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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 23/8/2021  Dunajská Streda, 06.07.2021 

 

Zápisnica 
 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 29. júna 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 20 osôb 

- primátor mesta 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede 

- konateľ Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- Attila Karaffa 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 23. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 23. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 23. 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 

doplňujúci návrh, doplnenie nového programového bodu, a to za bod č. 47 ,,Návrh na voľbu 

prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2021 – 2025“ (materiál 

č. 434/2021/23) pod bod č. 48. Ostatné programové body sa prečíslujú. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 
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Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s doplňujúcim návrhom primátora: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 421/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 29.06.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 22. 

zasadnutia, konaného dňa 11. mája 2021. (materiál č. 389/2021/23) 
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4. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 815/2 o výmere 35 m2, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 390/2021/23) 

5. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1715/3 o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4 o výmere 104 m2, v prospech 

vlastníkov bytov nachádzajúcich sa obytnom dome súp. č. 1080. (materiál 

č. 391/2021/23) 

6. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1880/244 o výmere 26 m2, v prospech Jána Bertóka a manželky Denisy 

Bertókovej, obaja bytom ................................................................... (materiál 

č. 392/2021/23) 

7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1920/6 o výmere 18 m2, v prospech Viliama Boďu, .......................... 

................................................... (materiál č. 393/2021/23) 

8. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 3759/6 o výmere 106 m2 a par. č. 3761 o výmere 89 m2, v prospech 

Ladislava Bokrosa a manželky Márii Bokrosovej, obaja bytom ............................. 

.................................................. (materiál č. 394/2021/23) 

9. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2298/112 o výmere 18 m2, v prospech Attilu Borsa a manželky 

Henriety Borsovej, obaja bytom ............................................................................. 

(materiál č. 395/2021/23) 

10. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1382/14 o výmere 18 m2, v prospech Ing. Zoltána Bottlika, bytom 

.............................................. (materiál č. 396/2021/23) 

11. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2475/115 o výmere 18 m2, v prospech Gábora Egriho, bytom 

............................................ (materiál č. 397/2021/23) 

12. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2189/162 o výmere 7 m2, v prospech Jolán Gróf, ............................ 

........................................................ (materiál č. 398/2021/23) 

13. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1311 o výmere 25 m2, v prospech PaedDr. Emerity Holekovej, bytom 

....................................................................................................................... (materiál 

č. 399/2021/23) 

14. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 3035/6 o výmere 12 m2, v prospech Ladislava Horvátha a manželky 

Marty Horváthovej, obaja bytom .............................................................................. 

(materiál č. 400/2021/23) 

15. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1920/15 o výmere 18 m2, v prospech Juraja Kanovitsa a manželky 
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Valérii Kanovitsovej, obaja bytom ........................................................................... 

(materiál č. 401/2021/23) 

16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 813/2 o výmere 140 m2, v prospech Petra Kevického a manželky Marty 

Kevickej, obaja bytom .............................................................................. (materiál 

č. 402/2021/23) 

17. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1920/5 o výmere 18 m2, v prospech Jozef Lukácsa, bytom .................... 

................................................. (materiál č. 403/2021/23) 

18. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1446/2 o výmere 22 m2, v prospech Attilu Méryho, ........................... 

................................. (materiál č. 404/2021/23) 

19. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2475/116 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Šarolty Orosovej, bytom 

................................................... (materiál č. 405/2021/23) 

20. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1235/11 o výmere 18 m2, v prospech MUDr. Rity Otilovej, bytom 

................................................................. (materiál č. 406/2021/23) 

21. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2000/27 o výmere 9 m2, v prospech Františka Reitera a manželky Oľgy 

Reiterovej, obaja bytom ............................................................................ (materiál 

č. 407/2021/23) 

22. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 997/112 o výmere 159 m2 a par. č. 997/113 o výmere 148 m2, 

v prospech Ing. Jozef Rojko, ........................................................................... 

(materiál č. 408/2021/23) 

23. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 2593/5 o výmere 2 m2, v prospech Alžbety Schewellovej, ..................... 

.................................................. (materiál č. 409/2021/23) 

24. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1876/152 o výmere 18 m2, v prospech Karola Slíža a manželky 

Margity Slížovej, obaja bytom .................................................................................. 

(materiál č. 410/2021/23) 

25. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1876/6 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti TUZEX XXL, s.r.o., 

Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 47 355 361. (materiál 

č. 411/2021/23) 

26. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 3464/693 o výmere 112 m2, v prospech Anity Véghovej, ..................... 

................................................ (materiál č. 412/2021/23) 
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27. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, par. č. 1775/2 o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3 o výmere 80 m2, v prospech 

Jozefa Gyurcsika, ......................................................................................... (materiál 

č. 413/2021/23) 

28. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda medzi  Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 

1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou 

strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, 

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda ako nájomcom, na dobu 10 rokov a to 

do 31.12.2031. (materiál č. 414/2021/23) 

29. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda do správy 

Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 415/2021/23) 

30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

29. Júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 416/2021/23) 

31. Návrh na zmenu Prílohy č.1 Nariadenia mesta Dunajská Streda o spádových 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda schváleného 

uznesením MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19. (materiál č. 417/2021/23) 

32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo dňa 

29. júna 2021, 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. 418/2021/23) 

33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

29. júna 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na 

území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 419/2021/23) 

34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 zo dňa 

29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone 

taxislužby na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 420/2021/23) 

35. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 zo dňa 

29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

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

verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 421/2021/23) 

36. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 422/2021/23) 

37. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2021 zo dňa 

29. júna 2021 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
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č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 423/2021/23) 

38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č. 424/2021/23) 

39. Poslanecký návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ....../2021 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská 

Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch. (materiál 

č. 425/2021/23) 

40. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacích dokumentácií „Zmeny a doplnky 

16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ a „Zmeny a doplnky 17/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 426/2021/23) 

41. Poslanecký návrh na schválenie zámeru vybudovania Centrálneho mestského parku. 

(materiál č. 427/2021/23) 

42. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. (materiál 

č. 428/2021/23) 

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

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov. (materiál č. 429/2021/23) 

44. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom 

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

č. 430/2021/23) 

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

„Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva v 

meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. 

(materiál č. 431/2021/23) 

46. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 432/2021/23) 

47. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na II. polrok 2021. (materiál č. 433/2021/23) 

48. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 

2021 – 2025 (materiál č. 434/2021/23) 

49. Rôzne. 

50. Interpelácie. 
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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. 4: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 422/2021/23 

 

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 22. 

zasadnutia, konaného dňa 11. mája 2021. (materiál č. 389/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 22. zasadnutia, konaného dňa 11. mája 2021 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 423/2021/23 

 

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 22. 

zasadnutia, konaného dňa 11. mája 2021. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 815/2 o výmere 35 m2, v prospech mesta Dunajská Streda za 

symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (materiál č. 390/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 815/2 o výmere 35 m2, v prospech mesta 

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

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 424/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 815/2, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, vytvorenej geometrickým plánom 

č. 46610910-67/2020, vyhotoveným dňa 28.02.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS 

s.r.o., ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overeným 
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Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 10.03.2020 pod číslom G1- 

476/2020; v prospech 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 na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1715/3 o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4 o výmere 104 m2, 

v prospech vlastníkov bytov nachádzajúcich sa obytnom dome súp. č. 1080. (materiál 

č. 391/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1715/3 o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4 

o výmere 104 m2, v prospech vlastníkov bytov nachádzajúcich sa obytnom dome súp. č. 1080 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth sa dostavil do rokovacej miestnosti o 13.12 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 425/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1715/3, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2 a par. č. 1715/4, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 104 m2, vedených na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, nasledovne: 
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1.1 do podielového spoluvlastníctva o podiele 81/345 k celku v prospech Attilu Vörösa, 

................................................................................................................................................ 

..........; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 736,04 € 

(slovom: sedemstotridsaťšesť eur a štyri euro centy), 

 

1.2 do podielového spoluvlastníctva o podiele 120/345 k celku v prospech Margity 

Vörösovej, ......................................................................................................................... 

...........................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

1 090,44 € (slovom: jeden-tisícdeväťdesiat eur a štyridsaťštyri euro centov), 

 

1.3 do podielového spoluvlastníctva o podiele 72/345 k celku v prospech Kataríny 

Bekeovej, ........................................................................................................................ 

..........................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

654,26 € (slovom: šesťsto-päťdesiatštyri eur a dvadsaťšesť euro centov), 

 

1.4 do podielového spoluvlastníctva o podiele 36/345 k celku v prospech Kristián Beke, 

................................................................................................................................................ 

............; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 327,13 € 

(slovom: tristodvadsaťsedem eur a trinásť euro centov), 

 

1.5 do podielového spoluvlastníctva o podiele 36/345 k celku v prospech Lucii 

Klempovej, ......................................................................................................................... 

.....................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 327,13 € (slovom: tristodvadsaťsedem eur a trinásť euro centov), 

 

1.6 s nasledovnou zmluvnou podmienkou - kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, 

že na vyššie uvedených parcelách č. 1715/3 a č. 1715/4 nebola preverená prítomnosť 

podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové 

VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné 

vedenia) a predmetné pozemky prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore 

uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 
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návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1880/244 o výmere 26 m2, v prospech Jána Bertóka a manželky 

Denisy Bertókovej, obaja bytom ........................................................................... (materiál 

č. 392/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1880/244 o výmere 26 m2, v prospech Jána Bertóka a manželky 

Denisy Bertókovej, obaja bytom .............................................................. v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 426/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1880/244, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Jána Bertóka, ..................................................................................................... 

.............................. a manželky Denisy Bertókovej, ....................................................... 

......................................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, 
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t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 390,-€ (slovom: tristodeväťdesiat eur) s  nasledovnou 

zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele 

č. 1880/244 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijímajú 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

k bodu č. 7. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1920/6 o výmere 18 m2, v prospech Viliama Boďu, ..................... 

..................................................... (materiál č. 393/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1920/6 o výmere 18 m2, v prospech Viliama Boďu, ................... 

................................................. v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 427/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1.  odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1920/6, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Viliama Boďu, ............. 

...................................................................................................................; za kúpnu cenu 

vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvesto-

sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1920/6 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e    

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 3759/6 o výmere 106 m2 a par. č. 3761 o výmere 89 m2, v prospech 

Ladislava Bokrosa a manželky Márii Bokrosovej, obaja bytom ..................................... 

.............................................. (materiál č. 394/2021/23) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3759/6 o výmere 106 m2 a par. č. 3761 o výmere 

89 m2, v prospech Ladislava Bokrosa a manželky Márii Bokrosovej, obaja bytom ..................... 

....................................... v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 428/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3759/6, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2 a par. č. 3761, parcela registra C, druh 

pozemku záhrada o výmere 89 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ladislava 

Bokrosa, ........................................................................................................................... 

......................... a manželky Márii Bokrosovej, ............................................................... 

.....................................................................................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, 

t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 1 950,-€ (slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiat eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách, par. 

č. 3759/6 a par. č 3761 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; 

vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) 

a predmetné pozemky prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na 

refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore 

uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
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svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

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

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e    

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2298/112 o výmere 18 m2, v prospech Attilu Borsa a manželky 

Henriety Borsovej, obaja bytom ................................................................................................ 

(materiál č. 395/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2298/112 o výmere 18 m2, v prospech Attilu Borsa a manželky 

Henriety Borsovej, obaja bytom .............................................................................. v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 429/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2298/112, parcela registra C, druh 
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pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielové-ho spoluvlastníctva 

manželov Attilu Borsa, ....................................................................................................... 

............................ a manželky Henriety Borsovej, ...................................................... 

......................................................................................................; za kúpnu cenu vo výške 

15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele 

č. 2298/112 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijímajú 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e    

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1382/14 o výmere 18 m2, v prospech Ing. Zoltána Bottlika, bytom 

................................................ (materiál č. 396/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1382/14 o výmere 18 m2, v prospech Ing. Zoltána Bottlika, bytom 

.............................................................. v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 430/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1382/14, parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Ing. Zoltána Bottlika, ...... 

.......................................................................................................................; za kúpnu cenu 

vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: 

dvestosedemdesiat eur) s  nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1382/14 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 
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k bodu č. 11. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2475/115 o výmere 18 m2, v prospech Gábora Egriho, bytom 

.................................................... (materiál č. 397/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2475/115 o výmere 18 m2, v prospech Gábora Egriho, bytom 

.............................................. v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 431/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2475/115, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Gábora Egriho, 

................................................................................................................................; za kúpnu 

cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvesto-

sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

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

č. 2475/115 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez 

výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 
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2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2189/162 o výmere 7 m2, v prospech Jolán Gróf, ...................... 

.............................................................. (materiál č. 398/2021/23) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2189/162 o výmere 7 m2, v prospech Jolán Gróf, ................... 

..................................................... v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 432/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2189/162, parcela registra C, druh 
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pozemku záhrada o výmere 7 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Jolán Gróf, ........................... 

................................................................................................................................; za kúpnu 

cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu  vo výške 70,-€ (slovom: 

sedemdesiat eur) s  nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

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

č. 2189/162 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez 

výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

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

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1311 o výmere 25 m2, v prospech PaedDr. Emerity Holekovej, 

bytom ............................................................................................................................. (materiál 

č. 399/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1311 o výmere 25 m2, v prospech PaedDr. Emerity Holekovej, 

bytom ........................................................................................................ v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 433/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1311, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva PaedDr. Emerity 

Holekovej, ..................................................................................................................... 

.........................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú 

kúpnu cenu  vo výške 375,-€ (slovom: tristosedemdesiatpäť eur) s  nasledovnou zmluvnou 

podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1311 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 
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k bodu č. 14. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 3035/6 o výmere 12 m2, v prospech Ladislava Horvátha 

a manželky Marty Horváthovej, obaja bytom ......................................................................... 

................. (materiál č. 400/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 3035/6 o výmere 12 m2, v prospech Ladislava Horvátha 

a manželky Marty Horváthovej, obaja bytom ................................................................................ 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 434/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3035/6, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielové-ho spoluvlastníctva manželov 

Ladislava Horvátha, ........................................................................................................ 

...................... a manželky Marty Horváthovej, ....................................................... 

....................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za 

celkovú kúpnu cenu vo výške 180,-€ (slovom: stoosemdesiat eur) s nasledovnou 

zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 3035/6 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijímajú bez výhrad 
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a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1920/15 o výmere 18 m2, v prospech Juraja Kanovitsa a manželky 

Valérii Kanovitsovej, obaja bytom .............................................................................. (materiál 

č. 401/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1920/15 o výmere 18 m2, v prospech Juraja Kanovitsa a manželky 

Valérii Kanovitsovej, obaja bytom ......................................................................... v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 435/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1920/15, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielové-ho spoluvlastníctva 

manželov Juraja Kanovitsa, .............................................................................................. 

............................. a manželky Valérii Kanovitsovej, rod. Háziovej, nar. 13.08.1954, 

...................................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, 

t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1920/15 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a  iné vedenia) a  predmetný pozemok prijímajú bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 813/2 o výmere 140 m2, v prospech Petra Kevického a manželky 

Marty Kevickej, obaja bytom ............................................................................... (materiál 

č. 402/2021/23) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 813/2 o výmere 140 m2, v prospech Petra Kevického a manželky 

Marty Kevickej, obaja bytom ................................................................................... v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 436/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 813/2, parcela registra E, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 140 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra 

Kevického, ...................................................................................................................... 

......................... a manželky Marty Kevickej, .................................................................... 

............................................................................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za 

celkovú kúpnu cenu vo výške 1 400,-€ (slovom: jedentisícštyristo eur) s nasledovnou 

zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele registra E, 

par. č. 813/2 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a  iné vedenia) a predmetný pozemok prijímajú 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 
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zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1920/5 o výmere 18 m2, v prospech Jozef Lukácsa, bytom ........... 

......................................... (materiál č. 403/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1920/5 o výmere 18 m2, v prospech Jozef Lukácsa, bytom .......... 

....................................... v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 437/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1920/5, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Jozefa Lukácsa, ...... 

..............................................................................................................................; za kúpnu 
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cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: 

dvestosedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1920/5 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 18. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1446/2 o výmere 22 m2, v prospech Attilu Méryho, ................... 

........................................... (materiál č. 404/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1446/2 o výmere 22 m2, v prospech Attilu Méryho, .............. 

....................................... v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 438/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1446/2, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Attilu Méryho, ......... 

.......................................................................................................................; za kúpnu cenu 

vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 330,-€ (slovom: tristo-tridsať 

eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1446/2 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

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

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 19. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2475/116 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Šarolty Orosovej, 

bytom ...................................................... (materiál č. 405/2021/23) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2475/116 o výmere 18 m2, v prospech Mgr. Šarolty Orosovej, 

bytom ...................................................................................... v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 439/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2475/116, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Mgr. Šarolty 

Orosovej, .................................................................................................................. 

.......................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

270,-€ (slovom: dvesto-sedemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

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

č. 2475/116 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a  iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez 

výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a  ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 
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Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1235/11 o výmere 18 m2, v prospech MUDr. Rity Otilovej, bytom 

................................................ (materiál č. 406/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1235/11 o výmere 18 m2, v prospech MUDr. Rity Otilovej, bytom 

........................................................... v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 440/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1235/11, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva MUDr. Rity 

Otilovej, ...................................................................................................................... 

................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ 

(slovom: dvestosedemdesiat eur) s  nasledovnou zmluvnou podmienkou:  
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• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1235/11 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa), v spojitosti s § 9a  ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2000/27 o výmere 9 m2, v prospech Františka Reitera a manželky 

Oľgy Reiterovej, obaja bytom ........................................................................... (materiál 

č. 407/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2000/27 o výmere 9 m2, v prospech Františka Reitera a manželky 

Oľgy Reiterovej, obaja bytom .............................................................................. 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. 
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Uznesenie 

č. 441/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 A/ s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2000/27, parcela registra C, druh 

pozemku záhrada o výmere 9 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka 

Reitera, ............................................................................................................................ 

.......... a manželky Oľgy Reiterovej, ........................................................................ 

.........................................................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú 

kúpnu cenu vo výške 90,-€ (slovom: deväťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou 

podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2000/27 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijímajú bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 997/112 o výmere 159 m2 a par. č. 997/113 o výmere 148 m2, 

v prospech Ing. Jozef Rojko, ............................................................................. (materiál 

č. 408/2021/23) 



33 

 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich 

sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 997/112 o výmere 159 m2 a par. č. 997/113 

o výmere 148 m2, v prospech Ing. Jozef Rojko, ..................................................................... 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 442/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e  

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 997/112, parcela registra E, druh 

pozemku orná pôda o výmere 159 m2 a par. č. 997/113,  parcela registra E,  druh pozemku 

orná pôda o výmere 148 m2, vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Ing. Jozef Rojko, ............................. 

......................................................................................................................; za kúpnu cenu 

vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 3 070,-€ (slovom: 

tritisícsedemdesiat eur) nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách 

registra E, par. č. 997/112 a č. 997/113 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; 

vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) 

a predmetné pozemky prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 

výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených 

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 
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ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, 

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

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

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 23. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 2593/5 o výmere 2 m2, v prospech Alžbety Schewellovej, .............. 

.......................................... (materiál č. 409/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2593/5 o výmere 2 m2, v prospech Alžbety Schewellovej, ............. 

........................................... v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 443/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2593/5, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Alžbety Schewellovej, 

...............................................................................................................................................; 
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za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 20,-€ (slovom: 

dvadsať eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2593/5 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 

a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

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

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 24. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1876/152 o výmere 18 m2, v prospech Karola Slíža a manželky 

Margity Slížovej, obaja bytom ................................................................................. (materiál 

č. 410/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1876/152 o výmere 18 m2, v prospech Karola Slíža a manželky 

Margity Slížovej, obaja bytom ....................................................................................... v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 444/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1876/152, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do bezpodielové-ho spoluvlastníctva 

manželov Karola Slíža, ................................................................................................... 

............................ a manželky Margity Slížovej, .......................................................... 

....................................................................................; za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2, 

t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedemdesiat eur) 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele 

č. 1876/152 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a  iné vedenia) a predmetný pozemok prijímajú 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov), v spojitosti s § 9a ods. 8, písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v záujme 

vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému majetku 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto návrhu ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
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B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1876/6 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti TUZEX XXL, 

s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 355 361. (materiál 

č. 411/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1876/6 o výmere 18 m2, v prospech spoločnosti TUZEX XXL, 

s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 355 361 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 445/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1876/6, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva spoločnosti TUZEX XXL, 

s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 355 361; za kúpnu cenu 

vo výške 15 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 270,-€ (slovom: dvestosedem-

desiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1876/6 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný 

vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení; 

podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetný pozemok prijíma bez výhrad 
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a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

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

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 26. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 3464/693 o výmere 112 m2, v prospech Anity Véghovej, ................ 

............................................................ (materiál č. 412/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 3464/693 o výmere 112 m2, v prospech Anity Véghovej, .............. 

......................................... v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 446/2021/23 

 

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

1. odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3464/693, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, vedenej na LV č. 3251 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Anity 

Véghovej, ........................................................................................................................ 

...........................; za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 

1 120,-€ (slovom: tisícstodvadsať eur) s  nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

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

č. 3464/693 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb 

(verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských 

zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a  predmetný pozemok prijíma bez 

výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli 

vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych 

stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

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

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 27. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1775/2 o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3 o výmere 80 m2, v prospech 

Jozefa Gyurcsika, ............................................................ (materiál č. 413/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1775/2 o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3 o výmere 

80 m2, v prospech Jozefa Gyurcsika, ................................................................... v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 
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  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 447/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1775/2, parcela registra C, druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 66 m2 a par. č. 1775/3,  parcela registra C,  druh pozemku ostatná 

plocha o výmere 80 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, do výlučného vlastníctva Jozefa Gyurcsika, ............................... 

.....................................................................................................; za kúpnu cenu vo výške 

45 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 6 570,-€ (slovom: 

šesťtisícpäťstosedemdesiat eur) nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách 

č. 1775/2 a č. 1775/3 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; 

vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) 

a predmetné pozemky prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu 

výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených 

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

2. odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien (ide o prevod pozemku 

zastavaného so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou), v spojitosti s § 9a 

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

v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k prebytočnému nehnuteľnému 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020. Schválenie tohto 

návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona 
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, je podmienené 

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 28. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 

1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou 

strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, 

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda ako nájomcom, na dobu 10 rokov a to do 

31.12.2031. (materiál č. 414/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 

1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou strednou 

odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 

01 Dunajská Streda ako nájomcom, na dobu 10 rokov a to do 31.12.2031 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 448/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, 

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom 

a Súkromnou strednou odbornou školou ADVENTIM - Magán Szakközépiskola 
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ADVENTIM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, ako nájomcom, predmetom 

ktorej je prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 608 m2, nachádzajúcich sa 

v budove Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM na ulici Komenského č. 1219/1, 

v Dunajskej Strede, v  katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, 

vedenej na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

vybudovanej na parc. č. 2590/11, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, ako prípad hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, 

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

na dobu 10 rokov a to do 31.12.2031 s nasledovnými  zmluvnými podmienkami: 

a) Doba nájmu sa určuje do 31.12.2031. 

b) Všetky plánované rekonštrukčné práce v predmete nájmu musí nájomca najprv 

konzultovať na Mestskom úrade Dunajská Streda - odbor technický a investičný a/alebo 

na stavebnom úrade. 

c) Po vydanom kladnom stanovisku alebo príslušných povolení Mestským a/alebo 

stavebným úradom k plánovaným rekonštrukčným prácam,  tieto zabezpečí nájomca 

na vlastné náklady, bez možnosti refundácie vynaložených nákladov zo strany 

prenajímateľa alebo mesta Dunajská Streda. 

d) Po vykonanej a riadne vydokladovanej rekonštrukcii môže nájomca požiadať 

o odpustenie 50% z mesačného nájomného, maximálne však do výšky schválených 

nákladov na rekonštrukciu. 

e) Prenajímateľ má právo jednostranne meniť výšku ročného nájomného každé 3 roky, 

ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, zo zmeny rozsahu 

poskytovaných služieb a na základe potvrdenia o miere inflácie v Slovenskej republike, 

vydaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

 

Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade 

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

predpisov je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 29. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda do správy 

Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 415/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Dunajská 

Streda do správy Zariadenia pre seniorov, rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 
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 Poslanec MUDr. Juraj Puha, ako predseda Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť 

a zdravotníctvo uviedol, že prijatím návrhu mestské zastupiteľstvo vyhovie žiadosti riaditeľa 

Zariadenia pre seniorov, aby bola zabezpečená vyššia miera bezpečnosti v okolí zariadenia. Ďalej 

dodal, že komisia odporúča predkladaný návrh schváliť. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 449/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zverenie nasledovného nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda bezodplatne do 

správy rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov, so sídlom Ulica generála 

Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00596515 s účinnosťou od 1. augusta 

2021: 

 

pozemky vedené Okresným úradom, katastrálnym odborom Dunajská Streda na LV 

č. 3251 v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda ako 

parc. č. 1919/457 o výmere 54 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/458 o výmere 44 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/462 o výmere 279 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/463 o výmere 58 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č.  1919/467 o výmere 87 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/461 o výmere 281 m2, druh pozemku orná pôda 

parc. č. 1919/459 o výmere 313 m2, druh pozemku orná pôda 

 

novovytvorená parc. č. 1919/5 o výmere 492 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č. 1919/5, druh pozemku orná pôda, Geometrickým plánom č. 46610910-194/2021 

z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 
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novovytvorená parc. č. 1919/468 o výmere 596 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č. 1919/468, druh pozemku orná pôda, a to plánom č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 

vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/575 o výmere 354 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č. 1919/464, druh pozemku orná pôda, a to Geometrickým plánom č. 46610910-194/2021 

z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/578 o výmere 3 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č.1919/88, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom 

č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 1919/581 o výmere 34 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č.1919/460, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom 

č. 46610910-194/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 3464/578 o výmere 1124 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č. 3464/578, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom 

č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 4102/80 o výmere 118 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č.3464/583, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom 

č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

novovytvorená parc. č. 4102/79 o výmere 534 m2, ktorá bola oddelená z pôvodnej parc. 

č.3464/599, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a to Geometrickým plánom 

č. 46610910-193/2021 z 25.05.2021 vyhotoviteľa GEOPLAN DS s.r.o., IČO: 46610910 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 30. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 

zo dňa 29. Júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 416/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 29. Júna 2021 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 450/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2021 zo dňa 29. júna 2021 

o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 31. Návrh na zmenu Prílohy č.1 Nariadenia mesta Dunajská Streda o spádových 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda schváleného 

uznesením MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19. (materiál č. 417/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Prílohy č. 1 Nariadenia mesta Dunajská 

Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

schváleného uznesením MsZ Dunajská Streda č. 392/2021/19 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 451/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu Prílohy č. 1 Nariadenia mesta Dunajská Streda o spádových materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda schváleného uznesením MsZ 

Dunajská Streda č. 392/2021/19 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2021 zo 

dňa 29. júna 2021, 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. 418/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ... /2021 zo dňa 29. júna 2021, 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. 34: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 452/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2021 zo dňa 29. júna 2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 
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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. 33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 

zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov 

na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 419/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie 

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

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth poukázal na podľa neho nejasnú formuláciu v § 3 ods. 

18 a informoval sa, aký časový údaj označuje dostatočný časový predstih a kto bude hodnotiť, či 

politické strany a politické hnutia oznámili svoju požiadavku v dostatočnom časovom predstihu. 

 

 Primátor mesta uviedol, že zákon ohraničuje obdobie trvania volebnej kampane. Politické 

subjekty by mali mať predstavu o tom, kedy chcú začať so svojou kampaňou a v zmysle 

uvedeného by mali v dostatočnom čase vopred požiadať o vyhradenie plochy na vylepenie 

volebných plagátov. Spomínaný odsek predstavuje pružné ustanovenie, ktoré má zabezpečiť 

rovnaké právo pre všetky politické subjekty, Zámerom je, aby bolo možné požiadavky 

o vyhradenie plochy na vylepenie plagátov aj technicky zrealizovať. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, že § 3 ods. 8 upravuje zásadu rovnosti 

kandidujúcich politických strán a hnutí. Čo sa týka formulácie ,,v dostatočnom časovom 

predstihu“ poznamenal, že je zložité ho presne definovať, avšak poukázal na § 3 ods. 4 štvrtú 

vetu.  

 

 Poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony uviedol, že podľa neho spracovateľ materiálu 

myslel na to, aby sa dokázalo zabezpečiť dostatočné množstvo výlepových plôch pre kandidujúce 

politické subjekty, ktoré o to budú mať záujem, a teda aby o týchto mal dostatočne skoro 

vedomosť. Ďalej dodal, že by sa ako vhodné riešenie mohlo javiť doplnenie formulácie, aby 

politické strany a hnutia oznámili svoju požiadavku na vyhradenie plochy na vylepenie 

volebných plagátov 3 dni pred volebnou kampaňou. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal poznamenala, že politické strany môžu požiadať o vylepenie 

plagátov aj v rámci expresného vylepovania, teda aj počas prebiehajúcej volebnej kampane. Ďalej 

uviedla, že by bolo vhodné spresniť podmienky vylepovania plagátov pre politické strany 

a hnutia.  
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 Primátor mesta uviedol, že má predmetné všeobecne záväzné nariadenie zabezpečiť, aby 

jeden aktuálny plagát nebol prekrytý iným aktuálnym plagátom. Ďalej požiadal poslancov, aby 

svoje prípadné návrhy na zmenu a doplnenie predostreli a v prípade záujmu o prepracovanie 

návrhu sa k nemu vrátili až na septembrovom zasadnutí. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy podotkol, že vylepovanie plagátov pre účely volebnej 

kampane a vylepovanie plagátov pre rôzne iné účely by možno nemalo byť upravené v rámci 

jedného všeobecne záväzného nariadenia, pretože v jednom prípade ide o prenesený výkon 

štátnej správy a v druhom o originálny výkon samosprávy. Ďalej žiadal, aby bolo predmetné 

nariadenie prešetrené aj z tohto hľadiska a opäť predložené na septembrové zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, po prerokovaní na úrovni komisií mestského zastupiteľstva. 

 

 Poslanec Ladislav Bachman žiadal, aby došlo k prevereniu množstva reklamných plôch, 

prípadne k určeniu rozmeru plagátov počas volebných kampaní, aby sa zabezpečila výlepová 

plocha pre každú politickú stranu a politické hnutie, ktoré o túto plochu prejavia záujem. Ďalej 

poznamenal, že podľa jeho vedomostí zákon stanovuje, že 30 dní po voľbách majú byť plagáty 

politických strán a hnutí odstránené. Podotkol, že uvedené u nás nefunguje, dodržiavanie tohto 

pravidla by sa však malo zabezpečiť. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že podporuje návrh poslanca JUDr. Szabolcsa 

Hodosyho.  

 

 Primátor mesta na základe vzniknutej rozpravy pred hlasovaním o tomto bode programu 

stiahol uvedený materiál z rokovania. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že podľa nej je práve úlohou mestského zastupiteľstva 

prediskutovať na svojom zasadnutí predkladané návrhy a na druhej strane úlohou mestského 

úradu predložiť mestskému zastupiteľstvu materiály vypracované v súlade s platnou legislatívou. 

 

 Primátor mesta poznamenal, že je predmetné všeobecne záväzné nariadenie už druhýkrát 

stiahnuté z programu rokovania. 

 

 

k bodu č. 34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 

zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone 

taxislužby na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 420/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
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mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone 

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

 

 Poslankyňa Ágota Antal sa informovala, či boli na rokovaní prítomní všetci dopravcovia 

taxislužby a či bola dohoda prijatá jednohlasne. 

 

 Primátor mesta uviedol, že sa rokovanie s dopravcami taxislužby uskutočnila postupne, 

nakoľko prichádzali v rôznych skupinách. S určitosťou vedel povedať, že sa jeden dopravca 

žiadneho rokovania nezúčastnil, pričom ide o dopravcu, voči ktorému okresný úrad začal správne 

konanie. Ďalej poznamenal, že každé mesto v nejakej miere určuje podrobnosti o výkone 

taxislužby. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 453/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 10/2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 15/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 35. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2021 

zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

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

priestranstva na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 421/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
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mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie 

verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Zástupca primátora László Szabó poznamenal, že text v dôvodovej správe k bodu 2 

návrhu VZN nie je v súlade s bodom 2 predkladaného všeobecne záväzného nariadenia. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 454/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 11/2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

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

na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 36. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo 

dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 422/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 
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 Poslankyňa Tünde Brunczviková sa opýtala konateľa spoločnosti Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o. aký je počet alternatívnych a rezidentských parkovísk. 

 

 Konateľ spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. odpovedal, že sa 

plánuje vyznačiť 4.800 parkovacích miest, pričom zatiaľ je zaregistrovaných 4.000 motorových 

vozidiel.  

 

 Poslankyňa Tünde Brunczviková ďalej poznamenala, že je problém sa zaregistrovať 

prostredníctvom internetu a jednoduchšie je zaregistrovať sa osobne. Uviedla, že si stále myslí, 

že počet parkovísk nebude postačujúci. 

 

 Konateľ spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. uviedol, že si je 

vedomý problematiky registrácie prostredníctvom internetu, dochádza k aktualizáciám 

a v prípade akýchkoľvek problémov môžu svoju registráciu občania dokončiť osobne.  

 

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

sa v Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda 

v bode 7.11 za slová ,,s dodatkovou tabuľou E 12 s príslušným textom“ vložili slová 

,,v slovenskom a maďarskom jazyku“. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že celý parkovací systém bude viesť k chaosu 

a predkladaný návrh nepodporí v žiadnej jeho forme. 

 

 Poslanec Roland Hakszer, sa informoval, koľko parkovacích miest bolo vybudovaných za 

posledných 10 rokov. Poznamenal, že počet motorových vozidiel neustále rastie a nepamätá si, že 

by za posledné 3 roky došlo k vybudovaniu nových parkovísk. Nemyslí si, že by zavedenie 

parkovacieho systému v takejto podobe vyriešilo problém s nedostatkom parkovísk na území 

mesta. 

 

 Primátor mesta uviedol, že mu je ľúto, že si poslanec Roland Hakszer nepamätá volebný 

program z roku 2014, pretože v tomto volebnom programe bol prísľub vybudovania parkovacích 

miest a tento volebný program bol naplnený na 99 %. Ďalej uviedol, že je potrebné do mesta 

priniesť nové a dobré nápady a pokiaľ v niektorom meste nejaký systém funguje, možno stojí za 

uváženie vybudovať podobný systém aj u nás. Dodal, že poslanci majú hlasovať podľa svojho 

najlepšieho svedomia a vedomia a v súlade so svojimi presvedčeniami. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že v roku 2014 boli na Námestí priateľstva na jeho 

návrh vybudované parkoviská, ale odvtedy nie. Ďalej poznamenal, že primátor vie o tom, že je 

parkovanie v meste problém, no nezaoberá sa tým v dostatočnej miere a namiesto toho mesto 

stále rozširuje a obnovuje cesty a chodníky. 
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 Primátor mesta poznamenal, že aj v prípade ak by došlo k vybudovaniu parkovísk na 

miestach všetkých parkov v meste, nemuselo by to stačiť. Uviedol, že mesto potrebuje v prvom 

rade funkčný parkovací systém. Cieľom je najskôr znížiť počet motorových vozidiel na 

sídliskách. Uviedol, že v iných mestách nie sú k dispozícií ani alternatívne parkoviská. Ďalej 

poznamenal, že je podstatné, aby obyvatelia mohli parkovať čo najbližšie k svojim obydliam 

a v prípade ak sa toto zavedením parkovacieho systému nezabezpečí, bude mať mesto 

k dispozícií informáciu o tom koľko parkovacích miest je ešte potrebných. 

 

 Poslanec Roland Hakszer poznamenal, že mesto nedisponuje koncepciou, ktorá by sa 

zaoberala problémom s parkovaním a vybudovaním parkovacích miest na území mesta, pretože 

aj v prípade ak sa potvrdí nedostatok parkovacích miest, nebude možné všetku zeleň prestavať na 

parkoviská.  

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že poslanci mestského zastupiteľstva majú právo 

a povinnosť vyjadrovať svoj názor, primátor je ten kto vedie rokovanie a poslanci o jednotlivých 

návrhoch hlasujú a nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Ďalej poznamenala, že zvolený 

postup v prípade parkovacieho systému je nesprávny, pretože najprv malo dôjsť k preskúmaniu 

možností, k zisteniu koľko parkovísk je k dispozícií a až následne vybudovať parkovací systém. 

 

 Poslankyňa Tünde Brunczviková reagovala na slová poslanca Rolanda Hakszera 

a uviedla, že došlo k vybudovaniu viacerých parkovísk za posledné roky, a to napríklad 

v Ružovom háji a na sídlisku Boriny. Ďalej poznamenala, že je ale pravda, že ani toto nie je 

postačujúce. Dodala, že v mapách nie sú zakreslené všetky miesta kde autá parkujú, ako sú cesty, 

chodníky, trávnaté plochy. V plnej miere súhlasila s poslankyňou Ágotou Antal. Vyjadrila názor, 

že sa mnoho ľudí ani nezaregistruje, pretože nebudú o tejto povinnosti vedieť.  

 

 Poslankyňa Mgr. Klára Šándorová sa informovala, či je parkovisko na Nám. SNP pri 

obytnom dome č. 193 alternatívne, pretože parkovisko pri obytnom dome č. 192 nie je pre 

obyvateľov tohto obytného domu postačujúce a v prípade alternatívneho parkoviska pri obytnom 

dome č. 193 nebudú mať obyvatelia obytného domu č. 193 možnosť kam zaparkovať. 

 

 Primátor mesta uviedol, že alternatívne parkovisko je na Športovej ulici a rezidentné 

parkovisko je parkovisko medzi obytnými domami. 

 

 Poslankyňa Mgr. Klára Šándorová sa ďalej informovala, či osoba, ktorá vlastní dva byty 

a žije v nich striedavo, má nárok na bezplatné parkovanie len pri jednom z týchto bytov. 

 

 Primátor mesta uviedol, že ak je registrovaný rezident vlastníkom 2 a viac bytov v meste 

v rezidentskej zóne, má nárok na bezplatnú virtuálnu parkovaciu kartu len v jednom prípade. 

Ďalej poznamenal, že je parkovanie v rezidentskej zóne spoplatnené len počas pracovných dní 

a vo večerných hodinách. 
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 Poslankyňa Mgr. Klára Šándorová uviedla, že si myslí, že tento systém nebude fungovať. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth predniesol pozmeňujúci návrh, aby v bode 11. 

predkladaného návrhu boli slová ,,od 1. augusta 2021“ nahradené slovami ,,od 1. októbra 2021“. 

 

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

 

Hlasovanie č. 37: 

prítomní : 20 

za : 15 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 4 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca MUDr. Zoltána Horvátha: 

 

Hlasovanie č. 38: 

prítomní : 20 

za : 13 

proti : 1 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim a pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 39: 

prítomní : 20 

za : 15 

proti : 1 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 455/2021/23 

 

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. 12/2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu 

s pozmeňujúcim návrhom. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku parkovacích miest na území mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim návrhom. 

 

 

k bodu č. 37. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2021 

zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 423/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ......../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta č. 8/2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

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

a zdravotníctvo uviedol, že bol predkladaný materiál vypracovaný na základe požiadavky 

riaditeľky Centra sociálnej starostlivosti a komisia tento návrh podporila.  

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 40: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 456/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 13/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2021 o rozsahu 

a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 

sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti  Dunajská Streda 

 

 

k bodu č. 38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 

zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový 

poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č. 424/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 29. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 

mestské trhovisko a príležitostné trhy v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy predniesol doplňujúci návrh, ktorý schválila aj Komisia 

MsZ pre financie, a to doplnenie bodu 4 v čl. I. s týmto znením: 

,,4. Vypúšťa sa Príloha č. 6.“ 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca JUDr. Szabolcsa Hodosyho: 

 

Hlasovanie č. 41: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 42: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 457/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 14/2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 

mestské trhovisko a príležitostné trhy v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim 

návrhom. 

 

 

k bodu č. 39. Poslanecký návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ....../2021 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Dunajská 

Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch. (materiál 

č. 425/2021/23) 

 

 Zástupca primátora László Szabó predniesol Poslanecký návrh na schválenie Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ....../2021 o podmienkach umiestňovania herní 

na území mesta Dunajská Streda a o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 43: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 458/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 15/2021 zo dňa 29. júna 

2021, ktorým sa určujú podmienky umiestňovania herní na území mesta Dunajská Streda 

a zákaz prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch v predloženom znení 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora oznámiť Úradu pre reguláciu hazardných hier prijatie všeobecne záväzného 

nariadenia do piatich dní odo dňa jeho prijatia. 

 

 

k bodu č. 40. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacích dokumentácií „Zmeny 

a doplnky 16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ a „Zmeny a doplnky 17/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 426/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacích 

dokumentácií „Zmeny a doplnky 16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ a „Zmeny a 

doplnky 17/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 44: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 459/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
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1. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 16/2021 územného 

plánu mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien 

a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa požiadaviek žiadateľov 

 

2. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 16/2021 územného plánu mesta 

Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov 

na zaradenie do návrhu ZaD s čiastočnou úpravou 

 

3. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom 

v tabuľke 

 

4. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 17/2021 územného 

plánu mesta Dunajská Streda v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien 

a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa požiadaviek žiadateľov 

 

 

k bodu č. 41. Poslanecký návrh na schválenie zámeru vybudovania Centrálneho mestského 

parku. (materiál č. 427/2021/23) 

 

 Zástupca primátora László Szabó predniesol Poslanecký návrh na schválenie zámeru 

vybudovania Centrálneho mestského parku v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 45: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 460/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zámer vybudovať Centrálny mestský park na pozemkoch, nachádzajúcich sa v k. ú. Malé 

Blahovo, par. registra E, par. č. 1689/2 o výmere 5 755 m2, par. č. 1689/3 o výmere 

22 950 m2, par. č. 1689/10 o výmere 4 928 m2, par. č. 1690/4 o výmere 93 m2, par. 
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č. 1691/1 o výmere 2 144 m2, par. č. 1691/2 o výmere 306 m2, par. č. 1691/3 o výmere 

2 809 m2, par. č. 1691/4 o výmere 2 673 m2, par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2, par. 

č. 1693 o výmere 932 m2 a par. registra C, par. č. 1026/34 o výmere 3 984 m2 

s možnosťou jeho budúceho rozšírenia na priľahlých pozemkoch 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie medzinárodnej verejnej súťaže na predloženie urbanistickej štúdie riešenia 

usporiadania parku s dôrazom najmä na ekologickú stabilitu a terénne úpravy ako aj na 

obvyklé a nevyhnutné funkcie verejnej záhrady so všetkým potrebným vybavením 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych a administratívnych úkonov vyplývajúcich z bodu 

A/ a B/ tohto uznesenia. 

 

k bodu č. 42. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. 

(materiál č. 428/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb 

za rok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

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

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

keďže ako každý rok jej bola predložená podrobná správa. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 46: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 461/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020. 
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k bodu č. 43. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. 

(materiál č. 429/2021/23) 

 

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

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že systém vyhodnocovania nepovažuje za vhodný 

a dobrý. Podľa nej neboli podporené také žiadosti, ktoré by boli pre verejnosť prospešné, ale 

hlavne také, ktorých žiadatelia dokázali osloviť viac poslancov, aby hlasovali. Poznamenala, že 

poslanci sa nepostavili k hlasovaniu zodpovedne a mnohí z nich nehlasovali vôbec. Požiadala 

poslancov, aby sa v budúcnosti postavili zodpovednejšie k vyhodnocovaniu žiadostí a svoj názor 

vyjadrili prostredníctvom hlasovania. Ďalej uviedla, že predostrie návrh na zmenu Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov.  

 

 Poslanec Roland Hakszer poznamenal, že by sa mohli hlasovania zúčastniť aspoň tí 

poslanci, ktorí podporili prijatie nového vyhodnocovacieho systému. Ďalej uviedol, že dotácie 

získali také občianske združenia, ktoré vznikli v roku 2019, prípadne v roku 2020, pričom získali 

podporu v približne rovnakej výške ako tie združenia, ktoré už fungujú viac ako 10 rokov. 

Uvedené by sa podľa neho nestalo, keby hlasovanie o predkladaných žiadostiach prebiehalo 

formou osobnej diskusie. Dodal, že tým netvrdí, že by nemali získať dotáciu vôbec. 

 

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

žiadateľovi Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede nebude hlasovať z dôvodu konfliktu 

záujmov. 

 

 Primátor mesta uviedol, že viac ako 50 % poslancov svoj názor prostredníctvom 

hlasovania vyjadrilo. Ďalej poznamenal, že nemožno očakávať, aby 100 % poslancov hlasovalo, 

keďže môžu vzniknúť rôzne dôvody, či už zdravotné alebo osobné, pre ktoré sa vyhodnocovania 

žiadostí nebudú môcť zúčastniť. Napriek tomu však poďakoval tým poslancom, ktorí sa 

hlasovania zúčastnili a vyjadrili svoj názor. Ďalej uviedol, že bol tento systém vypracovaný za 

účelom zabezpečenia čo najväčšej transparentnosti a objektivity. 
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 Poslanec György Bugár upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Csemadok Základná organizácia Tündérkert nebude hlasovať z dôvodu konfliktu 

záujmov. 

 

 Poslanec Sándor Dohorák uviedol, že pri schvaľovaní nového systému mali všetci 

poslanci možnosť sa vyjadriť a myslí si, že ide o transparentné riešenie. Ďalej dodal, že nie každý 

žiadateľ môže získať podporu. Uviedol, že je základný materiál podrobne vypracovaný 

a obsahuje všetky potrebné informácie pre hlasovanie.  

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že podľa jej vedomostí hlasovalo menej ako 50 % 

poslancov. Ďalej poznamenala, že odbornú stránku veci nedokážu poslanci prediskutovať len 

prostredníctvom hlasovania a hlasovanie je príliš subjektívne. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 

v zmysle predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 47: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie  žiadateľovi Csemadok Základná organizácia Tündérkert 

v zmysle predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 48: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o ostatnom predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 49: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 462/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. 

septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v predloženom rozsahu, 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

finančnú dotáciu vo výške 1 000 € z fondu primátora na stolnotenisový turnaj v rámci 

podujatia Beregszászi Nemzeti Összetartozás Napja, 

 

C/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

 

D/ 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 č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 

účelov alebo verejnoprospešných účelov. 

 

 

k bodu č. 44. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom 

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

č. 430/2021/23) 

 

 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. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 50: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 463/2021/23 

 

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: 

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

- 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE  

PhDr. Németh Margit 

Huszár László in memoriam  

Kornfeld Tibor in memoriam 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS  

-  

 

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

Streda  

Dátum podujatia: 20. augusta 2021, 17.00 hod  

Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu č. 45. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s 

názvom „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva 

v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65. 

(materiál č. 431/2021/23) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom 

realizácie projektu s názvom „Revitalizácia parku a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku 

Nám. priateľstva v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-

2021-65 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 51: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 464/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program na projekt: „Revitalizácia parku a vybudovanie 

oddychovej zóny na sídlisku Nám. priateľstva v meste Dunajská Streda“, Kód výzvy: 

IROP-PO4-SC431-2021-65.  

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 194 091,54 EUR v zmysle výzvy.  

 

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 9 704,58 EUR.  

 

4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta 

vo výške 4661,70 eur 

 

5. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

6. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta 
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B/ ž i a d a 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich 

z tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 46. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 432/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Zástupca primátora László Szabó na základe dohody poslaneckého klubu navrhol, aby 

boli členmi komisie pre otváranie obálok György Bugár, Ladislav Gútay a Mgr. Klára 

Šándorová. 

 

 Primátor mesta navrhol, aby boli z radu nezávislých poslancov ďalšími členmi komisie 

pre otváranie obálok Roland Hakszer a Mgr. Alexander Dakó. 

 

 Poslanec Roland Hakszer s ohľadom na svoje pracovné vyťaženie neprijal účasť 

v komisií. 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó prijal účasť v komisií. 

 

 Primátor mesta navrhol, aby bola poslednou členkou komisie Mgr. Rita Őriová, ktorá 

účasť prijala. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu s doplnením členov komisie pre otváranie obálok: 

 

Hlasovanie č. 52: 

prítomní : 20 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 465/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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A/ v y h l a s u j e 

voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na deň 16.11.2021 so začiatkom 

o 14.30 hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

 

B/ s c h v a ľ u j e  

I. nasledovné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra,  

náležitosti písomnej prihlášky: 

 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné vzdelanie 

 

Ďalšie požiadavky:  

- predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2021 

- pracovný pomer na plný pracovný úväzok na funkčné obdobie: 6 rokov 

- bezúhonnosť 

- minimálne 5 ročná prax  

- riadiace a organizačné schopnosti 

- plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov  

 

Náležitosti písomnej prihlášky 

a) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého 

pobytu. 

b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie. 

c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných činností. 

d) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť a o členstve v riadiacich, kontrolných, alebo dozorných 

orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy. 

f) Informácia o jazykových a počítačových znalostiach. 

g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania 

voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto 

súhlas dáva, komu sa súhlas dáva a na aký účel, rozsah osobných údajov, na akú 

dobu sa súhlas dáva a podmienky jeho odvolania. 

 

Požadované doklady: 

Písomná prihláška 

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

Štrukturovaný životopis 

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č.1) 
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Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne 

overenými dokladmi: najneskôr dňa 15.10.2021 do 10.00 hod. na adresu: Mesto Dunajská 

Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Na obálku je potrebné 

napísať „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ„                                  

 

II. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr 

do 01.09.2021 na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda, na webovom sídle mesta 

www.dunstreda.sk a v periodiku mestskej samosprávy. 

2. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná komisia pre otváranie 

obálok v zložení:  

1.    György Bugár 

2.    Ladislav Gútay 

3.    Mgr. Klára Šándorová 

4.    Mgr. Alexander Dakó 

5.    Mgr. Rita Őriová  

Z otvárania obálok sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra, zoznam priložených dokladov, zoznam chýbajúcich 

dokladov a náležitostí prihlášky. 

3. Prednostka mestského úradu zabezpečí tlač hlasovacích lístkov pre voľbu hlavného 

kontrolóra mesta a pozvanie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.. 

4. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku 

sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového 

čísla, priezviska, mena a akademického titulu kandidáta. Na hlasovacom lístku 

je odtlačok úradnej pečiatky mesta Dunajská Streda. 

5. Každému kandidátovi bude v deň voľby umožnená prezentácia v trvaní najviac 

10 minút.   

6. Voľba sa koná tajným hlasovaním na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda dňa 16.11.2021. 

7. Pre vykonanie voľby volí mestské zastupiteľstvo z radov poslancov trojčlennú 

volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh voľby, zisťuje výsledok voľby, spočítava hlasy 

a vyhotoví zápisnicu z voľby.  

8. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 

v deň pred hlasovaním poslancom. 

9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 

Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží 

do volebnej schránky. 

10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive a so zakrúžkovaním 

poradového čísla jedného kandidáta. 
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11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo 

dopísané mená sa neprihliada. 

12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov nezískal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, mestské 

zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 

dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V 

prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším 

počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje 

žrebom. Žrebovanie vykoná prvý zástupca primátora. Kandidáti s rovnakým počtom 

hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční 

prostredníctvom náhodného výberu. Výsledok žrebovania prvý zástupca primátora 

oznámi predsedajúcemu, ktorý oznámi meno kandidáta, ktorý bol zvolený za 

hlavného kontrolóra. 

13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

• počet prítomných poslancov, 

• počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

• počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

• počet platných hlasovacích lístkov, 

• počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

• výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, 

• meno zvoleného kandidáta. 

 

 

k bodu č. 47. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na II. polrok 2021. (materiál č. 433/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 53: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 466/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2021 

nasledovne: 

28. septembra 

16. novembra 

7. decembra 

 

 

k bodu č. 48. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné 

obdobie 2021 – 2025. (materiál č. 434/2021/23) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej 

Strede na volebné obdobie 2021 – 2025 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 54: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 467/2021/23 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

v o l í 

prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2021 – 2025: 

 

1. Erzsébet Haizok, ........................................................... 

2. Marta Horváthová, ................................................................... 

3. Dagmar Pelechová, ............................................................................ 

4. Valter Pelech, ............................................................... 
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k bodu č. 49. Rôzne 

 

Primátor mesta informoval prítomných o stretnutí s Ivanom Korčokom, ministrom 

zahraničných vecí SR a Monikou Filipovou, odvolanou štátnou tajomníčkou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Poslanec Ladislav Bachman, tlmočil žiadosť obyvateľov, ktorí žiadajú zistiť z akého 

dôvodu bude pobočka pošty na sídlisku Sever II zatvorená po dobu troch mesiacov. 

Ďalej sa informoval v akom štádiu je vybudovanie zelene za Thermalparkom. 

Primátor mesta uviedol, že kontaktoval Slovenskú poštu, a.s., ktorá neplánuje zrušiť svoju 

pobočku na sídlisku Sever II, avšak pravdepodobne z personálnych dôvodov bude na určitú dobu 

zatvorená. Čo sa týka zelene za Thermalparkom uviedol, že jedna časť predstavuje ornú pôdu 

a došlo k dohode, že sa najprv pozbiera úroda a až následne sa bude mesto opäť venovať 

vybudovaním zelene. V prípade ak má Komisia MsZ pre životné prostredie nejaké nápady, radi si 

ich vypočujú. 

 

Poslanec Sándor Dohorák sa informoval, kedy sa začne revitalizácia parku voľného času.  

Ďalej sa informoval, či je vyznačovanie parkovísk už dokončené. Poznamenal, že na ulici 

Nová Ves sa nachádzajú 3 vraky. Ďalej dodal, že si všimol, že po 18.00 hod. je na ulici Nová Ves 

viac voľných parkovísk ako doteraz. 

 Primátor mesta uviedol, že po 1.7.2021 by mala spoločnosť revitalizujúca park voľného 

času prevziať stavenisko. Termín revitalizácie sa posúval z dôvodu možnosti podávania otázok 

v rámci procesu verejného obstarávania. Ďalej uviedol, že sa pravidelne na gremiálnej porade 

vedenie mesta v súčinnosti s mestskou políciou zaoberá vrakmi na území mesta a tam kde 

vyznačovanie parkovísk ešte nie je dokončené, určite bude vyznačovanie ešte pokračovať. 

 

 Poslanec György Bugár požiadal mestské zastupiteľstvo o minútu ticha za zosnulého 

kňaza Trnavskej arcidiecézy, vdp. ThDr. Jánosa Karaffu, PhD. 

 Ďalej tlmočil žiadosť obyvateľov Mliečan o údržbu cintorína, ciest a chodníkov. 

 Ďalej informoval prítomných o tom, že dňa 5.7.2021 od 9.00 katolícka cirkev každého 

srdečne očakáva na svojom rodinnom dni. 

 

 Poslanec Mgr. Iván Nagy poďakoval za schválenie dotácie pre Žitnoostrovské múzeum 

v Dunajskej Strede. 

Ďalej poznamenal, že je Povodská cesta pomaly neprejazdná a pýtal sa, či by bolo možné 

osloviť spoločnosť METRANS, aby otvorili výjazd na hlavný ťah.  

 Primátor mesta uviedol, že riešenie tejto situácie malo existovať už dávno, a to formou 

vybudovania kruhového objazdu na ceste 63. Spoločnosť METRANS je v tejto téme nápomocná 

a na žiadosť Slovenskej správy ciest niekoľkokrát prepracovala na vlastné náklady projekt 

výstavby kruhového objazdu.  
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 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy sa informoval, či sa uvažuje aj nad vybudovaním 

kruhového objazdu na Kračanskej ceste.  

 Ďalej sa pýtal vedúceho Odboru technického a investičného, či prebiehajú prípravné práce 

na  vyznačovanie odbočovacích pruhov na križovatke Poľná cesta a ulica Gyulu Szabóa. 

 Primátor mesta uviedol, že sa uvažuje nad výstavbou kruhového objazdu na Kračanskej 

ulici. 

 Vedúci Odboru technického a investičného uviedol, že toho času boli oslovení majitelia 

potrebného pozemku k realizácii odbočovacieho pruhu z dôvodu odpredaja, čaká sa na odpoveď. 

 

 Poslankyňa Mgr. Klára Šándorová tlmočila žiadosť obyvateľov, ktorí požadujú umiestniť 

viac odpadkových košov v meste. 

 Ďalej poznamenala, že sa na cintoríne svieti od 19.00 hod. čo považuje za skoro. Ďalej 

poznamenala, že pri úprave jednej krypty nebola odstránená prebytočná zemina, v dôsledku čoho 

je momentálne mnoho okolitých hrobov znečistených.  

 Ďalej tlmočila nespokojnosť prevádzkovateľov taxi služby s fungovaním turistického 

vláčika, kvôli ktorému majú nižšie príjmy. 

 Ďalej žiadala umiestniť odpudzovač vtákov na Námestie SNP. 

 Primátor mesta uviedol, že umiestnenie odpudzovača vtákov treba konzultovať so 

spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

 

 Poslanec Roland Hakszer sa informoval, či by vzhľadom na vysoké teploty nebolo možné 

poskytnúť obyvateľom osvieženie v podobe polievacieho vozidla alebo vodnej hmly. 

 Primátor mesta uviedol, že sa osadením vodnej hmly už zaoberá príslušný odbor 

mestského úradu. 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó sa informoval o rozhodnutí Trnavského samosprávneho 

kraja o jazykovej škole v Dunajskej Strede, ktoré sa dotýka niekoľko stoviek žiakov.  

 Primátor mesta uviedol, že samospráva optimalizovala počet škôl, nedochádza k zrušeniu 

škôl, ale k zlúčeniu škôl pod jedno vedenie. Ako príklad uviedol odborné školy Gyulu Szabóa 21 

a Gyulu Szabóa 1, ktoré fungujú v budovách vedľa seba a ktoré boli spojené z hľadiska 

hospodárnosti pod jedno vedenie. O podobnom osude rozhodla samospráva aj v prípade 

Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda a jazykovej školy. Župa hľadala vhodné 

a najmä hospodárne riešenie, aby zostali zachované obe tieto školy. Fyzicky sa jazyková škola už 

nebude nachádzať v budove Strednej zdravotníckej školy, ale v budove už spomínaného 

gymnázia. Primátor mesta ďalej uviedol, že inicioval stretnutie s riaditeľkami oboch škôl, za 

účelom nájdenia vhodného riešenia a napredovania pre obe inštitúcie, ktoré sa čo najmenej 

dotkne žiakov. Vyjadril presvedčenie, že ani jedna zo škôl nestratí svoju úroveň.  

 Poslankyňa Mgr. Klára Šándorová, ako bývalá riaditeľka jazykovej školy uviedla, že bola 

jazyková škola vyňatá zo siete škôl, na základe čoho zanikla a spomínané gymnázium požiadalo 

o zaradenie jazykovej školy do siete škôl, ktorá bude spadať pod ich riaditeľstvo. Vyjadrila 
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nepochopenie nad týmto rozhodnutím samosprávneho kraja a poukázala na dlhoročnú pôsobnosť 

jazykovej školy.  

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó požiadal primátora, aby z pozície poslanca Trnavského 

samosprávneho kraja dbal o zabezpečenie ukončenia štúdia na jazykovej škole, aj po zlúčení 

škôl, formou štátnej skúšky. 

 

 

k bodu č. 50. Interpelácie. 

 

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

neprihlásil. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 29.06.2021 o 16.19 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 06.07.2021. 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 

 

 

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

 

 

 2/ Ladislav Gútay    ……………………………… 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 
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