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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 29/8/2022  Dunajská Streda, 31.03.2022 

 

 

 

Zápisnica 
 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 29. marca 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 20 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolóra 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

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

- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- MUDr. Zoltán Horváth 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 29. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 29. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 29. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou 

v lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

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

zastupiteľstva a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ďalej primátor mesta predniesol návrh na 

doplnenie nového programového bodu, a to za bod č. 33 ,,Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny 

utekajúcich pred vojnou na Ukrajine“ (materiál č. 553/2022/29) pod č. 34. Ostatné programové 

body sa prečíslujú.  

 

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

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 20 

za : 20 

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 : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 564/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 29.03.2022: 

1. Schválenie programu rokovania 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 28. 

zasadnutia, konaného dňa 11. januára 2022. (materiál č. 522/2022/29) 
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4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2021. (materiál 

č. 523/2022/29) 

5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2022 č. 1/2022. 

(materiál č. 524/2022/29) 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. (materiál 

č. 525/2022/29) 

7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch február a marec 2022. 

(materiál č. 526/2022/29) 

8. Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 527/2022/29) 

9. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2021. (materiál 

č. 528/2022/29) 

10. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku v prospech mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 529/2022/29) 

11. Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL II LAKÓPARK – OBYTNÁ 

ZÓNA G 81, G131 GEOREAL II - obj. SO 02 Komunikácie“, „GEOREAL 

LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 – obj. SO 

10 – Verejné osvetlenie“; a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1013/169 o výmere  5 699 m2; par. č. 1888/426 o výmere 6 

749 m2; za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH a pozemku, par. č. 

1015/5 o výmere 2 319 m2, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro; v prospech mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 530/2022/29) 

12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 553/2022/28 

zo dňa 11.1.2022. (materiál č. 531/2022/29) 

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

Streda, par. č. 1920/12 o výmere 18 m2, v prospech Štefana Ballu a manželky Zuzany 

Ballovej, obaja bytom ................................................................................. (materiál 

č. 532/2022/29) 

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

Streda, par. č. 3118/53 o výmere 64 m2, par. č. 3118/54 o výmere 25 m2 a par. č. 

3118/56 o výmere 101 m2, v spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 51 822 202. (materiál č. 533/2022/29) 

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

Streda, par. č. 1936/231 o výmere 18 m2, v prospech Zoltána Megálya, ..................... 

.......................................................................... (materiál č. 534/2022/29) 

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

Streda, par. č. 1308 o výmere 25 m2, v prospech Ing. Ľudovíta Molnára, bytom 

................................................................ (materiál č. 535/2022/29) 

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

Streda, par. č. 2298/67 o výmere 18 m2, v prospech Ingridy Pellerovej, .................. 

................................................................. (materiál č. 536/2022/29) 
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18. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 507/2021/26 

zo dňa 16.11.2021. (materiál č. 537/2022/29) 

19. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 

spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda. 

(materiál č. 538/2022/29) 

20. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Združením obcí 

kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116 

011 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 539/2022/29) 

21. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi 

spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 540/2022/29) 

22. Návrh zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2588/75 

o výmere 52 m2; par. č. 2588/70 o výmere 32 m2; vo vlastníctve spoločnosti BGI 

s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202 a par. č. 2588/56 

o výmere 17 m2; par. č. 2588/66 o výmere 33 m2; par. č. 2588/71 o výmere 55 m2; 

par. č. 2588/72 o výmere 30 m2; par. č. 2588/73 o výmere 35 m2; par. č. 2588/74 

o výmere 14 m2; par. č. 2590/24 o výmere 53 m2; par. č. 2590/26 o výmere 142 m2; 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda; formou odplatnej zámeny pozemkov. 

(materiál č. 541/2022/29) 

23. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho 

sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1653, v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 

(materiál č. 542/2022/29) 

24. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmluvy 

o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Židovskou 

náboženskou obcou Dunajská Streda. (materiál č. 543/2022/29) 

25. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v prospech Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46313834. 

(materiál č. 544/2022/29) 

26. Návrh na schválenie zámeru predaja/prenájmu majetku vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v  budove hromadných 

garáží súp. č. 2167, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym 

odborom na LV č. 4645 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál 

č. 545/2022/29) 

27. Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda do správy 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00036561. (materiál č. 546/2022/29) 
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28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 29. 

marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 23/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 547/2022/29) 

29. 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. 548/2022/29) 

30. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom 

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

č. 549/2022/29) 

31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 498/2021/25 

zo dňa 28.09.2021. (materiál č. 550/2022/29) 

32. 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-PO7-SC73-2021-87. 

(materiál č. 551/2022/29) 

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

„Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“ v rámci výzvy č. OPII-

2021/7/16-DOP. (materiál č. 552/2022/29) 

34. Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine (materiál 

č. 553/2022/29) 

35. Rôzne. 

36. Interpelácie. 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ladislava Bachmana a Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku 

Eszter Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 



6 

 

 

Uznesenie 

č. 565/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ladislava Bachmana a Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya za overovateľov zápisnice 

a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 28. 

zasadnutia, konaného dňa 11. januára 2022. (materiál č. 522/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 28. zasadnutia, konaného dňa 11. januára 2022 v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 566/2022/29 

 

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 28. 

zasadnutia, konaného dňa 11. januára 2022. 

 

 

k bodu č. 4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2021. 

(materiál č. 523/2022/29) 
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Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda 

za rok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

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

odporúčal schválenie záverečného účtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 bez výhrad. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 567/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s ú h l a s í 

s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2021. 

 

B/  s c h v a ľ u j e 

záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2021 bez výhrad. 

 

C/  p o t v r d z u j e 

1.) financovanie schodku rozpočtu upraveného o nevyčerpané účelové finančné 

prostriedky zo ŠR a o nevyčerpané účelové finančné prostriedky podľa osobitných 

predpisov v sume 1.287.705.-€ z rezervného fondu 

2.) zostatok finančných operácií vo výške 4.129.673.-€ a vysporiadanie  zostatku 

finančných operácií takto: 

a) úhrada  schodku rozpočtu vo výške 1.287.705.-€ 

b) zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 2.841.968.-€ sa pridelí do 

rezervného fondu mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2022 

č. 1/2022. (materiál č. 524/2022/29) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za 

rok 2022 č. 1/2022 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, uviedol, že je predkladaná zmena rozpočtu 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúča predkladaný návrh schváliť. 

 

 Poslanec Roland Hakszer poznamenal, že mali všetci prítomní možnosť zaoberať sa 

predkladaným návrhom, a že ak si dobre spomína na zasadnutiach komisií a na zasadnutí 

mestskej rady odznelo, že mesto hospodárilo dobre. Poukázal na podľa neho nákladnú výmenu 

stožiarov a svietidiel verejného osvetlenia v Parku voľného času, k výmene ktorých má dôjsť 

preto, že nie sú rovnaké. Uviedol, že sa rozpočet netýka obyvateľov, tých čo potrebujú pomoc a 

dôchodcov a pýtal sa prečo to tak je. Poznamenal, že sa zo dňa na deň zvyšujú sumy potravín aj 

energií. Podľa neho v rozpočte chýbajú úľavy pre obyvateľov a spochybnil sociálne cítenie 

primátora. Ďalej vyjadril nespokojnosť s plateným parkovaním na území mesta. 

 

 Primátor mesta uviedol, že už počas koronavírusu došlo k nárastu inflácie, ktorá ďalej 

rastie aj teraz, počas ukrajinskej krízy. Tento nárast inflácie sa mohol odzrkadliť aj v náraste 

poplatku za odpad a dane za nehnuteľnosť, čo sa však nestalo, práve preto, aby obyvatelia neboli 

zaťažení vyššími poplatkami. Zdôraznil, že všetky investície, ktoré sú predložené alebo boli 

v minulosti predložené mestskému zastupiteľstvu, sa uskutočňujú pre všetkých obyvateľov mesta 

a v ich záujme. Dodal, že je určite veľa potrieb a oblastí, ktorým sa treba venovať a ktoré treba 

zdokonaľovať, no mesto nemá k dispozícií toľko príjmov, aby dokázalo urobiť a opraviť všetko. 

Ďalej uviedol, že verí tomu, že všetko čo bolo Dunajskostredčanom sľúbené sa do jesene aj 

naplní. Poznamenal, že k výmene stožiarov a svietidiel verejného osvetlenia v Parku voľného 

času nemá dôjsť preto, že nie sú rovnaké, ale preto, že je potrebná ich modernizácia a dôjde 

k výmene tých, ktoré boli osadené ešte v 80. - 90. rokoch. Ďalej uviedol, že si myslí, že každý 

z prítomných poslancov chce svojim podielom prispieť ku komfortu obyvateľov mesta. Priblížil 

poslancovi najpodstatnejšie ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch mesta Dunajská Streda a uviedol, že jeho cieľom je odstrániť dodávky a služobné autá 

z parkovísk v okolí obytných domov a umožniť obyvateľom parkovať čo najbližšie k ich 

bydlisku. Ďalej poznamenal, že dôjde aj k vybudovania približne 200 nových parkovacích miest. 

Ďalej dodal, že je cieľom predkladaného návrhu zabezpečiť finančné pozadie pre pozitívny 

rozvoj mesta.  

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy ako predseda Komisie MsZ pre financie uviedol, že 

komisia neobdržala žiaden konkrétny pozmeňujúci návrh týkajúci sa zmeny predkladaného 

materiálu. Reagoval tým na slová poslanca Rolanda Hakszera a uviedol, že ak nie je s niečím 

spokojný, mohli sa tým zaoberať v prvom rade na zasadnutiach komisie a v zmysle rokovacích 

poriadkov tak aj mali urobiť. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa samozrejme poslanci 

majú možnosť vyjadriť, no mali by odznieť už konkrétne návrhy. Ďalej sa poďakoval Odboru 
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finančnému a evidencie majetku za pozmenenú formu vypracovaného predkladaného návrhu, 

ktorý považuje za prehľadný. Na záver dodal, že Komisia MsZ pre financie odporúča 

predkladaný návrh schváliť. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že nevie prijať argumenty primátora. Podľa neho slúži 

zmena rozpočtu iba na míňanie peňazí vyzbieraných od Dunajskostredčanov. 

 

 Primátor mesta uviedol, že ho mrzí, že poslanec Roland Hakszer nemá prehľad o tom 

akým spôsobom mesto poskytuje pomoc tým, čo to potrebujú a poukázal na Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorázovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorázovej dávky sociálnej pomoci 

a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda. Ďalej uviedol, že 

poslancom často kritizovaná spoločnosť Gastro DS, s.r.o. poskytuje dôchodcom zľavy na 

stravovanie. Pripomenul prítomným aj obdobie pandémie, keď spoločnosť Gastro DS, s.r.o. 

zabezpečovala stravu pre dôchodcov. Dodal, že má mesto viacero programov v rámci ktorých je 

možné zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov za výhodnejšie sumy.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 568/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 1/2022 na rok 2022 mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. (materiál 

č. 525/2022/29) 

 

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

kontrolóra za rok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

https://dunstreda.sk/files/vzn/7.vzn_jednorazova_fin.pomoc_.pdf
https://dunstreda.sk/files/vzn/7.vzn_jednorazova_fin.pomoc_.pdf
https://dunstreda.sk/files/vzn/7.vzn_jednorazova_fin.pomoc_.pdf
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 Zástupca primátora László Szabó opustil rokovaciu miestnosť o 13.50 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 569/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021. 

 

 

k bodu č. 7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch február a marec 2022. 

(materiál č. 526/2022/29) 

 

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

v mesiacoch február a marec 2022 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 570/2022/29 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2021/4 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2021/5 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2021/6 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2021/7 

5. Správu o výsledku kontroly č. 2021/8 

 

 

k bodu č. 8. Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 527/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi 

mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 571/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda vo výške 30 % 

z mesačného platu, a to s účinnosťou od 1. apríla 2022. 

 

 

k bodu č. 9. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2021. (materiál 

č. 528/2022/29) 
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 Primátor mesta predniesol Správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 

2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy uviedol, že si prečítal podrobne vypracovaný materiál 

a dodal, že vie, že je v súlade so zákonom. Požiadal však náčelníka mestskej polície, aby bolo na 

ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva vypracované hlásenie, v ktorom budú uvedené rôzne 

postrehy mestskej polície, ich činnosť, nápady na zlepšenie, všetko v medziach zákona, aby 

mestské zastupiteľstvo mohlo v rámci svojich možností zlepšiť a zefektívniť prácu mestskej 

polície. 

 

 Poslanec Ladislav Bachman tlmočil sťažnosť obyvateľov, parkujúcich na Poľnej ulici. 

V danej lokalite sa nachádza aj kvôli prebiehajúcim stavebným prácam málo parkovísk, preto 

obyvatelia často parkujú čiastočne na chodníku alebo na tráve. Mestská polícia im následne uloží 

pokutu. Informoval sa, či by nebolo možné aspoň počas prebiehajúcich stavebných prác upustiť 

od ukladania pokút.  

 

 Náčelník mestskej polície Mgr. Tibor Csiba uviedol, že obyvatelia tejto ulice volajú na 

mestskú políciu a sťažujú sa na autá zaparkované na chodníku a tráve. Mestská polícia má 

v tomto prípade povinnosť sa podnetom zaoberať. 

 

 Primátor mesta uviedol, že mu je ľúto, že obyvatelia využívajú mestskú políciu ako 

nástroj svojich osobných konfliktov. Verí tomu, že vybudovanie nových parkovísk bude 

predstavovať riešenie aj pre obyvateľov spomínanej ulice. Ďalej uviedol, že sa opakovane 

rozprávali s náčelníkom mestskej polície o tom, aby boli pokuty ukladané spravodlivo. 

 

 Poslanec Ladislav Gútay uviedol, že dnes už nie je nezvyčajné, že sa v rámci jednej 

domácnosti používa 1 až 2 autá. Parkovacích miest je však málo a keď osoby nedokážu svoje 

auto zaparkovať pred svojim bydliskom, vynára sa otázka, prečo sa na parkoviskách nachádzajú 

autá, ktoré roky nikto nepoužíva. Obrátil sa na náčelníka mestskej polície, či budú tieto motorové 

vozidlá v dohľadnej dobe odstránené. 

 

 Náčelník mestskej polície uviedol, že sa týmito motorovými vozidlami mestská polícia 

priebežne zaoberá a sú v procese riešenia. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 572/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2021. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku v prospech mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 529/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku v prospech mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 573/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o nájme pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 338/1, parcela 
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registra E,  druh pozemku orná pôda o výmere  389 m2, vedeného na LV č. 5345 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, na dobu neurčitú v nasledovných 

spoluvlastníckych podielov: 

a. Radúz Taksonyi, ....................................................................................................... – 

spoluvlastnícky podiel 1/8-ine k celku – ročné nájomné spoluvlastníckeho podielu 

100 eur/rok, 

b. Sofia Taksonyiová, .................................................................................................... – 

spoluvlastnícky podiel 1/8-ine k celku – ročné nájomné spoluvlastníckeho podielu 

100 eur/rok, 

c. Orosz Ladislav, ......................................................................................................... – 

spoluvlastnícky podiel 1/8-ine k celku – ročné nájomné spoluvlastníckeho podielu 

100 eur/rok, 

d. Mária Krascsenicsová, ................................................................................................... 

– ročné nájomné  spoluvlastníckeho podielu 100 eur/rok, 

v záujme zabezpečenia iného práva k vyššie uvedené-mu pozemku v zmysle § 58 ods. 2 

v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým mesto Dunajská Streda 

ako stavebník verejnoprospešnej stavby „CYKLO-CHODNÍK – POVODSKÁ CESTA 

DUNAJSKÁ STREDA“ musí preukázať, že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje 

zriadiť hore uvedenú verejnoprospešnú stavbu  na cudzom pozemku. 

 

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. 11. Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL II LAKÓPARK – 

OBYTNÁ ZÓNA G 81, G131 GEOREAL II - obj. SO 02 Komunikácie“, „GEOREAL 

LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 – obj. SO 10 – 

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

Streda, par. č. 1013/169 o výmere  5 699 m2; par. č. 1888/426 o výmere 6 749 m2; za 

symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH a pozemku, par. č. 1015/5 o výmere 2 

319 m2, za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro; v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 530/2022/29) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL II 

LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA G 81, G131 GEOREAL II - obj. SO 02 Komunikácie“, 

„GEOREAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 – obj. SO 10 

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

par. č. 1013/169 o výmere  5 699 m2; par. č. 1888/426 o výmere 6 749 m2; za symbolickú kúpnu 

cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH a pozemku, par. č. 1015/5 o výmere 2 319 m2, za symbolickú 
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kúpnu cenu 1,- Euro; v prospech mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 574/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „GEOREAL II LAKÓ-PARK – OBYTNÁ ZÓNA G 81, 

G131 GEOREAL II - obj. SO 02 Komunikácie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda 

ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 

č. 9958/DS/14074/2021/033-KNA/004 zo dňa 21.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 21.12.2021, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda za 

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

nasledovných podmienok: 

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

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – 

originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 
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1.2 Pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda musí byť vydané súhlasné 

stanovisko kompetentných odborov Mestského úradu Dunajská Streda o možnosti 

prevzatia hore uvedeného stavebného diela ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „GEOREAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA 

GEOREAL II Lokality G 81 a G131 – obj. SO 10 – Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie 

mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 9956/DS/14052/2021/033-KNA/004 zo dňa 21.12.2021, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2021, nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v prospech mesta 

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

DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

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

predloží mestu  Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

• právoplatné stavebné povolenie, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

• projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

• projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej 

osoby a zhotoviteľa– originál,  

• revízne správy stavebného diela – originál, 

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

komunikácií na každú komunikáciu samostatne, 

• geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

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

• znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – 

originál, 

• doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát. 

 

2.2 Pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda musí byť vydané súhlasné 

stanovisko kompetentných odborov Mestského úradu Dunajská Streda o možnosti 

prevzatia hore uvedeného stavebného diela ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 

 

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

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1013/169, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 699 m2; vedenej na LV č. 4533 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1888/426, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 749 m2; vedenej na LV č. 7908 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 
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4. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v  k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1015/5, parcela registra C, druh pozemku trvalý 

trávny porast o výmere 2 319 m2; vedenej na LV č. 4044 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 

1,- Euro (slovom: jedno euro). 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

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

 

 

k bodu č. 12. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 553/2022/28 zo dňa 11.1.2022. (materiál č. 531/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 553/2022/28 zo dňa 11.1.2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 575/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

nasledovnú zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 553/2022/28 

zo dňa 11.1.2022: 

 

Znenie bodu A/ sa mení nasledovne:  

 

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

1. zámer uzavretia Zmluvy o preložke plynárenského zariadenia medzi spoločnosťou 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom 

Dunajská Streda v predloženom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov; v záujme zabezpečenia podmienok realizácie dlhodobo plánovanej výstavby 

verejnoprospešnej stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou 

ulicou v Dunajskej Strede“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím 

č. 5062/VR/141/2019/033-HJ/003, vydaným dňa 25.02.2020 Obcou Vrakúň, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020.  

 

2. uzavretie Zmluvy o preložke plynárenského zariadenia medzi spoločnosťou SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom 

Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

3. uzavretie Zmluvy o preložke plynárenského zariadenia medzi spoločnosťou SPP - 

distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom 

Dunajská Streda v predloženom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 

9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov z dôvodu, že preložku plynárenského zariadenia - plynovodu mesto Dunajská 

Streda je nútené realizovať vo verejnom záujme ako vyvolenú investíciu v rámci výstavby 

verejnoprospešnej stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou 

ulicou v Dunajskej Strede“. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva.“ 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na 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. 1920/12 o výmere 18 m2, v prospech Štefana Ballu a manželky 

Zuzany Ballovej, obaja bytom ................................................................................. (materiál 

č. 532/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1920/12 o výmere 18 m2, v prospech Štefana Ballu a manželky 

Zuzany Ballovej, obaja bytom ................................................................................ v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 576/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1920/12, 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 súboru prebytočného /dubiózneho/ 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1920/12, parcela registra C, druh 

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

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ako prebytočného /dubiózneho/ 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu vo výške 

15 eur/m2; ktorá bola schválená s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 305/2020/16 zo dňa 29.09.2020, ako predajná cena súboru pozemkov označených ako 

pozemok na ktorom je postavená garáž. 

 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1920/12,  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 bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov Štefana Ballu, .................................................................................................. 

..................... a manželky Zuzany Ballovej, ................................................................ 

.................................................................................; 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 boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 1920/12 

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. 

 

4. 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   p r i m á t o r a    

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

 

 

k bodu č. 14. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 3118/53 o výmere 64 m2, par. č. 3118/54 o výmere 25 m2 a par. č. 

3118/56 o výmere 101 m2, v spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 51 822 202. (materiál č. 533/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3118/53 o výmere 64 m2, par. č. 3118/54 o výmere 

25 m2 a par. č. 3118/56 o výmere 101 m2, v spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 51 822 202 zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 577/2022/29 

 

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. 3118/53, parcela registra C, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 64 m2; par. č. 3118/54, parcela registra C, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 25 m2; par. č. 3118/56, parcela registra C, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 101 m2; vytvorených geometrickým plánom 

č. 089/2022, vyhotoveným dňa 22.02.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica 

kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, v prospech v spoločnosti 

BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202, do jej výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1-ine k celku, za kúpnu cenu vo výške 11 500,-€ (slovom: 

jedenásťtisíc-päťsto eur), ktorá bola stanovená ako všeobecná hodnota hore uvedených 

pozemkov znaleckým posudkom č. 53/2022 zo dňa 14.3.2022, vyhotoveným znalcom 

z odboru stavebníctvo Ing. Františkom Dudekom; s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

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

3118/53, č. 3118/54 a č. 3118/56, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

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

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

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

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

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

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

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

priľahlých plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa). 

 

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. 1936/231 o výmere 18 m2, v prospech Zoltána Megálya, 

...................................................................... (materiál č. 534/2022/29) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1936/231 o výmere 18 m2, v prospech Zoltána Megálya, 

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

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 578/2022/29 

 

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. 1936/231, 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 Zoltána Megálya, ........ 

..........................................................................................................................................;  za 

kúpnu cenu vo výške 60 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu  vo výške 1 080,-€ (slovom: 

jedentisíc-osemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

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

1936/231 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). 
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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. 16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, par. č. 1308 o výmere 25 m2, v prospech Ing. Ľudovíta Molnára, bytom 

.................................................................. (materiál č. 535/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 1308 o výmere 25 m2, v prospech Ing. Ľudovíta Molnára, bytom 

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

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 579/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1308,  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 súboru prebytočného /dubiózneho/ nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. 

 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1308, parcela registra C,  druh pozemku 

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

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ako prebytočného /dubiózneho/ nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za kúpnu cenu vo výške 15 eur/m2; ktorá 

bola schválená s uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 305/2020/16 zo 
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dňa 29.09.2020, ako predajná cena súboru pozemkov označených ako pozemok na ktorom 

je postavená garáž. 

 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1308,  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 Ing. Ľudovíta Molnára, 

.......................................................................................................................; 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. 1308 

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. 

 

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

Dunajská Streda, par. č. 2298/67 o výmere 18 m2, v prospech Ingridy Pellerovej, 

.......................................................................... (materiál č. 536/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, par. č. 2298/67 o výmere 18 m2, v prospech Ingridy Pellerovej, 

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

materiálu.  
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 580/2022/29 

 

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. 2298/67, 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 Ingridy 

Pellerovej, .......................................................................................................................... 

............................; za kúpnu cenu vo výške 60 eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu cenu  vo 

výške 1 080,-€ (slovom: jedentisícosemdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:  

• kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 2298/67 

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). 

 

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. 18. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 507/2021/26 zo dňa 16.11.2021. (materiál č. 537/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 507/2021/26 zo dňa 16.11.2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 581/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

nasledovnú zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

507/2021/26 zo dňa 16.11.2021: 

 

Znenie bodu A/ sa zmení nasledovne:  

 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

A/ s c h v a ľ u j e 

 

1. zámer odplatného prevodu časti stavebného objektu SO.01 Komunikácie, 

realizovaného v rámci stavby “Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibóková ul. 

v Dunajskej Strede“ v  rozsahu vyznačenom na koordinačnom výkrese stavby, 

majetkovoprávne delenie, č. príl. D2 (vyhotovený v apríli 2019 projektantkou Ing. Klárou 

Stankovskou, Projektovanie cestných stavieb, Hlavná ul. 2/A Stupava) ako časť cesty 

II/572 s deliacimi ostrovček-mi, vo forme priameho predaja z vlastníctva mesta Dunajská 

Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 do výlučného vlastníctva 

Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, 

za celkovú kúpnu cenu 1,- € (slovom“ jedno euro), ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení 

neskorších zmien a doplnkov.  
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2. zámer odplatného prevodu pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, na ktorých je 

vybudovaná časť stavebného diela, uvedeného v bode č. 1. tohto uznesenia; t.j. par. č. 

512/16, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 783 m2; par. č. 512/19, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 

512/20, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2; 

par. č. 3458/37, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

607 m2; par. č. 3458/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 84 m2; 

par. č. 3458/39, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

29 m2; par. č. 3458/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 603 m2; par. č. 3462/672, parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 3462/674, parcela registra C,  druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 35 m2; par. č. 3462/676, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2; par. č. 3463/7, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2; par. č. 3733/10,  parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; par. č. 3735/27, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3735/26, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; 

vytvorených geometrickým plánom č. 267/2021, vyhotoveným dňa 06.07.2021, 

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

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

18.08.2021 pod číslom G1-1839/2021; vo forme priameho predaja z vlastníctva mesta 

Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 do výlučného 

vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 

37 836 901, za celkovú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).   

 

3. odplatný prevod časti stavebného objektu SO.01 Komunikácie, realizovaného v rámci 

stavby “Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a  Czibóková ul. v Dunajskej Strede“ 

v  rozsahu vyznačenom na koordinačnom výkrese stavby, majetkovoprávne delenie, 

č. príl. D2 (vyhotovený v apríli 2019 projektantkou Ing. Klárou Stankovskou, 

Projektovanie cestných stavieb, Hlavná ul. 2/A Stupava) ako časť cesty II/572 s deliacimi 

ostrovčekmi, vo forme priameho predaja z vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 do výlučného vlastníctva Trnavského 

samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, za celkovú kúpnu 

cenu 1,- € (slovom: jedno euro), pri splnení nasledovných podmienok: 

Mesto Dunajská Streda pred uzavretím kúpnej zmluvy s Trnavským samosprávnym 

krajom, predloží kupujúcemu nasledovné dokumenty: 

• projekt skutočného vyhotovenia predmetu odovzdania vrátane atestov a skúšok, 

zabudovaných materiálov, 

• projekt porealizačného zamerania stavebného objektu, 
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• vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych 

práv, 

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie; 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, za účelom 

vysporiadania majetku a finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o 

združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci, uzatvorenej dňa 18.12.2019 

medzi Trnavským samosprávnym krajom a mestom Dunajská Streda. Schválenie tohto 

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

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

odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

4. odplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, na ktorých je vybudovaná časť 

stavebného diela, uvedeného v bode č. 1. tohto uznesenia; t.j. par. č. 512/16, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 783 m2; par. č. 512/19, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 512/20, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2; par. č. 3458/37, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 607 m2; par. 

č. 3458/38, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 84 m2; par. 

č. 3458/39, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

29 m2; par. č. 3458/41, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 603 m2; par. č. 3462/672, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 26 m2; par. č. 3462/674, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 35 m2; par. č. 3462/676, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2; par. č. 3463/7, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 m2; par. č. 3733/10, parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; par. č. 3735/27, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3735/26,  

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2; 

vytvorených geometrickým plánom č. 267/2021, vyhotoveným dňa 06.07.2021, 

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

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

18.08.2021 pod číslom G1-1839/2021; vo forme priameho predaja z vlastníctva mesta 

Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383 do výlučného 

vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 

37 836 901, za celkovú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro); ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, za účelom vysporiadania majetku a finančných 

prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov 

a o vzájomnej spolupráci, uzatvorenej dňa 18.12.2019 medzi Trnavským samosprávnym 
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krajom a mestom Dunajská Streda. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného 

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

obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

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

 

 

k bodu č. 19. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

medzi spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda. (materiál 

č. 538/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena medzi spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 582/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, par. č. 1880/234, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere  3 160 m2; par. č. 1880/235, parcela registra C, druh pozemku  ostatná plocha 

o výmere 904 m2; par. č. 1697, parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

5 215 m2; par. č. 1698, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 
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1 026 m2; par. č. 1699, parcela registra E, druh pozemku  vodná plocha o výmere 

1 875 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor a par. č. 1879/33, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere  200 m2; par. č. 1885/1, parcela registra C, druh pozemku  zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 5 665 m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, 

bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejno-

prospešnej inžinierskej stavby vodovodu a splaškovej kanalizácie; ako prípad hodný 

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

majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov; v záujme zabezpečenia podmienok 

realizácie dlhodobo plánovanej výstavby verejno-prospešnej stavby „Prepojovacia 

komunikácia medzi Športovou a  Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“, ktorej 

umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 5062/VR/141/ 2019/033-HJ/003, 

vydaným dňa 25.02.2020 obcou Vrakúň,  ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020.  

 

2. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 1880/234, parcela registra C, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 3 160 m2; 

par. č. 1880/235, parcela registra C, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 904 m2; par. 

č. 1697, parcela registra E, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 5 215 m2; par. 

č. 1698, parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 026 m2; par. č. 1699, 

parcela registra E, druh pozemku  vodná plocha o výmere 1 875 m2; vedených na LV č. 

3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 1879/33, parcela 

registra C, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  200 m2; par. č. 1885/1, 

parcela registra C, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 665 m2; 

vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; 

v prospech spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely 

umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejno-prospešnej stavby „Prepojovacia 

komunikácia medzi Športovou a  Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede – SO 102 

Vodovod a splašková kanalizácia“, ktorej umiestnenie bolo povolené Územným 

rozhodnutím č. 5062/VR/ 141/2019/033-HJ/003, vydaným dňa 25.02.2020 obcou Vrakúň, 

 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020. 

 

3. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 

Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda v zmysle bodu 2. tohto uznesenia; ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že verejnoprospešnú 

stavbu „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a  Malodvorníckou ulicou 
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v Dunajskej Strede – SO 102 Vodovod a splašková kanalizácia“ realizuje 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vo verejnom záujme na vlastné náklady, 

ako vyvolenú investíciu v rámci výstavby verejnoprospešnej stavby „Prepojovacia 

komunikácia medzi Športovou a  Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“, ktorej 

investorom je mesto Dunajská Streda. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného 

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

obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e  

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

 

 

k bodu č. 20. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Združením 

obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116 011 

a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 539/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi 

Združením obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 

50 116 011 a mestom Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 583/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce 

sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 446/2, 

parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 664 m2 a par. č. 447/2, 

parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 532 m2; vedených na LV č. 
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5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech Združenia obcí 

kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116 011, 

bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejno-

prospešnej inžinierskej stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo“; ako prípad 

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

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov; z dôvodu vyššieho verejného 

záujmu, a to na zabezpečenie odvedenia splaškových vôd z územia obcí Vydrany a Veľké 

Blahovo na čistiareň odpadových vôd.  

 

2. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa 

v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 446/2, 

parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 664 m2 a par. č. 447/2, 

parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 532 m2; vedených na LV 

č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech Združenia 

obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116 

011; bezodplatne na dobu neurčitú; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejno-

prospešnej inžinierskej stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo“; spočívajúceho sa 

strpieť zo strany povinného z vecného bremena zriadenie a uloženie stavby „Kanalizácia 

Vydrany – Veľké Blahovo“ a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným 

z vecného bremena a strpieť užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby „Kanalizácia Vydrany – Veľké 

Blahovo“ a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným 

z vecného bremena. 

 

3. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Združením obcí kanalizácia 

Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50 116 011 a mestom 

Dunajská Streda v zmysle bodu 2. tohto uznesenia; ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a  ods. 8,  písm.  e)  zákona  SNR   č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení 

neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu vyššieho verejného záujmu, a to na zabezpečenie 

odvedenia splaškových vôd z územia obcí Vydrany a Veľké Blahovo na čistiareň 

odpadových vôd. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

primátora na realizáciu právnych úkonov vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 
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k bodu č. 21. Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 540/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518 a mestom Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 584/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti 

nachádzajúce sa v  k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 3463/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 

4 642 m2; par. č. 3464/805, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 861 m2; par. č. 3464/808, parcela registra C, druh pozemku  zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1 075 m2; par. č. 3464/850, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2; par. č. 3464/851, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2; par. č. 3464/852,  parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; par. č. 3464/853,  parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2; par. č. 3464/854,  

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2; par. 

č. 3464/855, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

25 m2; par. č. 3464/856, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 46 m2; par. č. 3464/857, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 20 m2; par. č. 3464/858, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 28 m2; par. č. 3464/862, parcela registra C, druh pozemku 
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zastavaná plocha a nádvorie o výmere 486 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia, 

výstavby a kolaudácie stavby „Súbor stavieb ESt Mierovo, 3B. stavba - Vyvedenie 

výkonu ESt Mierovo - Dunajská Streda, VNK, VNV“, v rozsahu vyznačenom vo výkrese 

č. 20383B-PC0E00-11, názov výkresu Situácia stavby 6. časť, dátum vyhotovenia 

09/2021, vyhotoviteľ LiV-EPI, s.r.o., Trenčianská 56/F, 821 09 Bratislava vo výmere, 

ktorá bude upresnená geometrickým plánom na zameranie vecných bremien po 

vybudovaní elektroenergetických zariadení budúcim oprávneným, za jednorazovú odplatu 

vo výške 25 ,- €  (slovom: dvadsaťpäť eur) za  1 m2 výmery zameraných vecných bremien 

vymedzených vyššie uvedeným geometrickým plánom. 

 

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 zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 

2588/75 o výmere 52 m2; par. č. 2588/70 o výmere 32 m2; vo vlastníctve spoločnosti BGI 

s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202 a par. č. 2588/56 o výmere 

17 m2; par. č. 2588/66 o výmere 33 m2; par. č. 2588/71 o výmere 55 m2; par. č. 2588/72 

o výmere 30 m2; par. č. 2588/73 o výmere 35 m2; par. č. 2588/74 o výmere 14 m2; par. 

č. 2590/24 o výmere 53 m2; par. č. 2590/26 o výmere 142 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda; formou odplatnej zámeny pozemkov. (materiál č. 541/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 2588/75 o výmere 52 m2; par. č. 2588/70 o výmere 32 m2; vo vlastníctve 

spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202 a par. č. 

2588/56 o výmere 17 m2; par. č. 2588/66 o výmere 33 m2; par. č. 2588/71 o výmere 55 m2; par. č. 

2588/72 o výmere 30 m2; par. č. 2588/73 o výmere 35 m2; par. č. 2588/74 o výmere 14 m2; par. 

č. 2590/24 o výmere 53 m2; par. č. 2590/26 o výmere 142 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda; formou odplatnej zámeny pozemkov v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslanec Ing. Ladislav Garay ako predseda Komisie MsZ pre rozvoj mesta uviedol, že 

bolo návrhom komisie, aby sa pozemky, ktoré spolu súvisia, predávali spolu. 

 

 Primátor mesta uviedol, že v deň zasadnutia mestskej rady bola mestu doručená žiadosť, 

v ktorej podnikateľ žiadal odkúpenie súvisiacich pozemkov pre vybudovanie parkoviska. Návrh 

na predaj zostávajúcich m2 bude predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva v mesiaci 

máj.  
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 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že by sa už pred poskytnutím pozemku podnikateľom 

malo myslieť aj na vybudovanie parkovísk. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je zámena výhodná pre obe strany. Počet parkovísk bol pri 

vydaní stavebného povolenia v roku 2008 postačujúci. Ďalej poznamenal, že podľa pôvodného 

plánu sa mali nachádzať ďalšie parkoviská v podzemných priestoroch a počet mal byť 

dostatočný. Mesto však zmenilo počet parkovísk na území mesta, kvôli čomu nastal problém na 

strane podnikateľa, ktorí tak nevie zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest. Dodal, že 

mesto v súčasnosti od podnikateľov požaduje, aby zabezpečili dve parkovacie miesta k jednému 

bytu a tieto by mali zabezpečiť na vlastnom pozemku. Ponúkaný pozemok predstavuje uzavretý 

priestor, v ktorom nebudú parkovať cudzie osoby. Uviedol, že spomínaný pozemok mesto nevie 

inak využiť.  

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, že sa predkladaným návrhom zaoberala 

Komisia MsZ pre financie. Ďalej poznamenal, že ide o pre mesto nevyužiteľný pozemok a podľa 

komisie by sa mal maximalizovať predávaný pozemok a mala by byť využitá príležitosť 

uvedenej zámeny. Ďalej navrhol, aby bol v uzatvorenej zmluve stanovený záväzok žiadateľa 

neodkloniť sa od svojho zámeru uvedeného v žiadosti. 

 

 Primátor mesta uviedol, že na základe zápisnice právnici pripravia zmluvu. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že sa pred chvíľou mestské zastupiteľstvo zaoberalo 

nedostatkom parkovacích miest a teraz sa chce mesto vzdať existujúceho parkoviska v nádeji 

zvýšiť svoj príjem. Poznamenal, že Dunajskostredčania toto parkovisko používajú a potrebujú 

ho. Ďalej uviedol, že má materiál viac chýb a podľa neho je mestské zastupiteľstvo postavené 

pred hotovú vec. Dodal, že sa v budúcnosti môže vyskytnúť podobný prípad a ak mestské 

zastupiteľstvo schváli predkladaný návrh, budú sa oň opierať aj ďalší investori. Ďalej 

poznamenal, že najväčšou hodnotou spomínaného parkoviska je to, že už existuje. Uviedol, že 

Dunajskostredčania platia za parkovacie miesta extra poplatky a neexistuje garancia, že 

parkovisko, ktoré bude pred danou budovou vybudované, nebude taktiež spoplatnené. Na záver 

uviedol, že je zvedavý koľko bude stáť výstavba 200 nových parkovacích miest. 

 

 Primátor mesta uviedol, že osoby, ktoré sa nasťahujú do danej budovy a prihlásia sa na 

trvalý pobyt v meste budú môcť parkovať pred svojim bydliskom zadarmo. Poznamenal, že 

spomínaný pozemok nie je parkovisko, iba priestor, ktorý by mohol byť vhodný na parkovanie. 

Ďalej uviedol, že ak sa mestské zastupiteľstvo rozhodne pre odplatnú zámenu, investor bude 

musieť vytvoriť parkovacie miesta na vlastné náklady, inak mu nebude môcť byť vydané 

kolaudačné rozhodnutie. Ďalej dodal, že tieto novovybudované parkoviská nie sú zarátané medzi 

200 plánovaných nových parkovacích miest. Obyvatelia žijúci v tejto budove by následne nemali 

zaťažovať parkoviská nachádzajúce sa na verejných priestranstvách. 
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 Poslankyňa Mgr. Andrea Herceg uviedla, že výnimočne súhlasí s poslancom Rolandom 

Hakszerom, pretože sa podobný prípad môže zopakovať aj v budúcnosti, a to že sa začne stavať 

budova, ktorá nebude mať zabezpečené parkoviská vopred. Investor mal vedieť, že na jeden byt 

pripadajú dve parkovacie miesta a v prípade, že by došlo k vybudovaniu garáži, uvedený problém 

by nevznikol. Poznamenala, že iní podnikatelia musia pri svojich stavebných prácach zabezpečiť 

aj vybudovanie zelene, parkovísk, cyklotrás a pod. Uviedla, že sa teší, že Dunajská Streda rastie 

a krásnie, ale uviedla, že nemožno tvrdiť, že ide o nevyužiteľný pozemok, pretože naň možno 

vysadiť stromy alebo ho inak zužitkovať. Vyjadrila pohoršenie nad tým, že je všade veľa betónu 

a takmer žiadna zeleň. Ďalej poznamenala, že ako členka príslušnej komisie s predkladaným 

návrhom súhlasila, no svoj názor zmenila a žiadala ostatných poslancov, aby svoje stanovisko 

prehodnotili.  

 

 Poslanec Roland Hakszer sa informoval, koľko parkovísk bolo vybudovaných mestom za 

posledných 10 - 12 rokov, s výnimkou parkovísk na Námestí priateľstva, ktoré boli vybudované 

na jeho návrh. 

 

 Primátor mesta uviedol, že v prípade ak má poslanec záujem dozvedieť sa presný počet, 

nech svoju otázku odovzdá písomne alebo mu bude zodpovedaná na najbližšom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. Ďalej reagoval na slová poslankyne a uviedol, že pod stavbou sa 

nachádzajú garáže, ďalšie garáže sú však potrebné preto, lebo počas vydania stavebného 

povolenia v roku 2008, počet parkovacích miest bol v súlade s územným plánom mesta, ale 

odvtedy sa územný plán menil a mesto menilo aj počet parkovacích miest prislúchajúcich 

k jednotlivým bytom. Preto na strane investora nastal deficit a v zmysle dodržania územného 

plánu mesta dokáže situáciu riešiť len odkúpením pozemku od mesta. Pokiaľ ide o výdavky 

mesta spojené s vybudovaním 200 parkovacích miest, tieto sú uvedené v rozpočte mesta 

Dunajská Streda na rok 2022. 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó uviedol, že predkladaný návrh podporí, pretože vtedy keď 

sa so stavbou začínalo bolo všetko v poriadku a v prípade neposkytnutie predmetného pozemku, 

investor nebude môcť kvôli vzniknutým zmenám obdržať kolaudačné rozhodnutie. Kvôli tomu 

by mohli vzniknúť problémy aj na strane obyvateľov, ktorí si už v tejto budove kúpili 

nehnuteľnosť. Ďalej poznamenal, že aj keby nedošlo k zámene pozemkov, tento pozemok by 

najviac využívali práve obyvatelia novostavby. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 19 

za : 14 

proti : 3 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 585/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer odplatnej zámeny nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších zmien: 

1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

• pozemok vedený na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; par. č. 2588/66,  parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 33 m2 a pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 047/2022, vyhotoveným 

dňa 21.02.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 

Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910; par. č. 2588/56, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2; par. č. 2588/71, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2; par. č. 2588/72,  parcela registra 

C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2; par. č. 2588/73, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2; par. č. 2588/74, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. 

č. 2590/24, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

53 m2; par. č. 2590/26,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 142 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

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

 

1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 51 822 202: 

• pozemok vedený na LV č. 8513 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; par. č. 2588/70, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 32 m2 a pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 047/2022, vyhotoveným 

dňa 21.02.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 

Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910; par. č. 2588/75, parcela registra C, druh pozemku 
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zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2; vo vlastníctve spoločnosti  BGI s.r.o., 

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202 v podiele 1/1-ine k celku. 

 

2. Odplatnú zámenu nasledovných pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 

2.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda: 

• pozemok vedený na LV č. 5749 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; par. č. 2588/66,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 33 m2 a pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 047/2022, vyhotoveným 

dňa 21.02.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 

Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910; par. č. 2588/56, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2; par. č. 2588/71, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2; par. č. 2588/72, parcela registra C, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2; par. č. 2588/73, parcela 

registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2; par. č. 2588/74, 

parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2; par. č. 

2590/24,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2; 

par. č. 2590/26,  parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

142 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 00 305 383 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. registra „C“, par. č. 2588/56, č. 2588/66, č. 2588/71, 

č. 2588/72, č. 2588/73, č. 2588/74, č. 2590/24 a č. 2590/26 bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 54/2022, vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa  14.03.2022 vo 

výške 22 967,40 € (slovom: dvadsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatsedem eur a štyridsať euro 

centov). 

 

2.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 51 822 202: 

• pozemok vedený na LV č. 8513 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; par. č. 2588/70, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 32 m2 a pozemok vytvorený geometrickým plánom č. 047/2022, vyhotoveným 

dňa 21.02.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 

Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910; par. č. 2588/75, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2; vo vlastníctve spoločnosti BGI s.r.o., 

Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 822 202 v podiele 1/1-ine k celku. 

Všeobecná hodnota pozemkov, par. č. 2588/75 a č. 2588/70, bola stanovená znaleckým 

posudkom č. posudkom č. 54/2022, vypracovaným Ing. Františkom Dudekom, dňa 

14.03.2022 vo výške 5 090,40 € (slovom: päťtisícdeväťdesiat eur a štyridsať euro centov). 
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3. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v bode 2.1 tohto návrhu uznesenia na 

strane vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľností, uvedených v bode 2.2 tohto návrhu uznesenia 

na strane vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností uvedených v  bodoch 2.1 a 2.2 tohto návrhu uznesenia, t.j. vo výške 

17.877,- € (slovom: sedemnásťtisícosemsto-sedemdesiatsedem eur), s nasledovnými 

zmluvnými podmienkami: 

3.1 vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených 

v bode 2.2 tohto návrhu uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

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

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

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

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

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

3.2 vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách uvedených 

v bode 2.1 tohto návrhu uznesenia, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení 

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

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

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

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

vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

4. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v bode 2.1 tohto návrhu uznesenia na 

strane vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľností, uvedených v bode 2.2 tohto návrhu uznesenia 

na strane vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností uvedených v  bodoch 2.1 a 2.2 tohto návrhu uznesenia, t.j. vo výške 

17 877,- € (slovom: sedemnásťtisícosemsto-sedemdesiatsedem eur), v súlade s § 9a ods. 

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

prípad hodný osobitného zreteľa; v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu 

k pozemkom, na ktorých na základe Stavebného povolenia č. 2307/2/VÝST/2008, zo dňa 

4.12.2008 a zmeny stavby pred jej dokončením č. 7490/DS/5161/2021/033-LSzI-003, zo 

dňa 25.01.2021 a jeho predchádzajúcich zmien vydaných mestom Dunajská Streda sú 

navrhnuté parkoviská v rámci stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská 

Streda - stavebný objekt SO-05 Blok C2 - polyfunkčný bytový dom”. 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. 23. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1653, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518. (materiál č. 542/2022/29) 

 

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

pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1653, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 586/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

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

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

par. č. 1653,  parcela registra C,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

5 389 m2; vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; v  prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518; pre účely umiestnenia, výstavby a kolaudácie 

elektroenergetických inžinierskych stavieb a zariadení distribučnej sústavy v rámci stavby 

„Bytový dom so 14 b.j. obj. SO 03 – Distribučné rozvody - SO 03.02. – Rekonštrukcia 

NN rozvádzača TS“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením 

č. 8867/DS/5664/2022/033-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

24.01.2022; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 32328435-37/2022, 

vyhotovenom dňa 21.02.2022, vyhotoviteľom POZPROJ – Jozef Horváth, Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda,  IČO: 32 328 435,  overenom Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 23.02.2022 pod. č. G1-405/2022 a v 
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geometrickom pláne č. 32328435-226/20, vyhotovenom dňa 20.11.2020, vyhotoviteľom 

POZPROJ zememeračské práce – Jozef Horváth, IČO: 32 328 435, overenom Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 02.12.2020 pod. č. G1-2922/2020  

(ďalej len „geometrické plány“). 

 

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

(slovom: dvadsaťpäť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených 

geometrickými plánmi, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickými plánmi o výmere 

74 m2; celkom vo výške 1 850,- € (slovom: tisícosemstopäťdesiat eur). 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e 

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

 

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke o 15.05 hod. v trvaní 15 minút.  

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke:  

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

s c h v a ľ u j e  

procedurálny návrh o prestávke v trvaní 15 minút.  

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pokračovalo o 15.20 hod. 
 

 

k bodu č. 24. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a 

zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Židovskou 

náboženskou obcou Dunajská Streda. (materiál č. 543/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

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

a Židovskou náboženskou obcou Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 19 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 587/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a  zmluvy o zriadení 

vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 56/12, parcela registra C,  druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  8 m2, vytvoreného geometrickým 

plánom č. 056/2022, vyhotoveným dňa 04.02.2022, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

Ulica kráľa Štefana č. 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, overeným Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 08.02.2022 pod číslom G1 – 240/2022; pre 

účely umiestnenia stavby „Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny a  triedený 

odpad v meste Dunajská Streda“. 

 

2. zriadenie vecného bremena bezodplatne na dobu neurčitú. 

 

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 schválenie prenájmu pozemkov v prospech Municipal Real Estate 

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

46313834. (materiál č. 544/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie prenájmu pozemkov v prospech Municipal 

Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

46313834 v zmysle predloženého písomného materiálu.  
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 19 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 588/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Zámer prenájmu nasledovného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Dunajská 

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

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda:  

a) par. č. 2584/24, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 29 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 028/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-116/2022,  

b) par. č. 2584/25, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 27 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 029/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 26.01.2022 pod. č. G1-117/2022,  

c) par. č. 44/271, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 030/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-118/2022,  

d) par. č. 2475/233, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 031/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 02.02.2022 pod. č. G1-119/2022,  

e) par. č. 2475/234, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 032/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-120/2022,  

f) par. č. 2475/235, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 15 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 033/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 
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IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 26.01.2022 pod. č. G1-121/2022,  

g) par. č. 44/272, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 16 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 034/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-122/2022,  

h) par. č. 44/273, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 21 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 035/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 26.01.2022 pod. č. G1-123/2022,  

i) par. č. 22/16, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 33 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 066/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 08.02.2022 pod. č. G1-241/2022. 

 

v prospech Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 46313834, za účelom realizácie a prevádzkovania stojísk 

podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Dunajská Streda (viď 

opis projektu v prílohe), ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9 písm. 

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

s nasledovným odôvodnením: spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., 

Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46313834 v zakladateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda už poskytuje pre svojho zakladateľa verejno-prospešné 

služby v oblasti odpadového hospodárstva, v rámci ktorého na území mesta Dunajská 

Streda prevádzkuje zberný dvor so zberom objemného odpadu (nábytok s čalúnením, 

koberce, matrace), dreveného odpadu a nábytku bez čalúnenia, zeleného odpadu zo 

záhrad, drobného stavebného odpadu, pneumatík, tvrdého plastu, skla, biologicky 

rozložiteľného odpadu. V podzemných kontajneroch je možné zbierať a separovať odpad 

vertikálne, čím kontajnery zaberajú výrazne menej priestoru ako nadzemné kontajnery 

s rovnakým objemom, taktiež udržiavajú okolie čisté. Veľká zberná kapacita redukuje 

dopravné zaťaženie a znižuje emisie. 

 

Schválenie zámeru prenájmu majetku v zmysle bodu 1 tohto návrhu ako prípad hodný 

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

obcí v znení neskorších predpisov je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

2. Uzatvorenie zmluvy o prenájme nasledovného nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda, pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská 

Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda: 
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a) par. č. 2584/24, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 29 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 028/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-116/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,-

 Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

b) par. č. 2584/25, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 27 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 029/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 26.01.2022 pod. č. G1-117/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

c) par. č. 44/271, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 030/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-118/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

d) par. č. 2475/233, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 031/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 02.02.2022 pod. č. G1-119/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

e) par. č. 2475/234, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 032/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-120/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

f) par. č. 2475/235, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 15 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 033/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 26.01.2022 pod. č. G1-121/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

g) par. č. 44/272, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 16 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 034/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 27.01.2022 pod. č. G1-122/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

h) par. č. 44/273, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 21 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 035/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 26.01.2022 pod. č. G1-123/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 
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i) par. č. 22/16, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 33 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 066/2022 vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

IČO: 46610910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

dňa 08.02.2022 pod. č. G1-241/2022, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) za rok, 

 

medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou Municipal Real 

Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

46313834 ako nájomcom za účelom realizácie a prevádzkovania stojísk podzemných 

kontajnerov na komunálny a triedený odpad, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

neskorších predpisov 

 

Schválenie uzatvorenia zmluvy o prenájme v zmysle bodu 2 tohto návrhu ako prípad 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov je podmienené 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. 26. Návrh na schválenie zámeru predaja/prenájmu majetku vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda, nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v  budove hromadných garáží 

súp. č. 2167, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom na 

LV č. 4645 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda a schválenie 

súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 545/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru predaja/prenájmu majetku vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v  budove 

hromadných garáží súp. č. 2167, vedených Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym 

odborom na LV č. 4645 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda 

a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle predloženého písomného 

materiálu. Ďalej predniesol návrh na vymenovanie členov a náhradných členov komisie na 

vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

člen komisie: poslanec György Bugár 

člen komisie: poslanec Ladislav Gútay 

člen komisie: Mgr. Andrea Herceg 

náhradný člen: Tünde Brunczviková 

náhradný člen: Mgr. Alexander Dakó 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 589/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. zámer predaja/prenájmu, nasledovných nebytových priestorov, nachádzajúcich sa 

v budove hromadných garáží súp. č. 2167 a podielov priestorov na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve, patriacich k uvedeným nebytovým 

priestorom vedených, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom, na 

LV č. 4645, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vlastník: 

mesto Dunajská Streda, a to na základe obchodnej verejnej súťaže: 

 

Vchod: Podla-

žie: 

Číslo 

nebytového  

priestoru 

(garáže): 

Spolu- 

vlastnícky  

podiel: 

Podiel priestorov 

na spoločných 

častiach a 

spoločných 

zariadeniach 

domu 

a na príslušenstve: 

Všeobecná hodnota 

nebytového 

priestoru v Eur, 

stanovená 

znaleckým 

posudkom č. 

27/2022 zo dňa 

8.3.2022 

Minimálna 

hodnota nájmu 

(nájomného) 

v Eur / mesiac 

2167 2.p 216 1/1 1/146 4236,47 44 

2167 2.p 220 1/1 1/146 4236,47 44 

2167 2.p 227 1/1 1/146 4236,47 44 

2167 3.p 314 1/1 1/146 3815,94 42 

2167 3.p. 322 1/1 1/146 3815,94 42 

2167 3.p. 331 1/1 1/146 3815,94 42 

2167 3.p. 332 1/1 1/146 3815,94 42 

2167 4.p. 404 1/1 1/146 3387,62 39 

2167 4.p. 413 1/1 1/146 3387,62 39 

2167 4.p. 414 1/1 1/146 3387,62 39 

2167 4.p. 415 1/1 1/146 3387,62 39 
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2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 

zmluvy na nebytový priestor (garáž) vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle bodu 

A/1. tohto uznesenia, 

 

3. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o  najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 

o nájme nebytového priestoru (garáže) vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle 

bodu A/1. tohto uznesenia,  

 

4. podmienky obchodnej verejnej súťaže v rozsahu ako je uvedené v Prílohe č.1  

a v Prílohe č.2 tohto uznesenia, 

 

5. uzavretie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a prednostne s navrhovateľom 

o odkúpenie nebytového priestoru podľa poradia určeného komisiou na vyhodnotenie 

súťažných návrhov a v prípade, ak nie je záujem na odkúpenie, s navrhovateľom o nájom 

nebytového priestoru podľa poradia určeného komisiou na vyhodnotenie súťažných 

návrhov, 

 

6. komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení: 

člen komisie: György Bugár 

člen komisie: Ladislav Gútay 

člen komisie: Mgr. Andrea Herceg 

náhradný člen komisie: Tünde Brunczviková 

náhradný člen komisie: Mgr. Alexander Dakó 

 

tajomníkom komisie je primátorom poverený zamestnanec mestského úradu, ktorý 

zabezpečuje administratívne úkony súvisiace s obchodnou verejnou súťažou.  

 

B/  s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta 

1. na zabezpečenie zverejnenia zámeru predaja/prenájmu nebytových priestorov 

uvedených v bode A/1 tohto uznesenia spôsobom obchodnej verejnej súťaže na úradnej 

tabuli mesta Dunajská Streda, webovom sídle mesta Dunajská Streda a v regionálnej tlači 

spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže, 

 

2. na zabezpečenie zverejnenia súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

predaj alebo prenájom nebytových priestorov uvedených v bode A/1 tohto uznesenia na 

úradnej tabuli mesta Dunajská Streda a webovom sídle mesta Dunajská Streda,  

 

3. na zabezpečenie zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v 

regionálnej tlači spolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené podmienky obchodnej 

verejnej súťaže,    

 

4. podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže  



49 

 

a) na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva jednotlivých nebytových priestorov 

uvedených v bode A/1 tohto uznesenia vrátane podielov priestorov na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve, patriacich k uvedeným 

nebytovým priestorom na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a to medzi 

mestom Dunajská Streda ako predávajúcim a jednotlivými víťazmi obchodnej verejnej 

súťaže na strane kupujúceho,  

b) na uzavretie Zmluvy o prenájme jednotlivých nebytových priestorov uvedených 

v bode A/1 tohto uznesenia a to medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom 

a jednotlivými víťazmi obchodnej verejnej súťaže na strane nájomcu,  a to na dobu určitú 

3 roky, 

 

5. k vykonaniu ďalších  právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 
 

 

k bodu č. 27. Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda do 

správy Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi 

Művelődési Központ, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

00036561. (materiál č. 546/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta 

Dunajská Streda do správy Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára - Csaplár 

Benedek Városi Művelődési Központ, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 00036561 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Zástupca primátora László Szabó sa vrátil do rokovacej miestnosti o 15.30 hod. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 590/2022/29 

 

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

zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Dunajská Streda -Plynového kotla Buderus 

GB192 s príslušenstvom, obstarávacia cena: 17 833,30 EUR, (zostatková cena k 

31.3.2022: 17 337,92 EUR), do správy Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 

788/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00036561, právna forma: príspevková organizácia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a to s účinnosťou od 1.4.2022. 

 

B/  s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov smerujúcich k zabezpečeniu realizácie 

úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo 

dňa 29. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 547/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2022 zo dňa 29. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných 

ocenení mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že Komisia MsZ pre školstvo a kultúru videla návrhy 

ocenení mesta a zhodnotila, že ide o naozaj pekné ocenenia, skutočné šperky a umelecké diela. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 591/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2022 zo dňa 29. marca 

2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 23/2021 zo dňa 16. novembra 2021 o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 29. 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. 548/2022/29) 

 

 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 upovedomila prítomných, že v prípade poskytnutia dotácií na 

dva projekty žiadateľa PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNKÉRT nebude hlasovať z dôvodu 

konfliktu záujmov. Ďalej uviedla, že systém vyhodnocovania považuje za zlý, najmä 

z technického hľadiska. Uviedla, že by vyhodnocovala projekty inak, ak by vedela, že sa 

nepodporia žiadosti žiadateľov Merkúr, n.f. a Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára. Systém vyhodnocovania nepovažuje za odborný a v budúcnosti navrhne, aby sa 

zaviedol systém fungujúci v minulosti. Ďalej uviedla, že si dokáže predstaviť, že by mali 

možnosť hlasovať všetci poslanci, ktorých hlasy by komisie pri svojom rozhodovaní brali do 

úvahy. 

 

 Poslanec Roland Hakszer upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z. nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 

Ďalej uviedol, že bolo vyhodnocovanie a hlasovanie spojené s technickými problémami. Systém 

a spôsob vyhodnocovania nepovažuje za vhodný. Dodal, že si dokáže predstaviť koľko 

telefonátov obdržal dotknutý zamestnanec MsÚ počas tohto hlasovania a vyzdvihol jeho 

ukážkovú prácu, ochotu a súčinnosť. 

 

 Primátor mesta uviedol, že ho mrzí nefunkčnosť hlasovacieho systému, fungovanie si 

všetci predstavovali inak a prisľúbil, že sa tento problém bude riešiť. Ďalej reagoval na slová 

poslankyne a poznamenal, že na zasadnutí poslaneckého klubu odznelo, že by sa kluby mohli 

bližšie venovať jednotlivým projektom na svojich zasadnutiach a až následne v zmysle záverov 

z rokovania o projektoch jednotne hlasovať. 
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 Zástupca primátor Attila Karaffa uviedol, že síce išlo o náročnejší spôsob hlasovania, ale 

kto mal záujem, hlasovať vedel. Vyzdvihol prácu Samostatného referátu kultúry, mládeže 

a športu a Odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry. Ďalej poznamenal, že sa hlasovania 

zúčastňuje čoraz viac poslancov. Ďalej upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Občianske združenie Pázmaneum nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov.  

 

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

žiadateľovi OBČIANSKE ZDRUŽENIE ÁGACSKA nebude hlasovať z dôvodu konfliktu 

záujmov. Ďalej uviedol, že súhlasí s poslankyňou Ágotou Antal a dodal, že keďže nemá prehľad 

o športe, hlasovania v tejto oblasti sa nezúčastnil.  

 

 Poslanec Ladislav Bachman uviedol, že bol predchádzajúci systém hlasovania 

efektívnejší, pretože ak niekto v rámci komisie žiadateľa o dotáciu nepoznal, ostatní členovia ho 

uviedli do obrazu a jednotlivé projekty podrobne prebrali. Podľa neho treba súčasný systém 

určite zmeniť. 

 

 Primátor mesta uviedol, že každý vie, aké udalosti a podujatia sa v meste usporadúvajú. 

Ak majú poslanci pocit, že nejaký subjekt alebo podujatie nepoznajú, možno je to len preto, že 

ten sa až tak nevryl do povedomia spoločnosti. Niektoré subjekty už roky usporadúvajú či už 

kultúrne alebo športové podujatia a zopár žiadateľov alebo projektov je nových. Formou dotácie 

sa žiadateľom poskytuje možnosť prezentovať sa v spoločnosti. Uviedol, že týchto pár nových 

žiadateľov môže byť dôvodom, prečo majú poslanci dojem, že niektorého žiadateľa nepoznajú 

alebo nepoznajú jeho činnosť. Ďalej poznamenal, že verí tomu, že majú poslanci záujem o to, aby 

bol kultúrny a športový život v meste pestrý a bohatý. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že ju zarazilo vyjadrenie primátora mesta, aby sa 

projektmi zaoberali poslanci na zasadnutiach poslaneckých klubov a dohodli sa koho podporia, 

pretože podľa nej takto vznikajú politické rozhodnutia. Poznamenala, že sú komisie MsZ 

zriadené preto, aby na odbornej úrovni rozhodovali o veciach, ktorým rozumejú. Na záver 

uviedla, že bolo pre poslancov určite problematické preštudovať všetky žiadosti, keď len 

technická stránka hlasovania trvala 2 hodiny a zdôraznila, že by mala byť pri hlasovaní 

zachovaná odbornosť. V budúcnosti navrhne, aby komisie predkladali mestskému zastupiteľstvu 

návrh na poskytnutie dotácií.  

 

 Zástupca primátora László Szabó uviedol, že aj na zasadnutí poslaneckých klubov by 

malo dôjsť k odbornému rozhodovaniu z odborného pohľadu, nie politického a nebol by rád keby 

sa nesprávne interpretovalo čo povedal primátor mesta. 
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 Poslanec György Bugár upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi PLÉBANIAI KARITÁSZ DUNASZERDAHELY (Farská charita Dunajská Streda) 

nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov.  

 

 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy uviedol, že po oboznámení sa so zavedeným systémom by 

zaň asi viacerí nehlasovali, no treba si uvedomiť, že tento spôsob vyhodnocovania je momentálne 

platný. Ako predseda Komisie MsZ pre mládež a šport uviedol, že komisiu nikto nepožiadal 

o prekonzultovanie konkrétnych žiadostí z oblasti športu, no komisia je tejto možnosti otvorená. 

Ďalej poznamenal, že je materiál vypracovaný Odborom školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry obdivuhodný a považuje za smutné, že pri niektorých projektoch hlasovalo len 12 osôb. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že pri tých projektoch, pri ktorých hlasoval menší 

počet poslancov to mohlo byť odôvodnené tým, že išlo o nové občianske združenia, ktoré vznikli 

v roku 2021 a ktoré ešte nič neusporiadali alebo plánované podujatia nevedeli počas pandémie 

zrealizovať. Na zasadnutiach komisií MsZ by sa takéto projekty mohli podrobnejšie rozobrať. 

Podľa neho by mali žiadateľa najprv preukázať čím sa zaoberajú a aké podujatia dokážu 

usporiadať a až následne žiadať o podporu. Ďalej uviedol, že by sa vrátil k starému spôsobu 

hlasovania na úrovni komisií.  

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó uviedol, že hlasovanie trvalo viac ako 2 hodiny a jemu 

osobne sa stalo, že aj napriek tomu, že hlasoval, niektoré jeho hlasy možno neboli zaevidované. 

Ďalej uviedol, že by sa vrátil k starému spôsobu hlasovania na úrovni komisií. 

 

 Hlasovanie o bode I. predkladaného návrhu:  

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácií žiadateľovi PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNKÉRT: 
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Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z.: 

 

Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Občianske združenie Pázmaneum: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi OBČIANSKE ZDRUŽENIE ÁGACSKA: 

 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi PLÉBANIAI KARITÁSZ 

DUNASZERDAHELY (Farská charita Dunajská Streda): 
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Hlasovanie č. 37: 

prítomní : 20 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o ostatnom bode II. predkladaného návrhu: 

 

Hlasovanie č. 38: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o  bode III. a IV. predkladaného návrhu: 

 

Hlasovanie č. 39: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 592/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

I.  n e p o d p o r í 

v roku 2022 z finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda nasledovné projekty:  

a) Merkúr, n.f.: Okruh mestských kultúrnych slávností roka 2022, odovzdávanie 

verejných ocenení mesta, sprievodný kultúrny program; 

b) Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára–Dunajská Streda/Csaplár Benedek 

Városi Művelődési Központ-Dunaszerdahely: Rodinné dni v Csaplári – Csaplár 

Családcsalogató;  
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c) Merkúr, n.f.: Slávnostné odovzdávanie ocenení Športovec roka 2021 a sprievodný 

kultúrny program; 

d) Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Dunajská Streda – Csaplár Benedek 

Városi Művelődési Központ – Dunaszerdahely: Csaplár 45 – Jubilejný rok - 

Jubileumi év; 

 

II.  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, 

 

III.  s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

 

IV.  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. 30. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom 

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

č. 549/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda 

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

predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 40: 

prítomní : 20 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 593/2022/29 

 

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 

Gyula Hodossy 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE  

ThDr. János Karaffa PhD. - in memoriam (oblasť spoločenská 

Mgr. Štefan Takács - in memoriam (oblasť šport) 

Karol Héger (oblasť kultúra) 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO EDUCATIONE  

Terézia Knappová  

 

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

Streda  

Dátum podujatia: 23. apríla 2022, 18.00 hod  

Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu č. 31. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 498/2021/25 zo dňa 28.09.2021. (materiál č. 550/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 498/2021/25 zo dňa 28.09.2021 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 41: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 594/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 498/2021/25 zo dňa 

28.09.2021 nasledovne:  

 

Znenie bodu A odsek 1. sa zmení nasledovne: 

 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program na projekt: „Vybudovanie cyklotrasy a 

úložísk bicyklov v Dunajskej Strede“, Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

 

 

k bodu č. 32. 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-PO7-SC73-2021-87. 

(materiál č. 551/2022/29) 

 

 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-PO7-SC73-

2021-87 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 42: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 595/2022/29 
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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-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 

platným programom rozvoja mesta. 

 

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  

 

B/  ž i a d a   

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 33. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom 

„Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“ v rámci výzvy č. OPII-

2021/7/16-DOP. (materiál č. 552/2022/29) 

 

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

projektu s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Dunajská Streda“ v rámci výzvy č. 

OPII-2021/7/16-DOP v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 43: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 596/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra na projekt s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 

mesta Dunajská Streda“, kód výzvy: OPII-2021/7/16-DOP. 

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 367 033,36 EUR.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z 

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

podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 18 351,67 EUR. 

 

4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

5. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta. 

 

B/  ž i a d a   

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 34. Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. 

(materiál č. 553/2022/29) 

 

 Primátor mesta predniesol Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na 

Ukrajine v zmysle predloženého písomného materiálu. Informoval prítomných poslancov 

o rokovaní Krízového štábu mesta Dunajská Streda, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň. 

Obyvatelia Ukrajiny sa môžu obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, najmä so žiadosťou 

o sociálnu pomoc. Finančná pomoc im však bude poskytnutá až v priebehu mesiaca od podania 
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žiadosti. Podľa informácií, ktoré má k dispozícií, sa na území mesta zdržiava aspoň 35 

obyvateľov Ukrajiny. Ďalej uviedol, že pomoc vo forme vecných darov poskytuje Trnavská 

arcidiecézna charita Časť darov, ktoré obyvatelia mesta priniesli do Spoločenského domu 

v Malom Blahove poputovala do Beregova a ostatné boli premiestnené do ZŠ Zoltána Kodálya. 

Informoval prítomných, že dary je naďalej možné nosiť do základnej školy. Tieto dary budú 

slúžiť najmä obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Dary je možné nosiť každý utorok 

a štvrtok v čase od 16.00 do 18.00 hod. Obyvatelia Ukrajiny, si následne môžu prísť vziať to čo 

potrebujú. Uviedol, že cieľom predkladaného materiálu je poskytnúť pomoc obyvateľom 

Ukrajiny, ktorí majú tolerovaný pobyt v meste Dunajská Streda, do tej doby, kým im bude 

poskytnutá pomoc prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zdôraznil, že mesto 

nemalo dostatok času, aby pripravilo a zverejnilo návrhy zmien všeobecne záväzných nariadení, 

ktoré by mohli obsahovať rôzne formy pomoci pre obyvateľov Ukrajiny a tieto predložiť na 

dnešnom zasadnutí. Napriek tomu by mesto chcelo pomôcť týmto obyvateľom, ale nie viac ako 

zvyklo pomôcť obyvateľom mesta Dunajská Streda. V súvislosti s tým uviedol, že majitelia 

nehnuteľností, ktoré slúžia na rekreáciu, platia daň za ubytovanie. Požiadal mestský úrad, aby na 

najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva pripravil návrh na zmenu príslušného všeobecne 

záväzného nariadenia, ktorá sa bude dotýkať prechodného ustanovenia, a to odpustenia dane za 

ubytovanie pre tých vlastníkov rekreačných nehnuteľností, ktorí preukážu, že vo svojej 

nehnuteľnosti ubytovávajú obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. Ďalej uviedol, že by sa 

ďalšia zmena mala týkať mestskej hromadnej dopravy, konkrétne, aby títo obyvatelia Ukrajiny 

mohli mestskú hromadnú dopravu využívať zadarmo. Ďalšia zmena predstavuje pomoc pre 

rodičov s deťmi, a to pobyt dieťaťa v školskom klube, resp. družine a odpustenie režijných 

nákladov za stravovanie. Keďže je pre prijatie nariadení potrebné dodržať aj isté formálne 

a legislatívne náležitosti, informoval prítomných, že budú tieto návrhy predložené na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v mesiaci máj. Ďalej informoval prítomných, že 

dôjde k zmene rozpočtu v kompetencií primátora, ktorou dôjde k vyčleneniu sumy 30.000 Eur na 

už spomínaný účel. Ospravedlnil sa prítomným za to, že pre krátkosť času nebol materiál 

prerokovaný ani Komisiou MsZ pre financie, ani Komisiou MsZ pre sociálnu starostlivosť 

a zdravotníctvo. Dodal, že mimoriadne situácie si žiadajú aj mimoriadne riešenia, avšak bez 

rozhodnutia mestského zastupiteľstva nie je možné takéto opatrenia prijať. Ďalej predniesol 

doplňujúci návrh, a to aby boli v bode A/ predkladaného návrhu na konci vety doplnené slová ,,a 

to s účinnosťou od 1. apríla 2022.“ 

 

 Poslankyňa Ágota Antal sa pýtala, či zmeny všeobecne záväzných nariadení nie je možné 

prijať na dnešnom zasadnutí, pretože kým dôjde k ich zverejneniu a následne predloženiu na 

ďalšie zasadnutie ubehne minimálne mesiac. Pýtala sa, či sa na takéto mimoriadne opatrenia 

nevzťahuje výnimka, ktorá by umožňovala, aby nadobudli účinnosť taktiež 1. apríla. Myslí si, že 

aj spomínané zmeny mohli byť zapracované do predkladaného návrhu.  
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 Primátor mesta uviedol, že je nanajvýš možné urobiť to, že sa spomínane zmeny 

vypracujú čo najskôr, návrhy sa zverejnia na 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, 

aby boli dodržané zákonné ustanovenia.  

 

 Poslankyňa Ágota Antal sa informovala, či je teda nevyhnutné prijať spomínane zmeny 

formou všeobecne záväzných nariadení. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je podstatou práve to, že má dôjsť k zmene všeobecne 

záväzných nariadení. Aj napriek akýmkoľvek dobrým zámerom, nemôže dôjsť k porušeniu 

zákona a už vôbec nie s tým vedomím, že dôjde k takémuto porušeniu. Uviedol, že ak má 

mestské zastupiteľstvo záujem, aby bolo zvolané mimoriadne zasadnutie, ktoré sa uskutoční skôr 

ako v máji, uvedené návrhy budú predložené na toto zasadnutie, s dodržaním všetkých 

zákonných lehôt. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal v zmysle uvedeného žiadala, aby sa uskutočnilo mimoriadne 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy položil 4 otázky: 

1. 30 a 50 Eur bolo stanovených preto, že aj obyvateľom mesta je poskytovaná sociálna pomoc 

v takejto výške? 

2. Ide o jednorazový príspevok? 

3. Osoba, ktorá túto výpomoc dostane je povinná predložiť mestu zúčtovanie? 

4. Preplatí štát tieto výdavky mestu? 

 

 Primátor mesta odpovedal na otázky poslanca: 

1. Áno. 

2. Áno. 

3. Nie. Stanovujú to aj podmienky poskytnutia výpomoci v bode 9. 

4. Nie je to isté. 

 

 Poslanec Mgr. Alexander Dakó informoval prítomných, že v prípade obyvateľov 

Ukrajiny, matka s dieťaťom dostane od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 69 Eur a ďalších 15 

Eur, ak nájdu pre dieťa pediatra. Uvedené sumy dostanú každý mesiac. Pýtal sa, či v takomto 

prípade, osoby ktoré sú prihlásené na pobyt v meste Dunajská Streda aj na cudzineckej polícií, 

majú taktiež nárok na poskytnutie výpomoci od mesta. 

 

 Primátor mesta uviedol, že nie. Cieľom je poskytnúť pomoc obyvateľom Ukrajiny do tej 

doby, kým bude poskytnutá prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy podporil zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva.  
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 Primátor mesta uviedol, že by bolo vhodné, aby sa mimoriadne zasadnutie mestského 

zastupiteľstva uskutočnilo okolo 21. apríla. Dodal, že poslanci včas obdržia pozvánku.  

 

 Poslanec György Bugár informoval prítomných, že obyvatelia Ukrajiny utekajúci pred 

vojnou nie sú na území mesta odkázaní sami na seba. Dodal, že najviac z nich sa nachádza 

v Gabčíkove na internáte vysokej školy, s ktorého riaditeľkou je denne v kontakte. Uviedol, že 

viacero spoločností v okrese uskutočňuje zbierky na pomoc Ukrajincom. Ďalej uviedol, že 

Trnavská arcidiecézna charita prijíma akékoľvek dary počas pracovných dní, v čase od 16.00 do 

17.00 hod. Poznamenal, že vie o viacerých rodinách, ktoré vo svojich nehnuteľnostiach prichýlili 

odídencov. Týmto rodinám môže byt taktiež poskytnutá pomoc v podobe vecných darov. Ďalej 

uviedol, že sa stretol s riaditeľkou ZŠ Smetanov háj, ktorá osobne vyzdvihla dary pre deti 

odídencov a dohodli sa, že každý týždeň príde aj s učiteľmi a vezmú čo potrebujú nie len pre deti, 

ale aj pre ich rodiny. Uviedol, že zbierka by mala trvať približne do veľkonočných sviatkov, 

keďže sklady sú našťastie plné. Ďalej poznamenal, že aj na stredných školách na území mesta 

prebiehajú zbierky, ktoré realizujú členovia rytierskeho rádu svätého Juraja. Dodal, že 

dunajskostredské rodiny, ktoré sú odkázané na pomoc, naďalej dostávajú to čo potrebujú 

a pomoc poskytovaná Ukrajincom na to nemá žiaden dopad. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal sa informovala, či bola mestu doručená nejaká žiadosť 

o ubytovania a aké má v tomto smere mesto možnosti. 

 

 Primátor mesta uviedol, že keďže ide o prechodné ubytovanie, nepovažoval za 

nevyhnutné znova po koronavíruse zatvoriť telocvične škôl a tieto poskytnúť na ubytovanie, no 

ak to bude nevyhnutné, budú k dispozícií. V súčasnosti vie mesto pár rodinám ponúknuť penzión 

v areáli termálneho kúpaliska a v prípade väčšieho počtu prichádzajúcich osôb prvé poschodie 

nocľahárne pre bezdomovcov. 

 

 Zástupca primátora Attila Karaffa informoval prítomných o účte, ktorý zriadila 

samospráva na pomoc Ukrajincom, na ktorom je momentálne vyzbieraných takmer 2.500 Eur. 

 

 Primátor mesta na záver dodal, že zdravotnú starostlivosť Ukrajincom zabezpečuje kraj. 

Ukrajinci dostanú takú istú starostlivosť ako obyvatelia tu žijúci a zdravotnú starostlivosť im 

poskytne lekár podľa ich bydliska. Ukrajincom, ktorí sa na území mesta zdržia dlhšie než pár dní 

môže zabezpečiť stravu spoločnosť Gastro DS, s.r.o. Uvedené zabezpečí mesto z vyčlenených 

30.000 Eur, ktoré bude následne žiadať od štátu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

 

 



64 

 

Hlasovanie č. 44: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 597/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  s c h v a ľ u j e 

poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred 

vojnou na Ukrajine, ktorí sa preukážu dokladom o tolerovanom pobyte a zdržiavajú sa na 

území mesta Dunajská Streda na konkrétnej adrese, podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia, 

a to s účinnosťou od 1. apríla 2022. 

 

B/  ž i a d a   

primátora mesta Dunajská Streda vykonať úkony súvisiace s plnením tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 35. Rôzne 

 

Primátor mesta informoval prítomných o požiari, ktorý vznikol na zbernom dvore 

spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Uviedol, že požiar nevznikol náhodou, 

ale v dôsledku pálenia káblov v susedstve osobami žijúcimi na Kračanskej ceste a ten sa následne 

rozšíril aj na zberný dvor, kde začal horieť odpad zo stromov. K žiadnym zraneniam ani 

majetkovým škodám nedošlo. 

 

Zástupca primátora László Szabó sa ospravedlnil prítomným za to, že opustil rokovaciu 

miestnosť a uviedol, že sa zúčastnil stretnutia so štátnym tajomníkom kancelárie predsedu vlády 

Maďarska pre cirkevné a etnické vzťahy, pánom Soltészom Miklósom, ktorý navštívil naše 

mesto.  

Ďalej uviedol, že Péter Rajkovics každému poslancovi prichystal dve publikácie, ktoré 

vznikli prostredníctvom spoločnosti Perfects, a.s. a ktoré chvália našu regionálnu históriu. Jednou 

je maľovanka, v ktorej za nachádzajú významné budovy nášho mesta a ktorú pripravil Attila 

Nagy v spolupráci so svojou dcérou. Druhou je publikácia, ktorá predstavuje viacero známych 

osobností mesta. Informoval prítomných, že predmetné publikácie dostanú všetky školské 
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zariadenia. Zatiaľ sú pripravené iba v maďarskom jazyku, ale budú spracované aj v slovenskom 

a dostanú ich aj slovenské školy. 

 

Poslankyňa Tünde Brunczviková uviedla, že v poslednej dobe často navštevuje detské 

ihriská a štrk umiestnený pred šmýkačkami a pod niektorými preliezkami sa jej nezdá bezpečný. 

Žiadala nájsť vhodnejšie riešenie. Ďalej uviedla, že by bolo vhodné na detské ihriská umiestniť aj 

tieniace plachty. 

 

Poslanec Mgr. Iván Nagy uviedol, že ho navštívil jeden kolektív, pre ktorý je dôležitý 

živý svet na Žitnom ostrove, kvôli tomu, že mesto pri svojom rozširovaní dosiahlo takú časť kde 

sa predtým nachádzala rieka. Táto časť vedie smerom na Malé Dvorníky. Kolektív prišiel 

s nápadom, že by sa táto oblasť dala zachrániť. Uvedené chcel spomenúť najmä Komisií MsZ pre 

rozvoj mesta a uviedol, že nie je za každú cenu nevyhnutné v tejto oblasti niečo postaviť, ale 

prostredie, ktoré sa tu už nachádza by bolo vhodné revitalizovať. 

 

Poslanec Ladislav Bachman opätovne poukázal na problém zatvorenej pobočky pošty na 

sídlisku Sever II. 

Ďalej poukázal na prebiehajúce stavebné práce na Poľnej ulici a uviedol, že by na okolité 

ulice mali byť osadené dopravné zrkadlá, pretože momentálne sú cesty na týchto uliciach 

vyslovene nebezpečné a osadenie dopravných zrkadiel je na nich i tak opodstatnené. 

Ďalej sa informoval, či úpravu parku voľného času zabezpečí spoločnosť Municipal Real 

Estate Dunajská Streda s.r.o. alebo spoločnosť AVA-stav, s.r.o. 

Primátor mesta uviedol, že má pošta personálne problémy, kvôli ktorým stále nedokáže 

svoju pobočku otvoriť. Čo sa týka parku voľného času uviedol, že výsadbu stromov malo mesto 

aj tak záujem uskutočniť prostredníctvom spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda. 

Spoločnosť AVA-stav, s.r.o. mala okolie parku voľného času vrátiť do pôvodného stavu, no 

javilo sa ako vhodnejšie, aby túto úpravu zrealizovala spoločnosť Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o. presne podľa predstáv mesta. 

 

Poslanec Mgr. Krisztián Nagy tlmočil sťažnosť obyvateľov bytového domu na 

Radničnom námestí s. č. 374/5 a 374/6, ktorí sa sťažovali, že pred bytovým domom parkujú 

cudzie autá s poznávacími značkami ako TT, NZ, GA atď. Žiadal mestskú políciu, aby sa tým 

zaoberala.  

Ďalej uviedol, že kontrola riadenia premávky mestskými policajtami pri ZŠ Gyulu Szabóa 

sa stretla s pozitívnym ohlasom, avšak problém pri ostatných školách naďalej pretrváva. Pýtal sa 

náčelníka mestskej polície ako situáciu vnímajú mestskí policajti. 

Náčelník mestskej polície Mgr. Tibor Csiba uviedol, že je pri spomínanej ZŠ vždy jeden 

policajt, keďže sú momentálne viacerí chorí. Po návrate z choroby, budú kontrolovať premávku 

dvaja. 

Primátor mesta uviedol, že by mohlo byť efektívne, aby sa premávka kontrolovala raz pri 

jednej a v iný deň zas pri ďalšej škole. 
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Náčelník mestskej polície Mgr. Tibor Csiba uviedol, že sa mestská polícia orientovala na 

ZŠ Gyulu Szabóa preto, lebo tam predstavovala premávka najväčšie problémy. 

 

Poslanec Mgr. Alexander Dakó, ako predseda Komisie MsZ mandátovej, uviedol, že by 

sa v máji malo uskutočniť zasadnutie komisie a požiadal poslancov Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda, aby do 30. apríla odovzdali Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov verejných funkcionárov spolu so všetkými potrebnými prílohami na MsÚ. 

 

 Poslankyňa Mgr. Andrea Herceg poukázala na dopravný problém, a to že z Poľnej ulice 

smerom doľava na Ulicu Gyulu Szabóa je problematické vyjsť, najmä kvôli tam parkujúcim 

autám. Žiadala mestskú políciu, aby tento úsek častejšie kontrolovala, keďže je tam parkovanie 

zakázané. Ďalej uviedla, že by bolo možno vhodné, aby sa táto cesta stala jednosmernou cestou. 

 Primátor mesta uviedol, že je na predmetnej križovatke zrkadlo, ktoré by malo spomínanú 

zákrutu sprehľadniť. Ďalej dodal, že sa MsÚ zaoberá vyznačením odbočovacích pruhov na tejto 

ulici. 

 

 Poslanec MUDr. Juraj Puha tlmočil žiadosť rodičov, a to údržbu detského ihriska na 

Jesenského ulici, v ktorom je už tráva v okolí hojdačiek zodratá a deti sa tam hrajú v prachu 

a v blate. Dodal, že uvedené už riešil s vedúcim Odboru technického a investičného. 

 

 Poslanec Ladislav Gútay pogratuloval Attilovi Nagyovi k publikáciám.  

 

 

k bodu č. 36. Interpelácie. 

 

V rámci bodu interpelácie sa z poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nikto 

neprihlásil. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 29.03.2022 o 17.06 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 31.03.2022. 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 
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Overovatelia: 1/ Ladislav Bachman    ……………………………… 

 

 

 2/ Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony  ……………………………… 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

referentka organizačná    ……………………………… 


