozlúčky so zosnulým.“ 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, reagoval na doplňujúci návrh poslanca, László A. Szabóa 

a uviedol, že by podľa neho malo v texte zostať ,,nie je povolené vykonávať stavebné práce a iné 

činnosti spôsobujúce hluk“. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca, JUDr. Szabolcsa Hodosyho: 
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Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý.  

  

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca, Lászlo A. Szabóa: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom a doplňujúcim 

návrhom: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 232/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 3/2020 zo dňa 25. februára 

2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 
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k bodu č. 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo 

dňa 25. februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.. (materiál č. 214/2020/10) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2020 zo dňa 25. februára 2020 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 14/2015 zo dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, sa informovala, či riaditeľka MsKS pripomienkovala 

predložený návrh. 

 

 Primátor mesta reagoval na otázku poslankyne, Ágoty Antal, a odpovedal, že riaditeľka 

MsKS vzala na vedomie predkladaný návrh a nemala námietky. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 233/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 4/2020  zo dňa 25. februára 

2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.14/2015 zo 

dňa 23. júna 2015 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č....../2020 zo 

dňa 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda  č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mesta Dunajská  Streda. (materiál č. 215/2020/10) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ......./2020 zo dňa 25. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 234/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a    u z n i e s l o 

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2020 zo dňa 25. februára 

2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda  č. 

7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská  

Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 20. Petícia proti premiestneniu autobusovej zastávky. (materiál č. 216/2020/10) 

 

Primátor mesta predniesol Petíciu proti premiestneniu autobusovej zastávky v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Rita Őriová, poznamenala, že síce je autobusová zastávka vyznačená na 

vozovke, nachádzajú sa tam však veľké výtlky.  
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Primátor mesta reagoval na pripomienky poslankyne, Mgr. Rity Őriovej, a uviedol, že 

uvedený stav je vo fáze riešenie, avšak oprava výtlkov vzhľadom na počasie ešte nie je možná, 

ale v blízkej budúcnosti bude zrealizovaná.  

 

Poslanec, Ladislav Gútay, sa informoval, či zastávka vybudovaná cez cestu oproti novej 

zastávke zostáva na pôvodnom mieste. 

 

Primátor mesta odpovedal na otázku poslanca, Ladislava Gútayho, že zastávka oproti 

novej zastávke zostáva na svojom pôvodnom mieste. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 235/2020/10 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

petíciu proti premiestneniu autobusovej zastávky. 

 

 

k bodu č. 21. Rôzne 

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, uvádza tri podnety súvisiace so sídliskom Sever II.: 

1. Pohyb bojových plemien psov –  obyvatelia sa boja vo večerných hodinách  chodiť do parku, 

majú strach o svoje deti. Približne 10 ročné deti chodia venčiť tieto bojové plemená, pričom 

je známe, že takéhoto psa má problém udržať aj dospelý človek.  

2. Uvedená prosba smeruje k spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. - pred 

niektorými panelákmi sú príliš vysoké stromy a rušia príjem televízneho vysielania. 

Obyvatelia žiadajú odstrániť konáre tam kde je to možné.  

3. Kedy budú umiestnené prisľúbené fitness prístroje? 
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Primátor mesta v súvislosti s chovom bojových psov požiadal náčelníka MsP, aby 

uvedené sídlisko častejšie kontrolovali. 

V súvislosti s druhým bodom primátor mesta uviedol, že potreby smerujúce na spoločnosť 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. musia oznámiť domoví dôverníci a určiť presné 

miesto, kde je potrebné odstrániť konáre. 

 

Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, uviedol, že na Námestí sv. Štefana z parku vychádza 

chodník, ktorý sa končí pri ceste a bolo by vhodné aby na konci tohto chodníka bol vyznačený 

prechod pre chodcov.  

Ďalej poznamenal, že stĺp s nápisom dovidenia nachádzajúci sa na Viedenskej ceste, pri 

odbočke z Bratislavskej cesty, by mohol byť viac osvetlený, nakoľko by odbočka bola 

viditeľnejšia.   

Ďalej uviedol, že pohyb dám nachádzajúcich sa na Kračanskej ceste by bolo potrebné 

riešiť, na čo mu primátor mesta odpovedal, že je to v kompetencií polície SR.  

 

 Poslankyňa, Mgr. Rita Őriová, sa pýtala, kedy bude vzduchotechnika, nachádzajúca sa na 

chodbách  v Materskej škole Októbrová ulica číslo 939/47 prekrytá sadrokartónom.  

Ďalej sa informovala, ako postupuje situácia v súvislosti so znečisťovaním ovzdušia v 

 Mliečanoch. 

Ďalej sa pýtala, či je nejaká zmena v súvislosti s kruhovým objazdom v Malom Blahove.  

  

Primátor mesta odpovedal, že už rokoval s riaditeľkou Materskej školy Októbrová ulica 

číslo 939/47 a uvádza, že je nevyhnutné zaoberať sa otázkou, čo je praktické a čo zas estetické. 

Uvádza, že skutočne nejde o pekný pohľad, avšak vstavaná vzduchotechnika je nevyhnutná 

a bola zriadená v súlade s projektom. V okolí vzduchotechniky musí byť zabezpečený dostatočný 

vzdušný priestor a nie je isté, že bude vôbec možné vzduchotechniku prekryť.  

V súvislosti s Mliečanmi odpovedal, že už pri návšteve pani prezidentky SR ju informoval 

o problémoch v oblasti životného prostredia. Pani prezidentka SR mu prisľúbila, že po 

vymenovaní novej vlády bude o tejto veci rokovať s novým Ministrom životného prostredia. Na 

žiadosť ministerstva boli už všetky príslušné dokumenty odoslané, aby v rámci svojej 

kompetencie nastolilo potrebné kroky pre riešenie danej situácie.  

V súvislosti s kruhovým objazdom uviedol, že plynárne v rámci pripomienkovania 

k projektovej dokumentácie nepožadovali premiestnenie strednotlakového plynového potrubia, 

tak ako po začatí povoľovacieho konania. Medzi mesiacmi apríl a október je vykurovacie 

obdobie. Akonáhle prejde mesiac apríl a prebehne verejné obstarávanie môže sa začať 

s plánovanou výstavbou. 

 

 Poslanec, Attila Karaffa, reagoval na žiadosť poslanca, Ladislava Bachamana, a zdôraznil, 

že potrebu zastrihávania konárov je nutné nahlásiť na MsÚ, pretože zamestnanci Municipal Real 

Estate Dunajská Streda, s.r.o. sú neustále zaneprázdnení a nedokážu prezrieť každé jedno 

sídlisko.  
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Ďalej sa podelil o dve informácie. Dnes je pamätný deň, a to pamätný deň obetí 

komunizmu. Informoval poslancov, že v dopoludňajších hodinách si zaspomínali s miestnymi 

študentmi a poobede je umožnené každému pri Pamätníku obetiam diktatúr umiestniť  sviečku 

a zaspomínať si na obete.  

Ďalej požiadal prítomných, aby povzbudili rodinných príslušníkov, priateľov a známych v 

hlasovaní za mesto Dunajská Streda v súťaži o detské ihrisko.  

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, navrhol, aby bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenia 

mesta, v ktorom bude stanovené, aby budovy, ktoré boli postavené a zrekonštruované na základe 

návrhov známeho maďarského architekta  Makoveca, boli označené za chránené – pamiatkové 

budovy z dôvodu, aby nemohli byť vykonané stavebné úpravy bez povolenia, resp. po schválení 

zastupiteľského dozorného orgánu. Požiadal prítomných, aby nad touto možnosťou uvažovali. 

 

 Primátor mesta navrhol, aby bol tento návrh predložený na najbližšie zasadnutie Komisie 

MsZ pre rozvoj mesta.  

 

 Primátor mesta dotazoval štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s. 

ohľadom príprav výstavby plánovanej hádzanárskej haly, ktorej bude na základe rozhodnutia 

úradu vlády, namiesto mesta Dunajská Streda, poskytnutá dvojmiliónová dotácia. Zároveň 

podotkol, že by bolo potrebné vedieť akým požiadavkám musí predmetná hala vyhovieť. 

V neposlednom rade je veľmi dôležité prehodnotiť prevádzkové náklady, aby bola 

novovzniknutá športová hala v čo najväčšej miere ekonomicky sebestačná.  

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, uviedol, že prerozdelenie sa uskutočnilo na základe 

schválenia vlády. Následne prišla žiadosť spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s. z Ministerstva financií 

SR, o poskytnutie dokumentov, ktoré už mesto poskytlo v prvom kole, ktorej sa vyhovelo. 

Momentálne sa čaká na prijatie financií na účet akciovej spoločnosti. Ďalej poznamenal, že sa 

uskutočnilo kombinované zasadnutie komisií, kde bol prednesený návrh, ktorý poslanci aj 

schválili, a to lokalizácia športovej haly. Uviedol, že oficiálny terminus technicus by mal byť 

,,spoločenská a športová hala“. Poznamenal, že sa pripravuje situačný plán a vizualizácia, ktorá 

by mala vyhovovať normám Európskej hádzanárskej federácie. Pripravovaná vizualizácia bude 

následne predložená vedeniu mesta a aj jednotlivým komisiám. Poznamenal, že je v tejto téme 

naďalej potrebná diskusia, pretože sa na prvom mieste vynára otázka ekonomického 

prevádzkovania. Následne informoval prítomných poslancov ako funguje prevádzkovanie 

športovej haly v Győri.   

  

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, tlmočil žiadosť obyvateľov Novej Vsi a Námestia 

priateľstva o vymaľovanie parkovísk.  

Ďalej žiadal, aby cesta pri pohostinstve Mackó bola označená za jednosmernú, kvôli 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
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 Primátor mesta odpovedal, že čo sa týka dopravných predpisov je na polícií SR aby ich 

schválila.  

 

 Poslanec, László A. Szabó, reagoval na odpoveď poslanca, MUDr. Zoltána Horvátha, 

a uviedol, že 22. januára 2020 sa uskutočnila zasadnutie vlády, v ktorom zmenili augustové 

rozhodnutie a vládne uznesenie č. 27/2020 vo svojom bode C.2 uvádza, že ARÉNA DSZ, a.s. 

dostane 2 milióny eur. V súčasnosti je na účte spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s. 27.520 eur. 

 

 Primátor mesta informoval prítomných poslancov, že primátorka mesta Prešov písomne 

poďakovala za finančnú podporu zo strany mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 22. Interpelácie. 

 

 V rámci bodu interpelácie sa prihlásil poslanec Ing. Ladislav Garay, ktorý uviedol, že 

od jeho interpelácie v mesiaci november sa toho veľa nezmenilo. Prestavba parkoviska je 

niekoľkoročná záležitosť, zatiaľ nemá THERMALPARK DS, a.s. povolenie. Podľa vyjadrenia 

riaditeľa THERMALPARK DS, a.s. sa veci ohľadom uvedeného pozastavili. Ďalej uviedol, že 

prestavba starého penziónu s najväčšou pravdepodobnosťou nebude zrealizovaná pred otvorením 

sezóny. Poznamenal, že by bola práca lepšia, keby bolo možné užšie spolupracovať so 

stavebným odborom a spoločným stavebným úradom. Bol by vďačný za pružnejšie riešenie zo 

strany MsÚ v uvedených záležitostiach, pretože považuje za poľutovaniahodné, že sa jedná 

o obchodnú spoločnosť s majetkovou účasťou mesta a nedá sa rýchlejšie napredovať.  

Ďalej sa informoval, či došlo k nejakému pokroku v súvislosti so SAD Dunajská Streda a.s., 

pretože preprava z vlakovej stanice do Thermalparku je viac ako nevyhnutá, nakoľko zrušením 

tejto prepravy klesli počty návštevníkov.  

 

 Primátor mesta uviedol, že rokoval s predsedom predstavenstva SAD Dunajská Streda, 

a.s., pričom sa zaoberali premávaním Cyklobusu v roku 2020 a jeho financovaním. V súčasnosti 

sa uvedené snaží zrealizovať prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný 

ostrov a fungovanie turistického vláčika prostredníctvom financovania Trnavským 

samosprávnym krajom, prípadne prostredníctvom verejnej súťaže. Dostal prísľub na to, že SAD 

Dunajská Streda, a.s. by naďalej rada spolupracovala s THERMALPARK DS, a.s., pričom na 

rokovaní s predsedom predstavenstva zdôraznil, že je nevyhovujúce aby bol autobus nahradený 

turistickým vláčikom.   

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 25.02.2020 o 16:46. 
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Zápisnica bola podpísaná dňa 04.03.2020. 

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia: 1/ Ladislav Bachman    ……………………………… 
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