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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 8/8/2019  Dunajská Streda, 26.11.2019 

 

Zápisnica 
 

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 26. novembra 2019 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: 

- Ágota Antal - neospravedlnená 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 8. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 8. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 8. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou 

v lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Mesta Dunajská 

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

zastupiteľstva a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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 Ďalej primátor mesta predniesol doplňujúci návrh, doplnenie nového programového bodu, 

a to za bod č. 3 ,,Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 01 

Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta (materiál č. 196/2019/8)“ pod bod č. 4. 

Ostatné programové body sa prečíslujú. 

 

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Ďalej primátor mesta predniesol ďalší doplňujúci návrh, doplnenie nového programového 

bodu, a to za pôvodný bod č. 34. ,,Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území 

mesta Dunajská Streda na roky 2019 – 2020 (materiál č. 195/2019/8)“ pod bod č. 36. Všetky 

programové body od pôvodného bodu č. 4. sa prečíslujú.  

 

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s doplňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 175/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 20.11.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 7. 

zasadnutia, konaného dňa 24. septembra 2019. (materiál č. 161/2019/8) 

4.  Návrh na vymenovanie riadtiteľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára 

– Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 01 

Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

196/2019/8) 

5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 5/2019. 

(materiál č. 162/2019/8) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. (materiál č. 163/2019/8) 

7. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 164/2019/8) 

8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2019. (materiál č. 

165/2019/8) 

9. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 1920/685 o výmere 5 m2, vo vlastníctve ...................,; a par. 

č. 1920/703 o výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

166/2019/8) 

10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo 

vlastníctve Slovenskej pošty, a.s., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 

2554/2, v prospech Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 167/2019/8) 

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

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2, v 

prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36 292 613. (materiál č. 168/2019/8) 

12. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce Dunajská Streda, par. č.  1919/534 

o výmere 24 m2 a par. č. 1919/535 o výmere 20 m2, do vlastníctva mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 169/2019/8) 

13. Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 170/2019/8) 
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14. Návrh na schválenie prevádzkovania verejného WC na Korze Bélu Bartóka 

v Dunajskej Strede spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

(materiál č. 171/2019/8) 

15. Návrh na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej 

spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom. 

(materiál č. 172/2019/8) 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 173/2019/8) 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 174/2019/8) 

18. Návrh na vymenovanie členov správnej rady a revízora Merkúr, n.f., IČO: 45747008. 

(materiál č. 175/2019/8) 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 

26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 

2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Dunajská Streda na rok 2019. (materiál č. 176/2019/8) 

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

26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 177/2019/8) 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č.  10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 178/2019/8) 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede. (materiál č. 179/2019/8) 

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 1/2015 zo 

dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
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právnickým osobám a  fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 180/2019/8) 

24. Návrh na odňatie správy nebytových priestorov základným školám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 181/2019/8) 

25. Návrh na vypožičanie nebytových priestorov základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478. (materiál č. 

182/2019/8) 

26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s 

vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 183/2019/8) 

27. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 

184/2019/8) 

28. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály 

Zoltán Alapiskola, Komenského ul.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely. (materiál č. 185/2019/8) 

29. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 

186/2019/8) 

30. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry 

Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely. (materiál č. 187/2019/8) 

31. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rady školy pri školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 188/2019/8) 

32. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 189/2019/8) 

33. Návrh na schválenie predaja 1 ks kmeňovej akcie ARÉNA DSZ, a.s. so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO:  (materiál č. 190/2019/8) 

34. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„DIGIVIL – Digital Villages“v rámci výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. (materiál č. 

191/2019/8) 
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35. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom 

„Spoločné dedičstvo“, „Közös örökségünk“, „Our common heritage – Hungarian and 

Slovak Jewish heritage sites in the border area“ v rámci PROGRAMU 

SPOLUPRÁCE INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, 

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1902. (materiál č. 192/2019/8) 

36. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská 

Streda na roky 2019 – 2020. (materiál č. 195/2019/8) 

37. Návrh podpory európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej politiky pre rovnosť 

regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr (materiál č. 193/2019/8) 

38. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na I. polrok 2020. (materiál č. 194/2019/8) 

39. Rôzne. 

40. Interpelácie. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ladislava Gútayho a MUDr. Zoltána Horvátha, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, 

referenta právneho. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 176/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ladislava Gútayho a MUDr. Zoltána Horvátha za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Štefana Podhorného za zapisovateľa. 
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k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 7. 

zasadnutia, konaného dňa 24. septembra 2019. (materiál č. 161/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda zo 7. zasadnutia, konaného dňa 24. septembra 2019 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. V záujme splnenia úlohy, t.j. uznesenia č. 174/2019/7 primátor mesta navrhol, aby za 

členov odbornej komisie vo veci znečisťovania životného prostredia v mestskej časti Mliečany 

boli vymenovaní poslanci: Mgr. Krisztián Nagy, Ladislav Bachman, Mgr. Őriová Rita, Mgr. 

Šándorová Klára a za ďalšieho člena komisie Mónika Ollé Lunák. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 177/2019/8 

 

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 zo 7. 

zasadnutia, konaného dňa 24. septembra 2019. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 

01 Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta. (materiál č. 196/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu 

Bartóka 791/6, 929 01 Dunajská Streda – príspevkovej organizácie mesta v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 20 

za : 14 

proti : 0 

zdržal sa : 6 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 178/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

v y m e n u j e 

Bc. Mgr. Tímeu Takács do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, Korzo Bélu Bartóka 791/6, 929 

01 Dunajská Streda, od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2024. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 

5/2019. (materiál č. 162/2019/8) 

 

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

rok 2019 č. 5/2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

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

č.5/2019. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer uviedol, že na rekonštrukciu výdajnej školskej kuchyne v ZŠ 

Jilemnického bolo na začiatku roka vyčlenených 842.693,- Eur a teraz po skončeni sa zvýšili 

výdavky ešte o 36.000,- Eur. Ďalej sa informoval, z akého dôvodu sa nerealizovala kúpa 

elektromobilu pre Gastro DS, s.r.o.  

 

 Primátor mesta uviedol, že mesto bolo úspešné a dostalo 10.000 Eur dotáciu cez 

envirofond na kúpu elektromobilu, avšak ani jeden z dodávateľov nebol schopný dodať 

elektromobil do konca roka. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 179/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 5/2019 za rok 2019 mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo 

dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. (materiál č. 163/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó uviedol, že poplatok vo výške 30 Eur pokladá za 

neprimerane vysoký. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Őriová Rita bola toho názoru, že zavedenie tohto poplatku sťaží život 

mladých ľudí. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer uviedol, že mesto podľa zákona nemá povinnosť zaviesť 

uvedený poplatok, iba možnosť a napriek tomu rozpočet na rok 2020 už počíta s príjmom z tohto 

poplatku. Zatiaľ nie je známe ani skutočnosť ako a akým spôsobom budú obyvatelia mesta 

kompenzovaní. 

 

 Primátor mesta na dotaz mestských poslancov uviedol, že obyvateľom mesta bude 

poskytnutá finančná kompenzácia vo forme dotácie prostredníctvom Merkúr, n.f., ktorého 

zakladateľom je mesto, a ktorý poskytne úspešným žiadateľom nenávratný finančný príspevok na 

podporu bývania pre dunajskostredčanov na základe otvorenej výzvy. 
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 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth súhlasil so slovami poslanca Alexandra Dakóa, on 

takisto pokladá poplatok vo výške 30 Eur za neprimerane vysoký a nerozumie, prečo nemôžu byť 

obyvatelia mesta kompenzovaní v celej výške poplatku. 

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy pokladá zavedenie poplatku za rozvoj za rozumné 

riešenie, pričom aj návrh rozpočtu na rok 2020 počíta s finančným balíkom 80.000,- Eur na 

poskytnutie nenávratnej finančnej podpory pre občanov s trvalým pobytom v Dunajskej Strede na 

podporu bývania. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 20 

za : 14 

proti : 2 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 180/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 164/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého 

odporúčal schválenie návrhu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Rita Őriová navrhla, aby v budúcnosti na vytvorení návrhu rozpočtu sa 

mohli aj poslanci priamo zúčastniť. Zároveň poznamenala, že niektoré plánované investície sú 

privysoké ako klimatizačné zariadenie pre malú zasadaciu miestnosť a rekonštrukcia strojovne 
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fontány pred MsKS. Vyjadrila aj svoju nespokojnosť s kvalitou realizácie rekonštrukcie MŠ 

Komenského. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 181/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 8. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2019. (materiál č. 

165/2019/8) 

 

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

v mesiaci november 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 182/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2019/4 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2019/5 

 

 

 Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 15:45 hod. v trvaní 15 minút. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 1 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

procedurálny návrh o prestávke v trvaní 15 minút. 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pokračovalo o 16:08 hod. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. 

Dunajská Streda, par. č. 1920/685 o výmere  5 m2, vo vlastníctve ....................; a par. č. 

1920/703 o výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 166/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemku 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1920/685 o výmere  5 m2, vo vlastníctve 

................................; a par. č. 1920/703 o výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 13: 
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prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 183/2019/7 

 

 

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. 46145443-73/2019, vyhotoveným dňa 19.08.2019, 

vyhotoviteľom GEO Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 2143/2, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 46 145 443, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

26.08.2019 pod číslom G1- 1850/2019, par. č. 1920/703, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vo vlastníctve mesta Dunajská 

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

k celku. 

Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1920/703 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

109/2019, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 28.10.2019 vo výške 110,00- €  

(slovom: stodesať eur). 

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – ..............., bytom .......................; 

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

okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 46145443-73/2019, 

vyhotoveným dňa 19.08.2019, vyhotoviteľom GEO Kováčik s.r.o., Neratovické nám. 

2143/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 145 443, overeným Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 26.08.2019 pod číslom G1- 1850/2019,  par. č. 

1920/685,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 5 m2, vo 

vlastníctve ................................................................................................ v podiele 1/1-ine 

k celku. 
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Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1920/685 bola stanovená znaleckým posudkom č. 

110/2019, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 28.10.2019 vo výške 185,00- €  

(slovom: stoosemdesiatpäť eur). 

 

2. Bezodplatnú zámenu  vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a  ods. 8,  písm. b) 

zákona SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod 

pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej  plochy, 

ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa).  

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich 

z tohto uznesenia. 

 

 

Poslanec, MUDr. Károly Földes, MPH opustil rokovaciu miestnosti o 16,11 hod. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na uzavretie zmluvy o   zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo 

vlastníctve Slovenskej pošty, a.s., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2554/2, v 

prospech Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 167/2019/8) 

 

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

nehnuteľnosť vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s., nachádzajúcej sa  v  k. ú. Dunajská Streda, 

par. č. 2554/2, v prospech Mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 184/2019/8 

 

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

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v 

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

č. 2554/2,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 828 

m2, vedeného na LV č. 130 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v  

prospech Mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 

383, pre účely umiestnenia káblových rozvodov NN k inžinierskej stavbe  „Signalizačné 

zariadenie pre chodcov na križovatke Hlavná ulica – Bacsáková ulica v Dunajskej 

Strede“; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 298/2019, vyhotovenom dňa 

25.09.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 610 910, overenom Okresným úradom Dunajská streda – Katastrálny 

odbor dňa 10.10.2019 pod. č. G1-2201/2019.  

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 1 140,- 

€ bez DPH (slovom: tisícstoštyridsať eur bez DPH), t.j. 30 eur bez DPH  za 1 m2 

zaťaženej plochy. 

 

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

nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2, v prospech 

spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 292 

613. (materiál č. 168/2019/8) 

 

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

nehnuteľnosť nachádzajúcej sa  v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2826/270 o výmere 1 169 m2, v 

prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 

292 613 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 185/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v 

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

č. 2826/270, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 169 m2, 

vedeného na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v  

prospech spoločnosti VIWO, s.r.o., Galantská cesta 5694/13, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36 292 613, pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Apartmánové domy – SO 03 

– Prípojka a areálová splašková kanalizácia“, ktorej umiestnenie bolo povolené  

Územným rozhodnutím č. 5311/DS/7173/2019/033-NJ-004, vydaným mestom Dunajská 

Streda dňa 16.05.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2019, v rozsahu 

uvedeného v geometrickom pláne č. 1047/2019, vyhotovenom dňa 18.09.2019, 

vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

36 717 568, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

30.09.2019 pod číslom G1-2124/2019.  

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu vo výške 45,- € 

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

 

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. 12. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce Dunajská Streda, par. č. 

1919/534 o výmere 24 m2 a par. č. 1919/535 o výmere 20 m2, do vlastníctva mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 169/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Dunajská Streda, vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce Dunajská 

Streda,  par. č.  1919/534 o výmere 24 m2 a par. č. 1919/535 o výmere 20 m2, do vlastníctva 

mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 186/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce 

Dunajská Streda, par. č. 1919/534, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

24 m2 a par. č. 1919/535, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 20 m2, 

vedených na LV č. 3390 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do 

výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00 305 383,  za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (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. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 170/2019/8) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Dodatku č. 4 k Zásadám poskytovania bývania v 

nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 187/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 4 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na schválenie prevádzkovania verejného WC na Korze Bélu Bartóka v 

Dunajskej Strede spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. (materiál č. 

171/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prevádzkovania verejného WC na Korze 

Bélu Bartóka v Dunajskej Strede spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. v 

zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 188/2019/8 

 

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

odovzdanie prevádzkovania verejného WC na Korze Bélu Bartóka v Dunajskej Strede 

spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46313834, s účinnosťou od 1.1.2020. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

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

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej 

spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom. (materiál 

č. 172/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov 

a vzájomnej spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 189/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi 

mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom za účelom vybudovania 

stavebných objektov SO-01 Komunikácie, SO-02 Verejné osvetlenie, SO-03 Chodníky 

v rámci realizácie stavby: ,,Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibóková ulica 

v Dunajskej Strede“ s predpokladanými nákladmi 495 289,69 €, z toho Trnavský 

samosprávny kraj sa bude podieľať najviac sumou 250 000 € v závislosti od záväznej 
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cenovej ponuky víťazného uchádzača – zhotoviteľa, na základe výsledkov verejného 

obstarávania. 

2. zámer prevodu vlastníckeho práva k časti Stavebného objektu SO-01 Komunikácie 

a k pozemku/pozemkom pod touto časťou objektu financovanou zo strany TTSK, za 

celkovú kúpnu cenu vo výške 2,- Eurá (slovom dve eurá). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta na uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov a vzájomnej 

spolupráci medzi mestom Dunajská Streda a Trnavským samosprávnym krajom podľa 

bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo 

dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 173/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 190/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 
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Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo 

dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

174/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 191/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 18. Návrh na vymenovanie členov správnej rady a revízora Merkúr, n.f., IČO: 

45747008. (materiál č. 175/2019/8) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie členov správnej rady a revízora 

Merkúr, n.f., IČO: 45 747 008 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Zástupca primátora, László Szabó, predniesol doplňujúci návrh, aby za členov správnej 

rady Merkúr, n.f. boli vymenovaní poslanci Ing. Ladislav Garay, Ladislav Gútay a MUDr. Juraj 

Puha. 

 

Poslanec, Ladislav Bachman predniesol doplňujúci návrh, aby za predsedu správnej rady 

Merkúr, n.f., bol vymenovaný Mgr. Alexander Dakó a aby za revízora bola vymenovaná 

poslankyňa Mgr. Andrea Herceg. 

 

Poslanec, Roland Hakszer predniesol doplňujúci návrh, aby za ďalšieho člena správnej 

rady Merkúr, n.f. bola vymenovaná poslankyňa Mgr. Őriová Rita. 

 

Primátor mesta navrhol vymenovať za členov správnej rady Merkúr, n.f., poslanca Ing. 

Ladislava Garayho, Ladsilava Gútayiho a poslanca Mgr. Alexandra Dakóa, pričom za predsedu 

správnej rady Merkúr, n.f., navrhol vymenovať poslanca Ladislava Gútayho. Po zmene Štatútu 

navrhuje primátor mesta vymenovať ďalších dvoch členov správnej rady Merkúr,n.f., a to 

poslankyňu Mgr. Ritu Őriovú a poslanca MUDr. Juraja Puhu. Za revízora správnej rady Merkúr, 

n. f., navrhuje primátor mesta vymenovať poslankyňu Mgr. Andreu Herceg.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spoolu s doplňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 192/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ v y m e n u j e  
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1. za predsedu správnej rady Merkúr, n.f. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske 

nám. 1203 

Ing. Ladislav Gútay 

 

2. za členov správnej rady Merkúr, n.f. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske 

nám. 1203: 

Ing. Ladislav Garay 

Mgr. Alexander Dakó 

Mgr. Őriová Rita 

MUDr. Juraj Puha 

 

3. za revízora správnej rady Merkúr, n.f. so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske 

nám. 1203: 

Mgr. Andrea Herceg 

 

B/ o d p o r ú č a  

správnej rade Merkúr, n.f. schváliť doplnenie účelu neinvestičného fondu o podporu 

bývania a podporu rozvoja územia mesta Dunajská Streda. 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na vykonanie potrebných úkonov na realizáciu úloh vyplývajúcich tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 

zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019. 

(materiál č. 176/2019/8) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ........../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 2019 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019 v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 193/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 5/2019 zo dňa 19. februára 2019 a v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 

2019 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ...../2019 zo 

dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 177/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ...../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Dunajská Streda na rok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Z technických príčin hlasovanie č. 24 bolo 

neplatné. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 194/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 24/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2019 zo 

dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a 

doplnkov. (materiál č. 178/2019/8) 
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Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. …/2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov 

pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

a doplnkov v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 195/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 25/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo 

dňa 26. novembra 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede. (materiál č. 179/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 19 
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za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 196/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 26/2019 zo dňa 26. 

novembra 2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby v Komunitnom centre v Dunajskej Strede v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2019 zo 

dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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. 180/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č..../2019 zo dňa 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie 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  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 197/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 27/2019 zo dňa zo dňa 26. 

novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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. 24. Návrh na odňatie správy nebytových priestorov základným školám v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 181/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odňatie správy nebytových priestorov základným 

školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 181/2019/8) v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer sa vyjadril, že predložený návrh nepodporí, ani ďalšie návrhy 

ktoré súvisia so spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., nakoľko spoločnosť stojí príliš veľa peňazí a 

tieto finančné prostriedky boli podľa neho neefektívne použité. Nie je mu jasné, že kto zatiaľ 

platil režijné výdavky spoločnosti, či sú vôbec namontované samostatné merače pre Gastro DS 

alebo nie, kde budú nabité a kto bude platiť náklady nabitia elektromobilu. Sú to otázky, na ktoré 

poslanec nepozná odpovede a je presvedčený, že z finančných prostriedkov ktoré boli 

v posledných 2 rokov vyčlenené pre Gastro DS by mohli byť obnovené všetky školské jedálne 

a nie iba 3 výdajné školské jedálne. 

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, ktorý je jedným z konateľov spoločnosti Gastro DS, 

s.r.o. reagujúc na slová poslanaca Rolanda Hakszera a uviedol, že pre Gastro DS, s.r.o. boli 

namontované samostatné merače a všetky režijné náklady dovtedy platila spoločnosť. 

  

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó opustil rokovaciu miestnosti o 16,48 hod. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy opustil rokovaciu miestnosti o 16,48 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 17 
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za : 15 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 198/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odňatie správy nasledovných nebytových priestorov  

 

1.1 Základnej škole Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda: 

 spolu úžitková plocha  646,12 m2 v tom: 

1.01 predsieň o výmere  12,28 m2 

1.02. sklad odpadkov o výmere  2,56 m2 

1.03 kancelária vedúcej kuchyne o výmere  12,94 m2 

1.04 sklad obalov o výmere 6,17 m2 

1.05 upratovacia miestnosť o výmere 2,70 m2 

1.06 denná miestnosť zamestnancov o výmere 22,00 m2 

1.07a šatňa zamestnancov – ženy o výmere 4,69 m2 

1.07b šatňa zamestnancov – ženy o výmere 3,58 m2 

1.08a šatňa zamestnancov – muži o výmere 4,69 m2 

1.08b umyváreň zamestnancov – muži o výmere 3,58 m2 

1.09 chodba o výmere 26,92 m2 

1.10 sklad suchých potravín o výmere 16,94 m2 

1.11 sklad DKP kuchyne o výmere 7,58 m2 

1.12 sklad a hrubá príprava zeleniny o výmere 24,75 m2 

1.13 čistá príprava zeleniny, studená kuchyňa o výmere 16,72 m2 

1.14 chodba o výmere 5,42 m2 

1.15 príprava surového mäsa o výmere 15,58 m2 

1.16 príprava vajec o výmere 2,92 m2 

1.17 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere  15,46 m2 

1.18 kancelária, centrála o výmere  16,85 m2 

1.19 umyváreň detí o výmere 4,60 m2 

1.20 umývanie stolového riadu o výmere  20,80 m2 

1.21 varňa o výmere  89,92 m2 

1.22 výdaj jedál, jedáleň o výmere 207,00 m2 

1.23 plnenie termoportov o výmere 15,52 m2 
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1.24 umývanie prevádzkového riadu o výmere 16,66 m2 

1.25 elektrorozvodňa o výmere 1,81 m2 

1.26 centrálny zmäkčovač vody, uprat. o výmere 3,02 m2 

1.27 chladiaci box zeleniny o výmere 6,38 m2 

1.28 umývanie termoportov o výmere 11,98 m2 

1.29 expedícia termoportov o výmere 15,48 m2 

1.30 sklad chladených potravín o výmere 28,89 m2 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej školskej jedálne Gastro DS I., Jilemnického ulica 

204/11A, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

1.2. Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán 

Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely: 

spolu úžitková plocha  269,5 m2 v tom: 

1.1 Sklad potravín18 m2 

1.2 Sklad zeleniny a zemiakov 57 m2 

1.3 Sklad kuchynského riadu15 m2 

1.4 Sklad čistiacich a upratovacích pomôcok 2 m2 

1.5 Šatňa a WC pre zamestnancov ŠJ 9 m2 

1.6 Hrubá prípravovňa oddelená priečkou od skladu zemiakov  zeleniny 3 m2 

1.7 Umyváreň stolového riadu prevádzkovo oddelená od vývarovne 6 m2 

1.8 Výdajný priestor 4,5 m2 

1.9 Jedáleň a ZOH pre stravníkov 135 m2 

1.10 Kancelária vedúcej školskej jedálne 20 m2 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná 

ulica č. 7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

1.3. Základnej škole Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry 

Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely: 

úžitková plocha spolu  601,25 m2 v tom: 

1.01 predsieň o výmere 11,1 m2 

1.02 kuchyňa o výmere 181,41  m2 

1.03 sklad odpadkov o výmere 11,6 m2 

1.04 kancelária vedúcej kuchyne o výmere 12,3 m2 

1.05 sklad obalov o výmere 11 m2 

1.06 upratovacia miestnosť o výmere 1 m2 

1.07 šatňa zamestnancov o výmere 27,4 m2 

1.08 umyváreň zamestnancov o výmere 2 m2 
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1.09 chodba o výmere 9,5 m2 

1.10 sklad suchých potravín o výmere 13,2 m2 

1.11 sklad kuchyne o výmere 11,6 m2 

1.12 sklad a hrubá príprava zeleniny o výmere 11,6 m2 

1.13 čistá príprava zeleniny, studená kuchyňa o výmere 11,6 m2 

1.14 chodba o výmere 9,6 m2 

1.15 príprava surového mäsa o výmere 14 m2 

1.16 príprava vajce o výmere  11,3 m2 

1.17 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere 11,3 m2 

1.18 umyváreň detí o výmere 11,14 m2 

1.19 výdaj jedál, jedáleň o výmere 164 m2 

1.20 elektrorozvodňa o výmere  3 m2 

1.21 sklad vzduchotechniky o výmere 18 m2 

1.22 sklad DKP o výmere 24 m2 

1.23 sklad upratovania o výmere 9,5 m2 

1.24 schodište o výmere 10,1 m2 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej školskej jedálne Gastro DS II., Ulica Ferenca Liszta č. 

2094/2A, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

1.4. Základnej škole Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda: 

spolu úžitková plocha 545,04 m2 

1.01 kancelária vedúcej kuchyne o výmere  15,10 m2 

1.02 denná miestnosť zamestnancov o výmere 8,06 m2 

1.03 upratovacia miestnosť o výmere 4,40 m2 

1.04 kuchyňa 128,80 m2 

1.04a umývanie prevádzkového riadu  

1.04b umývanie stolového riadu  

1.04c výdaj jedál 

1.05 jedáleň o výmere 257,50 m2 

1.06 sklad obalov o výmere 18,00 m2 

1.07 šatňa zamestnancov o výmere 14,50 m2  

1.08 umyváreň zamestnancov o výmere 6,25 m2 

1.09 WC o výmere 3,35 m2 

1.10 suchý sklad o výmere 6,60 m2 

1.11 chodba o výmere 7,98 m2 

1.12 plynomerňa o výmere 10,00 m2 

1.13 sklad DKP kuchyne o výmere  13,30 m2 

1.14 umývanie termoportov o výmere 16,50 m2 

1.15chodba o výmere 34,70 m2 - spoločné užívanie so ZŠ 
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a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS I., Smetanov háj 

286/9A, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh na vypožičanie nebytových priestorov základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti Gastro DS, 

s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478. 

(materiál č. 182/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vypožičanie nebytových priestorov základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy sa vrátil do rokovacej miestnosti o 16,50 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu:  

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 199/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. vypožičanie nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, ktoré sa nachádzajú v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda, v prospech spoločnosti Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 
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námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50808478, a to na dobu 20 rokov za účelom 

prevádzkovania súkromnej školskej jedálne/súkromnej výdajnej školskej jedálne: 

 

1.1 nebytové priestory v budove na adrese Jilemnického ulica č. 204/11A v Dunajskej 

Strede: 

 spolu úžitková plocha  646,12 m2 v tom: 

1.01 predsieň o výmere  12,28 m2 

1.02. sklad odpadkov o výmere  2,56 m2 

1.03 kancelária vedúcej kuchyne o výmere 12,94 m2 

1.04 sklad obalov o výmere 6,17 m2 

1.05 upratovacia miestnosť o výmere 2,70 m2 

1.06 denná miestnosť zamestnancov o výmere 22,00 m2 

1.07a šatňa zamestnancov – ženy o výmere 4,69 m2 

1.07b šatňa zamestnancov – ženy o výmere 3,58 m2 

1.08a šatňa zamestnancov – muži o výmere 4,69 m2 

1.08b umyváreň zamestnancov – muži o výmere 3,58 m2 

1.09 chodba o výmere 26,92 m2 

1.10 sklad suchých potravín o výmere 16,94 m2 

1.11 sklad DKP kuchyne o výmere 7,58 m2 

1.12 sklad a hrubá príprava zeleniny o výmere 24,75 m2 

1.13 čistá príprava zeleniny, studená kuchyňa o výmere 16,72 m2 

1.14 chodba o výmere 5,42 m2 

1.15 príprava surového mäsa o výmere 15,58 m2 

1.16 príprava vajec o výmere 2,92 m2 

1.17 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere  15,46 m2 

1.18 kancelária, centrála o výmere  16,85 m2 

1.19 umyváreň detí o výmere 4,60 m2 

1.20 umývanie stolového riadu o výmere  20,80 m2 

1.21 varňa o výmere  89,92 m2 

1.22 výdaj jedál, jedáleň o výmere 207,00 m2 

1.23 plnenie termoportov o výmere 15,52 m2 

1.24 umývanie prevádzkového riadu o výmere 16,66 m2 

1.25 elektrorozvodňa o výmere 1,81 m2 

1.26 centrálny zmäkčovač vody, uprat. o výmere 3,02 m2 

1.27 chladiaci box zeleniny o výmere 6,38 m2 

1.28 umývanie termoportov o výmere 11,98 m2 

1.29 expedícia termoportov o výmere 15,48 m2 

1.30 sklad chladených potravín o výmere 28,89 m2 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej školskej jedálne Gastro DS I., Jilemnického ulica č. 

204/11A, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS, s.r.o., so 
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sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

1.2. nebytové priestory v budove na adrese Železničná ulica  č. 7578/19 v Dunajskej 

Strede: 

spolu úžitková plocha  269,5 m2 v tom: 

1.1 Sklad potravín18 m2 

1.2 Sklad zeleniny a zemiakov 57 m2 

1.3 Sklad kuchynského riadu 15 m2 

1.4 Sklad čistiacich a upratovacích pomôcok 2 m2 

1.5 Šatňa a WC pre zamestnancov ŠJ 9 m2 

1.6 Hrubá prípravovňa oddelená priečkou od skladu zemiakov  zeleniny 3 m2 

1.7 Umyváreň stolového riadu prevádzkovo oddelená od vývarovne 6 m2 

1.8 Výdajný priestor 4,5 m2 

1.9 Jedáleň a ZOH pre stravníkov  135 m2 

1.10  Kancelária vedúcej školskej jedálne 20 m2 

a  to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná 

ulica č.7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS, s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

1.3. nebytové priestory v budove na adrese Ulica Ferenca Liszta č. 2094/2A v Dunajskej 

Strede: 

 úžitková plocha spolu  601,25 m2 v tom: 

1.01 predsieň o výmere 11,1 m2 

1.02 kuchyňa o výmere 181,41  m2 

1.03 sklad odpadkov o výmere 11,6 m2 

1.04 kancelária vedúcej kuchyne o výmere 12,3 m2 

1.05 sklad obalov o výmere 11   m2 

1.06 upratovacia miestnosť o výmere 1   m2 

1.07 šatňa zamestnancov o výmere 27,4 m2 

1.08 umyváreň zamestnancov o výmere 2 m2 

1.09 chodba o výmere 9,5 m2 

1.10 sklad suchých potravín o výmere 13,2 m2 

1.11 sklad kuchyne o výmere 11,6 m2 

1.12 sklad a hrubá príprava zeleniny o výmere 11,6 m2 

1.13 čistá príprava zeleniny, studená kuchyňa o výmere 11,6 m2 

1.14 chodba o výmere 9,6 m2 

1.15 príprava surového mäsa o výmere 14   m2 

1.16 príprava vajce o výmere  11,3 m2 

1.17 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere 11,3 m2 
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1.18 umyváreň detí o výmere 11,14 m2 

1.19 výdaj jedál, jedáleň o výmere 164   m2 

1.20 elektrorozvodňa o výmere  3  m2 

1.21 sklad vzduchotechniky o výmere 18   m2 

1.22 sklad DKP o výmere 24   m2 

1.23 sklad upratovania o výmere 9,5 m2 

1.24 schodište o výmere 10,1 m2 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej školskej jedálne Gastro DS II., Ulica Ferenca Liszta č. 

2094/2A, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

1.4. nebytové priestory v budove na adrese Smetanov háj č. 286/9A v Dunajskej Strede: 

spolu úžitková plocha 545,04 m2 

1.01 kancelária vedúcej kuchyne o výmere  15,10 m2 

1.02 denná miestnosť zamestnancov o výmere 8,06 m2 

1.03 upratovacia miestnosť o výmere 4,40 m2 

1.04 kuchyňa 128,80 m2 

 1.04a umývanie prevádzkového riadu  

 1.04b umývanie stolového riadu  

 1.04c výdaj jedál 

1.05 jedáleň o výmere 257,50 m2 

1.06 sklad obalov o výmere 18,00 m2 

1.07 šatňa zamestnancov o výmere 14,50 m2  

1.08 umyváreň zamestnancov o výmere 6,25 m2 

1.09 WC o výmere 3,35 m2 

1.10 suchý sklad o výmere 6,60 m2 

1.11 chodba o výmere 7,98 m2 

1.12 plynomerňa o výmere 10,00 m2 

1.13 sklad DKP kuchyne o výmere  13,30 m2 

1.14 umývanie termoportov o výmere 16,50 m2 

1.15chodba o výmere 34,70 m2 - spoločné užívanie so ZŠ 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS I., Smetanov háj č. 

286/9A, 929 01 Dunajská Streda,  ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl  a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

 

Výpožička ako forma prenechania majetku mesta je z dôvodu osobitného zreteľa, 

vzhľadom k tomu, že je to spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou mesta, ktorá bude 

prevádzkovať súkromné školské jedálne/súkromné výdajné školské jedálne v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 
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B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/  tohto uznesenia.   

 

C/ s c h v a ľ u j e 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.   552/2018/25 zo dňa 20. 

februára 2018 a to nasledovne: 

v bode B/1 sa slovo „neurčitú“ nahrádza slovom „20 rokov“ 

 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.   626/2018/29 zo dňa 18. 

septembra 2018 a to nasledovne: 

v bode A/ sa za pododsek 1.21 vkladajú slová „1.22 jedáleň o výmere 225 m2“ 

 

 

k bodu č. 26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo 

dňa 26. novembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s 

vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 Dunajská 

Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 183/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole 

Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 200/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/ s a  u z n i e s l o 
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 28/2019 zo dňa zo dňa 26. 

novembra 2019 o zrušení Školskej jedálne pri Základnej škole Gyulu Szabóa s 

vyučovacím jazykom maďarským Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 169/2019/7 zo dňa 24. 

septembra 2019 nasledovne: 

slová „v predloženom rozsahu“ sa nahrádzajú slovami „s účinnosťou od 1. januára 2020“. 

 

 

k bodu č. 27. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 184/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského 

stravovania z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a 

zamestnancov Základnej školy, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 201/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/ s ú h l a s í   

s vyradením Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Jilemnického ul. 204/11, 929 

01 Dunajská Streda zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. januáru 

2020, 

 

B/ s ú h l a s í 
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so zaradením Súkromnej školskej jedálne Gastro DS I., Jilemnického ulica 204/11A, 929 

01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky, s termínom začatia činnosti od 1. februára 2020, 

 

C/ 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. 28. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán 

Alapiskola, Komenského ul.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely. (materiál č. 

185/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského 

stravovania z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a 

zamestnancov Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály 

Zoltán Alapiskola, Komenského ul.1219/1, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 18 

za : 15 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č.202/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/ s ú h l a s í 

s vyradením Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM – 

Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ul.1219/1, 929 01 Dunajská Streda – 
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Dunaszerdahely zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. januáru 

2020, 

 

B/ s ú h l a s í 

so zaradením Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná ulica č. 

7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. februára 2020, 

 

C/ 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. 29. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda. (materiál č. 186/2019/8)  

 

Primátor mesta predniesol Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského 

stravovania z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a 

zamestnancov Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 2 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 203/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í 

s vyradením Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Smetanov háj č. 286/9, 929 01 

Dunajská Streda zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. januáru 2020, 
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B/ s ú h l a s í 

so zaradením Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS I., Smetanov háj 286/9A, 

929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. februára 2020, 

 

C/ 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. 30. Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského stravovania z/do Siete 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov 

Základnej školy Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin 

Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely. 

(materiál č. 187/2019/8) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na vyradenie/zaradenie zariadenia školského 

stravovania z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a 

zamestnancov Základnej školy Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry 

Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 18 

za : 15 

proti : 2 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 204/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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A/ s ú h l a s í 

s vyradením Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy Ármina Vámbéryho s 

vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 

2094/2, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely zo siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky k 31. januáru 2020, 

 

B/ s ú h l a s í 

so zaradením Súkromnej školskej jedálne Gastro DS II., Ulica Ferenca Liszta č. 2094/2A, 

929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Gastro DS, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. februára 2020, 

 

C/ 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. 31 Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rady školy pri školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

188/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa za člena rady 

školy pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 205/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
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A/ odvolanie  

1. Ing. Evy Kürthyovej ako zástupcu zriaďovateľa  

a) z Rady školy pri Základnej umeleckej škole – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 

283/6, 929 01 Dunajská Streda,     

b) z Rady školy pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán 

Alapiskola, Komenského ul. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda,  

c) z Rady školy pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola, 

Školská ul. 936/1, 929 01 Dunajská Streda, 

d) z Rady školy pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin 

Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, 

e) z Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Smetanov háj 286/9, 929 01 

Dunajská Streda,  

f) z Rady školy pri Základnej škole, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, 

g) z Rady školy pri Základnej škole, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda;   

 

2. Bc. Mgr. Tímey Takács ako zástupcu zriaďovateľa  

a) z Rady školy pri Materskej škole Eleka Benedeka s VJM – Benedek Elek Óvoda, 

Alžbetínske nám. 323/3, 929 01 Dunajská Streda, 

b) z Rady školy pri Materskej škole, Jesenského ul. 910/10, 929 01 Dunajská  Streda, 

c) z Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Komenského ul. 357/2, 929 01 Dunajská 

Streda, 

d) z Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Nám.priateľstva 2173/27, 929 01 

Dunajská  Streda, 

e) z Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Námestie SNP 187/11, 929 01 Dunajská 

Streda, 

f) z Rady školy pri Materskej škole s VJM – Óvoda, Októbrová ul. 939/47, 929 01 

Dunajská  Streda, 

g) z Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Ružový háj 1359/19, 929 01 Dunajská 

Streda, 

h) z Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda, 

i) z Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Széchenyiho ul. 1999/9, 929 01 Dunajská 

Streda, 

j) z Rady školy pri Základnej umeleckej škole – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 

283/6 , 929 01 Dunajská Streda; 

 

B/ delegovanie 

1. Ing. Evy Kürthyovej ako zástupcu zriaďovateľa  

a) do Rady školy pri Materskej škole Eleka Benedeka s VJM – Benedek Elek Óvoda, 

Alžbetínske nám. 323/3, 929 01 Dunajská Streda, 

b) do Rady školy pri Materskej škole, Jesenského ul. 910/10, 929 01 Dunajská  Streda , 
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c) do Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Komenského ul. 357/2, 929 01 Dunajská  

Streda, 

d) do Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Nám.priateľstva 2173/27, 929 01 

Dunajská  Streda, 

e) do Rady školy pri Materskej škole s VJM – Óvoda, Októbrová ul. 939/47, 929 01 

Dunajská  Streda; 

 

2. Mgr. Csabu Máhra 

a) do Rady školy pri Základnej umeleckej škole – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 

283/6, 929 01 Dunajská Streda,     

b) do Rady školy pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán 

Alapiskola, Komenského ul. 1219/1, 929 01 Dunajská Streda , 

c) do Rady školy pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola, 

Školská ul. 936/1, 929 01 Dunajská Streda ,  

d) do Rady školy pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin 

Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, 

e) do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Smetanov háj 286/9, 929 01 

Dunajská Streda, 

f) do Rady školy pri Základnej škole, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda, 

g) do Rady školy pri Základnej škole, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda; 

 

3. Mgr. Timey Molnár 

a) do Rady školy pri Materskej škole Eleka Benedeka s VJM – Benedek Elek Óvoda, 

Alžbetínske nám. 323/3, 929 01, 

b) do Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Námestie SNP 187/11, 929 01 Dunajská 

Streda, 

c) do Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Ružový háj 1359/19, 929 01 Dunajská 

Streda, 

d) do Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda, 

do Rady školy pri Materskej škole – Óvoda, Széchenyiho ul. 1999/9, 929 01 

Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 32 Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 189/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov 

odborných komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 
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 Poslanec, Krisztián Nagy predniesol pozmeňujúci návrh, aby Etický kódex volených 

predstaviteľov samosprávy a členov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda bol 

platný 15. dňom odo dňa schválenia etického kódexu mestským zastupiteľstvom. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 37: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 38: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 206/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a členov odborných komisií 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu s pozmeňujúcim návrhom. 

 

 

k bodu č. 33 Návrh na schválenie predaja 1 ks kmeňovej akcie ARÉNA DSZ, a.s. so sídlom 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 769 941 (materiál č. 190/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predaja 1 ks kmeňovej akcie ARÉNA DSZ, 

a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 769 941 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 
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 Poslanec, Roland Hakszer vyslovil svoju nespokojnosť s predajom 1 ks akcie a 

nerozumie, prečo je nevyhnutné túto akciu predať občianskemu združenieniu MŠK Dunajská 

Streda. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth reagoval na slová poslanca a vysvetlil, že maďarský 

hádzanársky zväz prisľúbil občianskemu združeniu ďalšie finančné prostriedky na výstavbu 

novej športovej haly, avšak podmienkou je, aby MŠK Dunajská Streda bol akcionárom v 

spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s. . 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 39: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa  : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 207/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

predaj 1 ks kmeňovej akcie ARÉNA DSZ, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 52 769 941 v nominálnej hodnote 1 000 EUR v prospech 

občianskeho združenia MŠK Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203/7, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 50 399 098  za kúpnu cenu v celkovej výške 1 000 EUR. 

 

 

k bodu č. 34 Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„DIGIVIL – Digital Villages“v rámci výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01 programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. (materiál č. 191/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie 

projektu s názvom „DIGIVIL – Digital Villages“v rámci výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01 

programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 40: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 208/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu spolupráce Interreg 

V-A Slovenská republika – Rakúsko na projekt: „DIGIVIL – Digital Villages “, Kód 

výzvy: INTERREG V-A SK-AT/2016/01.  

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 208 537,51 EUR.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z 

rozpočtu mesta vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, t. j.  v maximálnej výške 10 426,88 EUR.  

 

4.Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

5.Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta  

 

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. 35 Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok na projekt s 

názvom „Spoločné dedičstvo“, „Közös örökségünk“, „Our common heritage – Hungarian 

and Slovak Jewish heritage sites in the border area“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE 
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INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, Prioritná os 1 – Príroda a 

kultúra, kód výzvy: SKHU/1902. (materiál č. 192/2019/8) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok 

na projekt s názvom „Spoločné dedičstvo“, „Közös örökségünk“, „Our common heritage – 

Hungarian and Slovak Jewish heritage sites in the border area“ v rámci PROGRAMU 

SPOLUPRÁCE INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO, Prioritná os 1 – 

Príroda a kultúra, kód výzvy: SKHU/1902 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 41: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 209/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. podanie žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Spoločné dedičstvo“, 

„Közös örökségünk“, „Our common heritage – Hungarian and Slovak Jewish heritage 

sites in the border area“ v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V–A SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA – MAĎARSKO, Prioritná os 1 – Príroda a kultúra, kód výzvy: 

SKHU/1902, 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého príspevku z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do 

výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti, 

3. zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov projektu z 

rozpočtu mesta.  

 

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. 36 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta 

Dunajská Streda na roky 2019 - 2020. (materiál č. 195/2019/8) 

 Primátor mesta predniesol Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území 

mesta Dunajská Streda na roky 2019 – 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Zástupca primátora, László Szabó, upozornil na chybu na str. 9 predloženého materiálu, 

kde pod por. č. 5 má byť namiesto Centra voľného času uvedený Park voľného času. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 42: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 210/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na 

roky 2019-2020. 

 

 

k bodu č. 37 Návrh podpory európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej politiky pre 

rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr. (materiál č. 193/2019/8) 

   

 Primátor mesta predniesol Návrh podpory európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej 

politiky pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 43: 

prítomní : 18 
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za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 211/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ v y s l o v u j e 

podporu európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej politiky pre rovnosť regiónov a 

udržateľnosť regionálnych kultúr. 

 

B/ o d p o r ú č a 

občanom podporiť túto európsku iniciatívu občanov vyplnením elektronického formulára 

na webovej stránke https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative. 

 

 

k bodu č. 38 Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2020. (materiál č. 194/2019/8) 

   

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 44: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 212/2019/8 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative
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b e r i e  n a  v e d o m i e 

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2020 

nasledovne:  

25. februára 

28. apríla 

23. júna. 

 

 

k bodu č. 39. Rôzne 

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, tlmočil prosbu robotníkov, ktorí žiadajú prístrešok k 

autobusovej zastávke na Kračanskej ceste pri bývalom podniku Ister (Priemyselná I), ktorý bol 

odstránený. 

  Ďalej tlmočil požiadavku obyvateľov sídliska Sever II, ktorí žiadajú umiestnenie 

autobusovej zastávky na sídlisku Sever II na rohu ulice pri materskej škole. 

 

Poslanec, Bugár György, zhodnotil súčinnosť Trnavskej arcidiecéznej charity a 

spoločnosti Tesco pri zbierke potravín, pričom uviedol, že v Trnavskom kraji sa umiestnili na 

treťom mieste čo sa týka množstva potravín. Podarilo sa vyzbierať 2200 kg trvanlivých potravín, 

približne v hodnote 2700 €, k čomu obchodný reťazec Tesco doplní ešte 20 %. Uviedol, že 

začiatkom septembra sa uskutočnila aj zbierka šatstva a iných komodít v celom meste. Ďalej 

informoval prítomných, že za niekoľko dní sa začína adventné obdobie a katolícka charita v 

spolupráci so samosprávou a pracovníkmi sociálneho odboru mesta Dunajská Streda bude 

postupne navštevovať vybrané rodiny, ktoré sú odkázané a zaslúžia si vianočnú podporu. Ďalej 

požiadal prítomných kolegov, aby jeho alebo pracovníkov sociálneho odboru kontaktovali v 

prípade ak poznajú rodiny, ktorým by mala byť poskytnutá pomoc. Charita plánuje navštevovať 

rodiny v celom adventnom období. Ďalej požiadal prítomných, aby za žiadnych okolností 

neobdarovávali ľudí na ulici, ale aby ich odkázali na charitu, ktorá srdečne poskytne pomoc 

každému, kto to naozaj potrebuje. Zdôraznil, že charita je prístupná pre každého, kto to potrebuje, 

či už v dôsledku nedostatku jedla alebo potreby ošatenia. Informoval, že okrem toho, že budú 

navštevovať odkázané rodiny, budú sa starať aj o zabezpečenie bezdomovcov v spolupráci so 

sociálnym odborom, aby v nocľahárni pre bezdomovcov bolo dostatok jedla. Zároveň 

informoval, že Charita toho času eviduje  približne 200 rodín, ktoré sú odkázané na pomoc. 

 

Poslanec, Roland Hakszer, sa opýtal, či je pravda že sa Oddelenie cudzineckej polície PZ 

SR sťahuje z Ádorskej ulice na Mlynskú ulicu. Podľa poslanca je to nevhodné riešenie, nakoľko 

sa Oddelenie cudzineckej polície presťahuje do bezprostrednej blízkosti detského ihriska a 

okolitých obytných domov. Upozornil aj na to, že samospráva môže očakávať petíciu od 

obyvateľov v danej veci a navrhol, aby bol predmetný úrad presťahovaný na perifériu mesta. 

Poslanec na záver upozornil na problém materskej školy na Rybnom trhu, ktorý pretrváva 

už od roku 2015. Materská škola má problém s reguláciou teploty radiátorov. Ak chcú znížiť 
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teplotu v miestnostiach, musia otvárať okná, pretože teplotu nie je možné inak regulovať. 

Poslanec dúfa, že sa na riešenie tohto problému nájdu finančné prostriedky. 

 

Primátor mesta na otázky poslanca uviedol, že z podnetu petície občanov z Ádorskej ulice 

a na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva vyvolal rokovanie s riaditeľom Hraničnej a 

cudzineckej polície. Záverom tohto rokovania bolo, že Hraničná a cudzinecká polícia od 

decembra zavedie nový objednávací systém, ktorý má zamedziť vytvárania radov pred budovou 

Oddelenia hraničnej a cudzineckej polície na Ádorskej ulici a od 1. januára 2020 svoje služby 

bude cudzinecká polícia poskytovať na Mlynskej ulici č. 1  

 

Poslanec, Mgr. Nagy Krisztián, tlmočil požiadavku školskej rady Základnej školy Gyulu 

Szabóa riešiť pretrvávajúci problém ihriska nachádzajúceho sa na školskom dvore, a to vstup 

cudzích osôb na toto ihrisko. Areál je síce oplotený, avšak ani to nepredstavuje pre cudzie osoby 

dostatočnú prekážku. Žiadosť školskej rady spočíva v namontovaní bezpečnostnej kamery na 

stenu Základnej školy, aby Mestská polícia mohla zasiahnuť v prípadoch keď to bude naozaj 

potrebné. 

Ďalej poslanec tlmočil žiadosť obyvateľov obytného domu č. 1166 sídliska Boriny 

o návrat chodníka do pôvodného stavu. 

 

Zástupca primátora, Atilla Karaffa, informoval prítomných o začatom projekte ,,Zasaďme 

stromy pre budúcnosť“ a zároveň požiadal o pomoc s vyhľadávaním lokalít, v ktorých by bola 

výsadba stromov a krov vhodná a potrebná. Ďalej poďakoval sa za súčinnosť Občianskym 

združeniam, ktoré sa do tohto projektu zapojili. 

 

Poslanec, Ladislav Gútay, sa informoval o Mestskom plese.  

Primátor mesta mu odpovedal, že ples sa bude konať 1. februára 2020 v Mestskej 

športovej hale. 

 

Poslanec, MUDr. Juraj Puha, tlmočil žiadosť obyvateľov z časti Gardentown o vytvorenie 

detského ihriska. Uviedol, že napriek tomu, že sa pozemok momentálne nachádza v súkromnom 

vlastníctve, verí, že dôjde k dohode s investorom.  

 

 

k bodu č. 40. Interpelácie. 

 

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

jednu námietku pozostávajúcu z dvoch bodov: 

Prvý bod interpelácie smeruje na vedenie mesta a týka sa schvaľovacieho a povoľovacieho 

konania na stavebné povolenie THERMALPARK DS, a.s.. Poslanec požiadal stavebný odbor, 

aby bol flexibilnejší, pretože stavebné konanie je zdĺhavé, niekedy trvá až jeden rok. Ďalej 
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uviedol, že ako predseda predstavenstva spoločnosti THERMAPLARK DS žiada, aby sa 

v priebehu konania dodržali zákonné lehoty. 

V druhom  bode poslanec zhodnotil, že spolupráca so Slovenskou autobusovou dopravou 

Dunajská Streda, a.s. bola veľmi dobrá. Ďalej uviedol, že mestská hromadná doprava bola 

prispôsobená turistom prichádzajúcim do mesta vlakom v dôsledku čoho sa zvýšil počet turistov 

prichádzajúcich z Bratislavy. Akonáhle začal premávať turistický vláčik  znížil sa počet 

prichádzajúcich turistov, a preto požiadal, aby sa obnovil pôvodný stav. Poslanec informoval 

prítomných, že riaditeľ spoločnosti THERMALPARK, a.s. opakovane rokoval s riaditeľom 

Slovenskej autobusovej dopravy Dunajská Streda, a.s., avšak bezúspešne, a preto poslanec žiada 

aj v mene riaditeľa o pomoc. 

 

Primátor mesta uviedol, že požiadavku podporí a dúfa, že príslušný odbor vyrieši 

vzniknutú situáciu. Ďalej uviedol, že bude osobne riešiť túto situáciu s predsedom predstavenstva 

SAD Dunajská Streda a.s.. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 26.11.2019 o 18:24 hod.. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 03.12.2019. 

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 
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