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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 17/8/2020  Dunajská Streda, 11.12.2020 

 

Zápisnica 
 

zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 8. decembra 2020 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 21 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 17. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 17. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 17. 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.  

 

 Zástupca primátora, László Szabó, predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby boli body 

č. 34, č. 35 a č. 36 prerokované všetky pod bodom č. 34. Ostatné programové body sa prečíslujú. 

Ďalej predniesol doplňujúci návrh, doplnenie nového programového bodu, a to za prečíslovaný 

bod č. 41 ,,Návrh na vyhlásenie roka 2021 za pamätný rok Károlya Szladitsa pri príležitosti 150. 

výročia jeho narodenia (materiál č. 337/2020/17)“ pod bod č. 42. Ostatné programové body sa 

prečíslujú. 

 

 Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Roland Hakszer, predniesol 

pozmeňujúci návrh, aby bol pôvodný programový bod č. 38 prerokovaný ako programový bod 

č. 40 a pôvodný programový bod č. 40 ako programový bod č. 38. 

 

 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 pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zástupcu primátora, Lászlóa Szabóa: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony, sa 

dostavil do rokovacej miestnosti o 14.10 hod. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Rolanda Hakszera: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 21 

za : 6 

proti : 4 

zdržal sa : 11 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 323/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 08.12.2020: 

1. Schválenie programu rokovania 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
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3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 16. 

zasadnutia, konaného dňa 29. septembra 2020. (materiál č. 296/2020/17) 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 8/2020. 

(materiál č. 297/2019/17) 

5. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 298/2020/17) 

6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2020. (materiál 

č. 299/2020/17) 

7. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. 

Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere  346 m2 a na nej 

nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a parcely 

registra „E“, par. č. 1089 o výmere  1 011 m2, vo vlastníctve spoločnosti Dunstav 

Technik s.r.o. (materiál č. 300/2020/17) 

8. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra C, par. 

č. 1981/10 o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3 o výmere 433 m2, 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 301/2020/17) 

9. Návrh na odkúpenie pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú 

kúpnu cenu v záujme realizácie dlhodobo plánovaného strategického zámeru v oblasti 

rozvoja cyklistickej infraštruktúry mesta Dunajská Streda, t.j. rozšírenia cyklistickej 

siete mesta. (materiál č. 302/2020/17) 

10. Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda na 99 rokov, za 

symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku. 

(materiál č. 303/2020/17) 

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

GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, „GEOREAL LAKÓPARK – 

OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c – Verejné osvetlenie“, 

a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. 

č. 1888/298 o výmere 2 751 m2; par. č. 1888/376 o výmere 125 m2; par. č. 1888/378 

o výmere 1 551 m2; par. č. 1888/490 o výmere 279 m2 a par. č. 1888/525 o výmere 

612 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus 

príslušná DPH. (materiál č. 304/2020/17) 

12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E,  par. č. 1128/1; par. 

registra E, par. č. 1880/4; par. registra C, par. č. 1880/113; par. registra C, par. 

č. 1880/79 a par. registra C, par. č. 1880/40; v prospech spoločnosti Západoslovenská 

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

č. 305/2020/17) 

13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda,  par. č. 379/1, par. registra „E“ o výmere 

2 424 m2; par. č. 3463, par. registra „C“ o výmere 4 655 m2; par. č. 3464/810, par. 

registra „C“ o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, par. registra „C“ o výmere 4 516 m2; 

par. č. 3733/2, par. registra „C“ o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným 
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úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti SPP - 

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

č. 306/2020/17) 

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

sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/169 o výmere 2 495 m2, v prospech 

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

36 361 518. (materiál č. 307/2020/17) 

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

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

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

Streda, IČO: 36 292 613. (materiál č. 308/2020/17) 

16. Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi mestom 

Dunajská Streda ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako prenajímateľom na obdobie 

od 01.01.2021 do 31.12.2023. (materiál č. 309/2020/17) 

17. Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci a financovaní športového klubu 

medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so sídlom 929 01 

Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098. (materiál 

č. 310/2020/17) 

18. Návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda do predstavenstva spoločnosti 

DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 

707. (materiál č. 311/2020/17) 

19. Návrh na schválenie predĺženia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 312/2020/17) 

20. Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Dunajská Streda na roky 2015-2020 do 31. decembra 2021. (materiál 

č. 313/2020/17) 

21. Návrh na zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta Malé 

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

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál 

č. 314/2020/17) 

22. Návrh na zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda 

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

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál č. 315/2020/17) 

23. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 13/2020 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 316/2020/17) 

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

8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za 

psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 317/2020/17) 
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25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 

8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 318/2020/17) 

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

8. decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

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

území mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 319/2020/17) 

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

8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 320/2020/17) 

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

8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 321/2020/17) 

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

8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne 

sociálne služby. (materiál č. 322/2020/17) 

30. Návrh na schválenie Zásad, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania  

Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 323/2020/17) 

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

8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre 

držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 324/2020/17) 

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

8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 325/2020/17) 

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

8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických 

nebezpečných látok v meste Dunajská Streda. (materiál č. 326/2020/17) 

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

8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

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

Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. 2/2014, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017, 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára 

2019 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2020. (materiál 

č. 327/2020/17), Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. 20/2011 zo dňa 28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 
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Streda č. 4/2012 zo dňa 15. mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 11/2013 zo dňa 21. mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 13/2013 zo dňa 25. júna 2013 a všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016 zo dňa 28. júna 2016. (materiál 

č. 328/2020/17), Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 329/2020/17) 

35. Návrh na schválenie Zásad poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 330/2020/17) 

36. Návrh na schválenie podmienok použitia prostriedkov nadačných fondov Nadácie 

Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 331/2020/17) 

37. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na 

financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál 

č. 332/2020/17) 

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

8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za 

rozvoj. (materiál č. 333/2020/17) 

39. Návrh na schválenie uzavretia dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností uzavretej 

dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej medzi mestom 

Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská 

cesta 237/38, IČO: 31450920. (materiál č. 334/2020/17) 

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

Streda na roky 2020-2021. (materiál č. 335/2020/17) 

41. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na I. polrok 2021. (materiál č. 336/2020/17) 

42. Návrh na vyhlásenie roka 2021 za pamätný rok Károlya Szladitsa. (materiál 

č. 337/2020/17) 

43. Rôzne. 

44. Interpelácie. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Sándora Dohoráka a Mgr. Alexandra Dakóa, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 
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 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 324/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Sándora Dohoráka a Mgr. Alexandra Dakóa za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 16. 

zasadnutia, konaného dňa 29. septembra 2020. (materiál č. 296/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda zo 16. zasadnutia, konaného dňa 29. septembra 2020 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 325/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 16. 

zasadnutia, konaného dňa 29. septembra. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 

č. 8/2020. (materiál č. 297/2020/17) 

 

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

rok 2020 č. 8/2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlavný kontrolór mesta, Ing. Zoltán Fekete, sa vyjadril k navrhovanej zmene rozpočtu 

a konštatoval, že je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a odporúča predkladaný 

návrh schváliť. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 21 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 326/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 8/2020 za rok 2020 mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 
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k bodu č. 5. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 298/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2021 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

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

odporúčal schválenie návrhu rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2021. 

 

 Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, JUDr. Szabolcs Hodosy, ako 

predseda Komisie MsZ pre financie, informoval prítomných o tom, že Komisia MsZ pre financie 

prerokovala predkladaný návrh na svojom novembrovom zasadnutí a uviedol, že zo strany 

komisií MsZ nebol doručený ani jeden návrh na zmenu predkladaného materiálu.  

 

 Poslankyňa Mestského zastupiteľstva, Mgr. Rita Őriová, sa vyjadrila na tému 

podzemných kontajnerov a uviedla, že vedúci odboru technického a investičného na zasadnutí 

komisie MsZ informoval prítomných o plánovanom umiestnení podzemných kontajnerov najprv 

na štyroch miestach, čo považuje za dobrý nápad. Podľa nej to však nerieši problém s odpadom 

v okolí odpadových nádob. Problém vidí v tom, že je k odpadovým nádobám umožnení prístup 

prakticky komukoľvek. Navrhla, aby bolo okolie odpadových nádob uzamknuté a prístup k nim 

mali len osoby disponujúce čipom a uviedla, že by mohlo byť prínosné vyžiadať si názor 

odborníka – zámočníka. Ďalej poznamenala, že by bolo vhodné, aby sa takýto systém osvedčil 

najprv na jednom sídlisku. 

 

 Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol, že podľa 

neho nejde vôbec o úsporný rozpočet a poukázal na vysokú sumu za Revitalizáciu parku voľného 

času. Ďalej sa informoval, či je potrebné navýšiť počet mestských policajtov kvôli zabezpečeniu 

bezpečnosti na zápasoch FC DAC. Ďalej poznamenal, že nie je pravda, že civilné organizácie 

získajú podporu vo výške 700.000 Eur, pretože FC DAC je akciová spoločnosť. Na záver 

uviedol, že bude žiadať podrobný rozpočet Revitalizácie parku voľného času, rekonštrukcie 

Železničnej ulice – komunikácia + chodník a rekonštrukcie ulice Gyulu Szabóa - chodník. Na 

záver uviedol, že nedokáže podporiť predkladaný návrh rozpočtu. 

 

 Primátor mesta reagoval na slová poslanca Rolanda Hakszera a uviedol, že sa počet 

mestských policajtov nenavyšuje kvôli zápasom FC DAC a poznamenal, že práca mestskej 

polície nespočíva len v zápasoch FC DAC. Ďalej uviedol, že suma za investície uvedená 

v položkách rozpočtu neznamená, že bude konkrétna investícia za takúto sumu aj zrealizovaná, 

treba predsa myslieť na verejné obstarávanie. 

 

 Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol, že sa pri 

niektorých investíciách na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda schvaľovalo 

navýšenie rozpočtu a pevne verí, že sa uvedené nestane trendom. Ďalej poznamenal, že suma za 
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revitalizáciu parku voľného času sa mu javí nereálna. Ďalej na tému civilných organizácií 

uviedol, že tie získajú dotáciu vo výške približne 290.000 Eur a dotáciu vo výške 426.750 Eur 

dostane FC DAC. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 21 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 327/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 6. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november. (materiál 

č. 299/2020/17) 

 

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

v mesiaci november v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 328/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2020/4 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2020/5 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/1 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v k. ú. Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere 346 m2 a na nej 

nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a parcely registra 

„E“, par. č. 1089 o výmere  1 011 m2, vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik s.r.o. 

(materiál č. 300/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere 346 m2 a na 

nej nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a parcely registra 

„E“, par. č. 1089 o výmere 1 011 m2, vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik s.r.o. v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 1 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 329/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Bezodplatnú zámenu nasledovných nehnuteľností:  
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1.1 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda, Hlavná 

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

 

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

Streda, okres Dunajská Streda, vytvorený geometrickým plánom č. 30079900-62/2020, 

vyhotoveným dňa 18.08.2020, vyhotoviteľom POZPROJ - Kiss, Malé Dvorníky 132, 929 

01 Malé Dvorníky, IČO: 30 079 900, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor dňa 19.08.2020 pod č. G1-1953/2020, par. č. 2826/19, parcela registra 

C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 346 m2; vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 

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

 

1.1.2 spevnená plocha, ktorá nie je vedená v katastri nehnuteľností a nemá pridelené 

súpisné číslo; nachádzajúca sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská 

Streda, okres Dunajská Streda, vybudovaná na pozemku vytvoreného geometrickým 

plánom č. 30079900-62/2020, vyhotoveným dňa 18.08.2020, vyhotoviteľom POZPROJ - 

Kiss, Malé Dvorníky 132, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 30 079 900, overeným Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 19.08.2020 pod č. G1-1953/2020, par. 

č. 2826/19, parcely registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 346 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 – Dunstav Technik s.r.o., 

Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 47 693 088: 

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

Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1089, parcela registra E, druh pozemku orná pôda 

o výmere 1 011 m2, vedená na LV č. 4401 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik s.r.o., Dunajskostredská 

599, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 47 693 088, v podiele 1/1-ine k celku. 

 

2. Bezodplatnú zámenu  vyššie uvedených nehnuteľností, 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, v záujme vysporiadania majetkovo-právneho stavu k pozemku 

zastavaného verejnoprospešnou stavbou miestnej komunikácie vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda. Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien, je podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

B/  s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 
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k bodu č. 8. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra C, par. 

č. 1981/10 o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3 o výmere 433 m2, nachádzajúcich 

sa v k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 301/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. 

registra C, par. č. 1981/10 o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3 o výmere 433 m2, 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 330/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

bezodplatný prevod pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1981/10, druh pozemku 

orná pôda o výmere 40 m2 a par. registra E,  par. č. 871/3, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 433 m2; vedených na LV č. 5471 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 

pozemkového fondu; v prospech mesta Dunajská Streda, v záujme zabezpečenia 

podmienok, umiestnenia, výstavby a kolaudácie verejnoprospešnej stavby „Výstavba 

komunikácie Petőfiho ul. – Dunajská Streda“ – líniová stavba, označenej v územnom 

pláne mesta Dunajská Streda ako verejnoprospešná stavba VPS 9. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 
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k bodu č. 9. Návrh na odkúpenie pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda 

za symbolickú kúpnu cenu v záujme realizácie dlhodobo plánovaného strategického zámeru 

v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry mesta Dunajská Streda, t.j. rozšírenia 

cyklistickej siete mesta. (materiál č. 302/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov v prospech mesta Dunajská 

Streda za symbolickú kúpnu cenu v záujme realizácie dlhodobo plánovaného strategického 

zámeru v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry mesta Dunajská Streda, t.j. rozšírenia 

cyklistickej siete mesta v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 331/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie nasledovných pozemkov od Jána Rémesa,      

       a od Alžbety Rémesovej   

         , v prospech mesta Dunajská 

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

 

1.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 310/2020, vyhotoveným 

dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

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

odbor dňa 14.10.2020 pod č. G1-2360/2020; par. č. 2827/6  parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 158 m2; par. č. 2827/18 parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 489 m2; par. č. 2828/14 parcela registra C, druh pozemku lesný 

pozemok o výmere 332 m2; par. č. 2826/942 parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 163 m2; par. č. 2826/958 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 
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235 m2; par. č. 4103/243 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 257 m2; 

par. č. 4103/246 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 215 m2. 

 

1.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 8017 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 2826/691 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

180 m2. 

 

1.3 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 6538 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 2826/247 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

88 m2 (spoluvlastnícky podiel 2/6-ine k celku). 

 

1.4 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 

27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

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

odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/15 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 131 m2 (spoluvlastnícky podiel 1/3-ine k celku); par. 

č. 300/16 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 232 m2; par. č. 302/26 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 22 m2; par. č. 302/27 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 365 m2; par. č. 302/28  parcela registra C, 

druh pozemku orná pôda o výmere 846 m2. 

 

2. Odkúpenie nasledovných pozemkov od spoločnosti Florida Villa Park s.r.o., Cesta 

aradských mučeníkov 6020/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 388 803, v prospech 

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

príslušná DPH: 

 

2.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 310/2020, vyhotoveným 

dňa 27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

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

odbor dňa 14.10.2020 pod č. G1-2360/2020; par. č. 2829/7 parcela registra C, druh 

pozemku vodná plocha o výmere 811 m2; par. č. 2829/8  parcela registra C, druh pozemku 

vodná plocha o výmere 232 m2; par. č. 2829/9 parcela registra C, druh pozemku vodná 

plocha o výmere 415 m2; par. č. 4103/244  parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 55 m2; par. č. 4103/245 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

368 m2; par. č. 2826/960  parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 94 m2; 

par. č. 2826/961 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 92 m2; par. 

č. 4103/247 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 482 m2. 
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2.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

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

Katastrálny odbor; par. č. 2826/502 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

851 m2; par. č. 2826/946  parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 144 m2; 

par. č. 2826/947 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 116 m2; par. 

č. 2826/948 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 89 m2; par. 

č. 2826/949 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 110 m2; par. 

č. 2826/950 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 24 m2; par. 

č. 4103/147 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 1 m2; par. č. 2826/951 

parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 84 m2; par. č. 2826/952 parcela 

registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 163 m2; par. č. 2826/520  parcela registra 

C, druh pozemku orná pôda o výmere 227 m2; par. č. 2826/521 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 176 m2; par. č. 2826/954 parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 52 m2; par. č. 2826/955 parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 251 m2; par. č. 2826/956 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

172 m2; par. č. 2826/957 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 511 m2; 

par. č. 2826/959 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 589 m2; par. 

č. 2826/692 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 320 m2; par. 

č. 2826/721 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 574 m2; par. 

č. 4103/183 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

31 m2. 

 

2.3 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 

27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

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

odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 302/30  parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 127 m2; par. č. 302/31  parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 270 m2.  

 

3. Odkúpenie nasledovných pozemkov od Ing. Ernesta Szomolaiho,    

        v prospech mesta Dunajská Streda 

za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro): 

 

3.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedených na LV č. 8378 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 2826/962 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

134 m2; č. 2826/963 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 252 m2. 

 

3.2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, 

okres Dunajská Streda, vedeného na LV č. 6538 Okresným úradom Dunajská Streda – 
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Katastrálny odbor; par. č. 2826/247 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

88 m2 (spoluvlastnícky podiel 2/3-ine k celku). 

 

3.3 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 

27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

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

odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/15 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 131 m2 (spoluvlastnícky podiel 1/3-ine k celku). 

 

B/ s p l n o m c ň u j e 

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

 

 

k bodu č. 10. Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda na 99 rokov, 

za symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku. 

(materiál č. 303/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda 

na 99 rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku 

v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej uviedol, že pri najbližšej zmene územného 

plánu bude táto oblasť definovaná ako verejná zeleň a že bude s majiteľom pozemku rokovať 

o predkupnom práve mesta v prípade záujmu majiteľa o predaj tohto pozemku. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 332/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  
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1. Prenájom nasledovných pozemkov od Jána Rémesa,      

      a od Alžbety Rémesovej,     

         v prospech mesta Dunajská 

Streda na 99 rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro (slovom: jedno euro) na celú dobu 

nájmu, za účelom zriadenia lesoparku: 

 

1.1 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 3699 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 300/2 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

5440 m2; par. č. 300/14 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 6324 m2; 

par. č. 302/18 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 907 m2; par. č. 

302/21 parcela registra C,  druh pozemku orná pôda o výmere 6870 m2. 

 

1.2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedených na LV č. 33516 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 302/5 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

822 m2; par. č. 302/19 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 719 m2; par. 

č. 302/20 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 7324 m2. 

 

1.3 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3667 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 300/3 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

35362 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku). 

 

1.4 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3668 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor; par. č. 300/4 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

17018 m2 (spoluvlastnícky podiel 8/10-ine k celku). 

 

1.5 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mliečany, obec Dunajská Streda, okres 

Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č. 311/2020, vyhotoveným dňa 

27.08.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská 

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

odbor dňa 26.10.2010 pod č. G1-2359/2020; par. č. 300/17 parcela registra C, druh 

pozemku orná pôda o výmere 1309 m2; par. č. 302/23 parcela registra C, druh pozemku 

orná pôda o výmere 1736 m2; par. č. 302/24  parcela registra C, druh pozemku orná pôda 

o výmere 6214 m2; par. č. 302/25 parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 

11302 m2. 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 
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k bodu č. 11. Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ 

ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, „GEOREAL LAKÓPARK 

– OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c – Verejné osvetlenie“, a 

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1888/298 o 

výmere 2 751 m2; par. č. 1888/376 o výmere 125 m2; par. č. 1888/378 o výmere 1 551 m2; 

par. č. 1888/490 o výmere 279 m2 a par. č. 1888/525 o výmere 612 m2; v prospech mesta 

Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH. (materiál 

č. 304/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL LAKÓPARK 

– OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, „GEOREAL 

LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c – Verejné osvetlenie“, a 

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1888/298 o výmere 2 

751 m2; par. č. 1888/376 o výmere 125 m2; par. č. 1888/378 o výmere 1 551 m2; par. č. 1888/490 

o výmere 279 m2 a par. č. 1888/525 o výmere 612 m2; v prospech mesta Dunajská Streda, za 

symbolickú kúpnu cenu 3,- Eurá plus príslušná DPH v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 333/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Odkúpenie stavebného diela „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA 

GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, ktorého užívanie mesto Dunajská 

Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným 

rozhodnutím č. 7565/DS/10009/2020/033-KNA/004 zo dňa 27.08.2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 02.09.2020, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

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

 

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 – OBYTNÁ ZÓNA 

GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c – Verejné osvetlenie“, ktorého užívanie mesto 

Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako stavebníkovi 

kolaudačným rozhodnutím č. 7566/DS/10008/2020/033-KNA/004 zo dňa 27.08.2020, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.09.2020, 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, 
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• 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, vedených na LV č. 5690 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1888/298, parcela registra C, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 2 751 m2; par. č. 1888/376, parcela registra C, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2; par. č. 1888/378, parcela registra C, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 551 m2; par. č. 1888/490, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 279 m2; par. č. 1888/525, parcela 

registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 612 m2; v prospech mesta Dunajská 

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

  

B/ s p l n o m o c ň u je 

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

 

 

k bodu č. 12. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1128/1; par. registra E, 

par. č. 1880/4; par. registra C, par. č. 1880/113; par. registra C, par. č. 1880/79 a par. 

registra C, par. č. 1880/40; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 305/2020/17) 

 

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

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 1128/1; par. 

registra E, par. č. 1880/4; par. registra C, par. č. 1880/113; par. registra C, par. č. 1880/79 a 

par. registra C, par. č. 1880/40; 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: 
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Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 334/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich 

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

par. č. 1128/1 parcela registra E, druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 376 m2; par. 

č. 1880/4  parcela registra E,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 767 

m2; vedených na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

a par. č. 1880/113 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 616 m2; par. 

č. 1880/79 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 451 

m2; par. č. 1880/40 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 3 266 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 inžinierskej stavby „Výstavba 

bytových domov na Poľnej ulici - SO 03 NN rozvody, vonkajšie osvetlenie“, ktorej 

umiestnenie bolo povolené  Územným rozhodnutím č. 5890/DS/4442/2020/033-NJ-004, 

vydaným mestom Dunajská Streda dňa 17.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

20.02.2020; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne č. 35021934-212/2020, 

vyhotovenom dňa 17.08.2020, vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora 

Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, overenom Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 25.08.2020 pod číslom G1-1955/2020 

(ďalej len „geometrický plán“).  

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15,- € 

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

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

57 m2; celkom vo výške 855,- € (slovom: osemstopäťdesiatpäť eur).  

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 
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k bodu č. 13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 379/1, par. registra „E“ o výmere 

2 424 m2; par. č. 3463, par. registra „C“ o výmere 4 655 m2; par. č. 3464/810, par. registra 

„C“ o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, par. registra „C“ o výmere 4 516 m2; par. č. 3733/2, 

par. registra „C“ o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 

44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35  910 739. (materiál č. 306/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 

na pozemkoch nachádzajúcich sa  v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 379/1, par. registra „E“ 

o výmere 2 424 m2; par. č. 3463, par. registra „C“ o výmere 4 655 m2; par. č. 3464/810, par. 

registra „C“ o výmere 4 495 m2; par. č. 3733/1, par. registra „C“ o výmere 4 516 m2; par. 

č. 3733/2, par. registra „C“ o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské 

nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35  910 739 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 335/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich 

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

par. č. 379/1, parcela registra E,  druh pozemku ostatná plocha o výmere 2 424 m2; par. 

č. 3463 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 655 m2; 

par. č. 3464/810 parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

4 495 m2; par. č. 3733/1, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 4 516 m2 a par. č. 3733/2, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 122 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 
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825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Okružná 

križovatka Veľkoblahovská cesta a Cziboková ul. v Dunajskej Strede – SO - 04 Preložka 

STL plynovodu“; ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením č. OU-DS-

OCDPK-2020/017794, vydaným dňa 24.09.2020 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; v rozsahu uvedeného v geometrickom 

pláne č. 366/2020, vyhotoveným dňa 12.10.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910.  

 

2. zriadenie vecného bremena v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, bezodplatne na dobu 

neurčitú, 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 STL plynovodu realizuje mesto Dunajská Streda vo verejnom záujme v rámci 

výstavby verejnoprospešnej stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta 

a Cziboková ul. 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 mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku 

nachádzajúceho sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/169 o výmere 2 495 m2, v prospech 

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

36 361 518. (materiál č. 307/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 

na pozemku nachádzajúceho sa v  k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/169 o výmere 2 495 m2, 

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: 
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Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 336/2020/17 

 

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. 1915/169 parcela registra C, druh pozemku ovocný sad o výmere 2 495 m2, 

vedeného 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 inžinierskej stavby „VN prípojka pre čerpaciu 

VOMS“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením 

č. 6818/DS/5892/2020/033-LSzI-003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 05.06.2020, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2020, v rozsahu uvedeného v geometrickom 

pláne č. 322/2020, vyhotoveným dňa 08.09.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., 

Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom 

Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 16.09.2020 pod č. G1-2153/2020.  

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15,- € 

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

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

113 m2; celkom vo výške 1 695,- € (slovom: tisícšesťstodeväťdesiatpäť eur). 
 

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

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

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

613. (materiál č. 308/2020/17) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 

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

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

36 292 613 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 337/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho 

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

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

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

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

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

02b Prípojky a areálové rozvody – rozšírenia pre apartmánové domy č. 5 a č. 6 - Prípojka 

a  areálová splašková kanalizácia“, ktorej umiestnenie bolo povolené  Územným 

rozhodnutím č. 6888/DS/6399/2020/033-NJ-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

05.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2020, v rozsahu uvedeného 

v geometrickom pláne č. 1054/2020, vyhotovenom dňa 22.09.2020, vyhotoviteľom 

GEOLINE-DS, s.r.o., Športová ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 568, 

overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 25.09.2020 pod 

číslom G1-2252/2020. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15,- € 

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

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

3 m2; celkom vo výške 45,- € (slovom: štyridsaťpäť eur). 
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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. 16. Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi 

mestom Dunajská Streda ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako prenajímateľom 

na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023. (materiál č. 309/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 

12.07.2005 medzi mestom Dunajská Streda ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako 

prenajímateľom na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 338/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

predĺženie Nájomnej zmluvy uzavretej dňa 12.07.2005 medzi Mestom Dunajská Streda 

ako nájomcom a pani Olgou Lukács ako prenajímateľom na obdobie od 01.01.2021 

do 31.12.2023 za ročné nájomné vo výške 100 eur za užívanie pozemku vo výmere 7 m2 

za účelom umiestnenia čakárne na autobus. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 
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k bodu č. 17. Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci a financovaní športového 

klubu medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so sídlom 929 01 

Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098. (materiál č. 310/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci 

a financovaní športového klubu medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda 

so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO: 50 399 098 v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že ostatné civilné organizácie budú musieť 

podávať žiadosti o dotácie, pričom HC DAC touto zmluvou dostane bezprostrednú podporu. 

Voči uvedenému by nemal žiadne námietky, pokiaľ by v dohode nebola uvedená zmluvná pokuta 

vo výške 10.000 Eur, konkrétne v čl. III ods. 2. Ďalej sa informoval, či by prípadnú zmenu 

dohody mohli iniciovať len zmluvné strany, bez predchádzajúceho súhlasu mestského 

zastupiteľstva. 

 

 Primátor mesta reagoval na slová poslanca a uviedol, že mesto Dunajská Streda môže 

uzatvoriť s HC DAC dohodu na podporu hádzanárskeho klubu, nakoľko mesto je jedným 

z členov občianskeho združenia, pričom nevidí problém v zmluvnej pokute, pokiaľ mesto nemá 

záujem založiť alebo podporovať iný športový klub vykonávajúci športovú činnosť v oblasti 

ženskej hádzanej. Ďalej poznamenal, že ako vyplynie aj z programového bodu č. 34, to čo schváli 

mestské zastupiteľstvo môže meniť a rušiť len mestské zastupiteľstvo.  

 

 Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, 

že zmluvná pokuta uvedená v čl. III ods. 2 nie je automatická. V prípade záujmu mesta založiť 

alebo podporovať iný športový klub vykonávajúci športovú činnosť v oblasti ženskej hádzanej 

bude potrebné vopred o tom informovať HC DAC Dunajská Streda a dohodnúť sa na ďalších 

podmienkach. Zároveň podotkol, že zmluva je vždy viacstranná. Ďalej poznamenal, že uzavretie 

predmetnej dohody schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ktoré ju následne môže aj meniť a ktoré 

schvaľuje aj ostatné finančné operácie. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 339/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie Dohody o spolupráci a financovaní športového klubu medzi mestom Dunajská 

Streda a HC DAC Dunajská Streda so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske 

námestie 1203, IČO: 50 399 098 v predloženom znení. 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

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

 

 

k bodu č. 18. Návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda do predstavenstva 

spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 

854 707. (materiál č. 311/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda 

do predstavenstva spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 47 854 707 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Zástupca primátora, László Szabó, navrhol vymenovať MUDr. Károlya Földesa, MPH za 

zástupcu mesta Dunajská Streda do predstavenstva spoločnosti DAC Aréna, a.s. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 21 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 4 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 340/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
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zástupcu mesta Dunajská Streda MUDr. Károlya Földesa, MPH do predstavenstva 

spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 

854 707. 

 

 

k bodu č. 19. Návrh na schválenie predĺženia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 312/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie predĺženia Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 341/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda 

na roky 2016 – 2020, schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 

24. novembra 2015 v znení zmien a doplnkov zo dňa 17. apríla 2018 a to do 31.12.2021. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020 do 31. decembra 2021. (materiál č. 313/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020 do 31. decembra 2021 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 342/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda 

na roky 2015-2020, schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 

10. februára 2015 a to do 31. decembra 2021. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh na zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta Malé 

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

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834. (materiál č. 314/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska 

v časti mesta Malé Blahovo spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834 v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 343/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta Malé Blahovo spoločnosti 

Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta 

Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy, ktorá musí obsahovať najmä tieto 

obsahové náležitosti: 

• dobu trvania zmluvy: od 1.2.2021 na dobu neurčitú 

• určenie zvereného majetku: podľa údajov účtovnej evidencie ku dňu zverenia 

• vymedzenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán  

• obstarávaciu cenu zvereného majetku ku dňu zverenia. 

 

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. 22. Návrh na zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská 

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

námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834. (materiál č. 315/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia 

v meste Dunajská Streda spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom 

Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 344/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zverenie prevádzkovania verejného osvetlenia v meste Dunajská Streda spoločnosti 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta 

Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy, ktorá musí obsahovať najmä tieto 

obsahové náležitosti: 

• dobu trvania zmluvy: od 2.4.2021 na dobu neurčitú 

• určenie zvereného majetku: podľa údajov účtovnej evidencie ku dňu zverenia 

• vymedzenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán  

• obstarávaciu cenu zvereného majetku a oprávky k zverenému majetku ku dňu 

zverenia. 

 

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. 23. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 316/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 345/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien 

a doplnkov 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 13/2020 územného plánu mesta Dunajská Streda“ 

v predloženom znení. 

 

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

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 19/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým sa mení 

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

4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, 

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

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

č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 29.9.2010, 

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

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

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

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

nariadenia č. 10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020 

zo dňa 24.09.2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 zo dňa 25.02.2020. 

 

 

k bodu č. 24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo 

dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, 

dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 317/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, 

dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  
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 Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Roland Hakszer, predniesol 

pozmeňujúci návrh, a to aby § 18 ods. 1 znel: 

,,1. Správca dane poskytuje zníženie dane fyzickým osobám počnúc zdaňovacím obdobím 

v ktorom dovŕšia 70 rokov veku 

a) vo výške 100 % na pozemky v ich vlastníctve, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, 

b) vo výške 100 % z garáží v ich vlastníctve, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 

dopravu. Zníženie sa vzťahuje len na 1 garáž.“ 

 

 Primátor mesta poznamenal, že všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní, 

ktoré bude predmetom dnešného rokovania, ustanovuje, že obyvatelia s trvalým pobytom v meste 

Dunajská Streda, ktorí dovŕšili 70 rokov veku, budú mať parkovanie v meste zadarmo. Ďalej 

poukázal na iné výhody, ktoré sa mesto snaží poskytovať osobám v tomto veku. Myslí si, že aj 50 

% zníženie dane z nehnuteľností predstavuje adekvátne zníženie tiarch dôchodcov.  

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Rolanda Hakszera: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 21 

za : 6 

proti : 4 

zdržal sa : 10 

nehlasoval : 1 

Z technických príčin nebolo platné. 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 21 

za : 0 

proti : 3 

zdržal sa : 8 

nehlasoval : 10 

Z technických príčin nebolo platné. 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 21 

za : 5 

proti : 5 

zdržal sa : 10 

nehlasoval : 1 

Návrh nebol prijatý. 
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  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 21 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 346/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2020 zo dňa 8. decembra 

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

č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné 

automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda 

v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo 

dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 318/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 347/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/ 2020 zo dňa 8. decembra 

2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 26. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 

zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

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

mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 319/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

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

mesta Dunajská Streda na rok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 348/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 8. decembra 

2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

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

Streda na rok 2021 v predloženom znení. 
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k bodu č. 27. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2020 

zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 320/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ... /2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 349/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 

2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 

zo dňa 8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 321/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom 

nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 350/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 24/2020 zo dňa 8. decembra 

2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020 

zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 

terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby. (materiál 

č. 322/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach 

poskytovania terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

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

a zdravotníctvo uviedol, že sa predmetná zmena týka opatrovateľskej služby, pri ktorej navrhujú 

zvýšenie úhrad za opatrovateľskú službu zo súčasných 0,60 Eur/hod na 0,80 Eur/hod z dôvodu 

nárastu ekonomicky oprávnených nákladov. Ďalej poznamenal, že výška úhrady za 

opatrovateľskú službu je v porovnaní s inými mestami stále nižšia. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 351/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 25/2020 zo dňa 8. decembra 

2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2014 zo dňa 

8.4.2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych služieb 

a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby. 

 

 

k bodu č. 30. Návrh na schválenie Zásad, ktorými sa určujú podmienky vydávania a 

používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 323/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zásad, ktorými sa určujú podmienky 

vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 352/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty mesta 

Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 

zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre 

držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 324/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované 

pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že nerozumie dôvodu, prečo by mali byť niektoré 

zľavy, poskytované držiteľom vernostnej karty, upravené v osobitnom všeobecne záväznom 

nariadení. Podľa neho by stačilo, ak by boli všetky zľavy a výhody vyplývajúce z vernostnej 

karty uverejnené napríklad na webovej stránke mesta, keďže nariadenie neupravuje všetko 

komplexne a občania si ostatné zľavy musia dohľadať. Ďalej poznamenal, že predkladaný návrh 

všeobecne záväzného nariadenia nie je zlý, no nie je úplný.  

 

 Primátor mesta reagoval na slová poslanca a uviedol, že považuje za dobrý nápad, aby boli 

všetky výhody vyplývajúce pre držiteľov vernostnej karty upravené na webovej stránke mesta 

prípadne na dunaszerdahelyi.sk. Zároveň uviedol, že sa takýto zoznam na webovej stránke mesta 

nachádza aj v súčasnosti. Poznamenal však, že všeobecne záväzné nariadenie poskytuje právny 

základ pre poskytnutie zliav. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 353/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 26/2020 zo dňa 8. decembra 

2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej 

karty mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 16.08 hod. v trvaní 15 minút. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke: 

 

Hlasovanie č. 37: 

prítomní : 21 

za : 20 

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 16.23 hod. 

 

 

k bodu č. 32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo 

dňa 8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 325/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že ak je cieľom predkladaného návrhu, aby sa osoby 

žijúce v meste prihlásili na trvalý alebo prechodný pobyt alebo, aby platili parkovné a aby 
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služobné motorové vozidlá neparkovali pri obytných domoch, dokázal by ho podporiť. 

Z uvedeného nariadenia by však vyňal povinnosť Dunajskostredčanov platiť parkovné, či už 

počas denného parkovania alebo nočného. Ďalej poznamenal, že sa predkladaný návrh nezaoberá 

osobami, ktoré majú zakúpenú celoročnú parkovaciu kartu. V dôsledku uvedeného navrhol 

programový bod vyňať z programu rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta uviedol, že počas víkendov by sa parkovné neplatilo. Ďalej priblížil 

prítomným aj možnosť alternatívneho parkovania a dôvod rozdelenia parkovania na denné  

a nočné. Hlavným cieľom je, aby Dunajskostredčania vedeli pri svojich obydliach zaparkovať aj 

v noci. Na tému parkovacej karty uviedol, že táto sa vzťahuje iba na denné parkovanie. 

 

 Poslanec Ladislav Gútay, uviedol, že bude potrebné oboznámiť Dunajskostredčanov so 

všetkými podrobnosťami súvisiacimi s novým systémom parkovania. Ďalej sa informoval, akým 

spôsobom bude možné zakúpiť parkovací lístok, pokiaľ bude niekto parkovať v inej rezidentskej 

zóne. 

 

 Primátor mesta uviedol, že osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území mesta sa budú musieť 

iba zaregistrovať u spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Ďalej uviedol, že 

parkovací lístok bude možné zakúpiť prostredníctvom SMS alebo smartfonovej aplikácie.  

 

 Zástupca primátora, László Szabó, priblížil prítomným závery z dotazníka, ktorí vypĺňali 

Dunajskostredčania v súvislosti s parkovaním. Predkladaný návrh všeobecne záväzného 

nariadenia reaguje aj na tento dotazník. Poznamenal, že obyvatelia si prostredníctvom 

spomínaného dotazníka zvolili možnosť parkovania zadarmo v okolí ich obydlia a aby tie osoby, 

ktoré nebývajú v okolí ich bytoviek platili parkovné. Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, aby 

Článok 2 písm. m) znelo: 

,,m) kontrolou zaplatenia úhrady – je výkon Prevádzkovateľa, ktorým kontroluje zaplatenie 

úhrady v zóne dočasného parkovania prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS správy, a to 

overením evidenčného čísla vozidla v elektronickom informačnom systéme Prevádzkovateľa a 

zaplatenie úhrady prostredníctvom parkovacieho lístka fyzickou obhliadkou,“. 

 

 Poslankyňa Tünde Brunczviková poznamenala, že predkladaný materiál nevyrieši situáciu 

na sídliskách Sever II. a Východ. Uviedla, že bude musieť mnoho ľudí parkovať v inej 

rezidentskej zóne, pretože sa im neujde parkovacie miesto pri ich obytnom dome a podľa 

predkladaného návrhu by za to boli následne pokutovaní. Podporila názor, podľa ktorého by mali 

byť Dunajskostredčania vyňatí z tohto nariadenia.  

 

 Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg, uviedla, že na sídlisku Sever II. nie je dostatok 

parkovacích miest na to, aby sa zabezpečilo parkovanie pre všetkých obyvateľov, ktorí v tejto 

lokalite žijú. 
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 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že pochybuje o fungovaní takéhoto nariadenia v praxi. 

Uvedené sa jej javí nerealizovateľné a podporila návrh o vyňatí programového bodu z rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

 

 Zástupca primátora, Attila Karaffa, poznamenal, že je dôležité uvedomiť si, že ak ideme 

k niekomu na návštevu motorovým vozidlom, obsadzujeme tým parkovacie miesto tomu, kto tam 

býva. Zároveň uviedol, že cieľom nariadenie nie je pokutovať. Ďalej predniesol doplňujúci návrh, 

aby Článok 6 ods. 3 písm. a) znel: 

,,a) 0,50 € na jednu hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, pričom 

minimálne parkovné je 0,30 € za 36 min. a za každé navýšenie 0,10 € sa predlžuje doba trvania 

parkovania o 12 minút a 0,50 € za každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka 

prostredníctvom smartfonovej aplikácie“ 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, sa informoval, či v rámci dotazníka nebola obyvateľom 

ponúknutá možnosť kúpy parkovacieho miesta v okolí obytných domov, aby si každý zabezpečil 

pre seba parkovacie miesto, prípadne či mesto neuvažovalo aj nad takouto možnosťou. 

 

 Primátor mesta reagoval na otázku poslanca a uviedol, že nie je toľko parkovacích miest 

v meste koľko je áut a cieľom nie je získať financie za tieto parkovacie miesta. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó uviedol, že je koncepcia predkladaného materiálu dobrá, 

z technickej stránky je však nerealizovateľná, keďže fyzicky mesto nemá alternatívne miesta na 

parkovanie. Podporil návrh o vyňatí programového bodu z rokovania mestského zastupiteľstva.  

 

 Primátor mesta uviedol, že v mape sú vyznačené alternatívne parkoviská. 

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, reagoval na slová primátora mesta a uviedol, že tie sú už 

teraz neustále plné a tak to aj zostane. Vzhľadom na intenzívnu debatu o predkladanom návrhu 

vyjadril presvedčenie o potrebe prepracovania návrhu všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, sa informovala, či existuje výkaz o tom, koľko áut majú 

Dunajskostredčania a koľko parkovacích miest má mesto k dispozícií. 

 

 Primátor mesta odpovedal na otázku poslankyne, že nie. Ďalej uviedol, že nie je možné 

tento systém skopírovať z iného mesta, v ktorom to funguje, pretože každé mesto je špecifické 

a musí podmienky prispôsobiť svojim potrebám a obyvateľom. 

 

 Poslanec, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony, uviedol, že predkladaný návrh považuje za 

dobrý. Poznamenal, že až prax ukáže, či sú v ňom nejaké nedostatky. Ďalej sa informoval, či je 

nevyhnutné, aby bol rezident zároveň aj vlastníkom auta, alebo postačuje, že auto používa. 

 

 Primátor mesta odpovedal na otázku poslanca, že nie je podstatné kto je vlastníkom auta. 
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 Poslanec, Mgr. Ivan Nagy, priblížil prítomným situáciu v okolí obytného domu, v ktorom 

býva, kde je približne 100 bytov a len 30 parkovacích miest, čo je nepostačujúce. 

 

 Primátor mesta uviedol, že práve z týchto dôvodov je potrebné nájsť riešenie a to čím 

skôr. Vyjadril nesúhlas s rozširovaním parkovacích miest na úkor zelene. Poznamenal, že 

zavedením podobného všeobecne záväzného nariadenia sa znížil počet áut v meste Trenčín o 15 

až 20 %. Ďalej prítomným pripomenul, že by boli parkoviská rozdelené na zóny, pričom ich 

požiadal o sledovanie priložených príloh. 

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, sa informoval, kde budú parkovať obyvatelia žijúci na 

sídlisku Sever II. v prípade, ak na rezidentnom parkovisku a ani na alternatívnom nenájdu voľné 

parkovacie miesto. Uviedol, že sa podľa neho nič nezmení, len bude nutné viac platiť za 

parkovné. O predkladanom návrhu by podľa neho bolo možné rokovať len v prípade, keby malo 

mesto k dispozícií dostatok alternatívnych parkovísk. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, uviedol, že pokiaľ by mestské zastupiteľstvo schválilo 

predmetný materiál v predkladanom rozsahu bolo by to podľa neho pre obyvateľov, Municipal 

Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. a aj pre mestskú políciu zaťažujúce. Nie je presvedčený o tom, 

či mestská polícia bude zvládať všetky úlohy, ktoré jej plynú z tohto nariadenia. Ďalej 

poznamenal, že by bolo vhodné zaoberať sa touto témou postupne, a to najprv zameraním 

všetkých parkovísk, vytvorením systému a pod. Na záver dodal, že myšlienku takéhoto návrhu 

dokáže podporiť.  

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, poznamenal, že predkladaný materiál prerokovali 

komisie MsZ. Ďalej uviedol, že podľa doterajších skúseností, všetko čo mestské zastupiteľstvo 

vyňalo z programu rokovania z dôvodu požiadaviek na prepracovanie, sa pred mestské 

zastupiteľstvo dostalo opäť v rovnakej forme, prípadne s menšími kozmetickými úpravami, 

pretože zo strany poslancov neboli podané žiadne alternatívne riešenia. Poznamenal, že ak je 

skutočne potreba prerokovať predkladaný materiál opätovne, nech sa tak stane, avšak požiadal 

prítomných, aby došlo k vzájomnej dohode, ktorá bude sledovať záujmy mesta a jej obyvateľov. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg, uviedla, že by bolo vhodné, aby sa všetci prítomní 

prešli po meste a oboznámili sa so skutočným stavom parkovísk a parkovania na území mesta. 

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, uviedol, že je potrebné v prvom rade odstrániť z parkovísk 

tie autá, ktoré roky nikto nepoužíva a dodávky. 

 

 Primátor mesta reagoval na slová poslanca a uviedol, že aj odstránenie dodávok zo sídlisk 

je predmetom predkladaného návrhu. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, uviedol, že súhlasí so slovami poslanca JUDr. 

Szabolcsa Hodosyho a pripomenul prítomným situáciu s Nadáciou Hniezdo. Ďalej poznamenal, 
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že by bolo vhodné sa v predmetnom návrhu v prvom rade zaoberať osobami, ktoré bývajú na 

území mesta bez prihlásenia na pobyt a bez platenia príslušných poplatkov a až následne 

Dunajskostredčanmi.  

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že by sa predkladaný návrh mal zaoberať iba osobami, 

ktoré nie sú prihlásené na pobyt v meste, nie Dunajskostredčanmi a následne by sa uvidelo, 

koľko parkovacích miest sa uvoľní. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je potrebné vyhnúť sa pozitívnej diskriminácií. Vzniknutú 

situáciu je možné riešiť len prostredníctvom prechodného, administratívneho alebo trvalého 

pobytu a nie s odkazom na to, kto je Dunajskostredčan. Prítomným navrhol, aby prijali návrh 

všeobecne záväzného nariadenia v predkladanom znení a v prípade ak sa toto v praxi neosvedčí, 

bude na zasadnutie mestského zastupiteľstva v marci predložená jeho zmena. Ďalej uviedol, že na 

marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva už bude mať mesto k dispozícii odozvu na 

zavedenie tohto nového systému. Prítomným ďalej pripomenul, že podľa ustanovení 

predkladaného návrhu sa bude dodržiavanie nariadenia kontrolovať až od 1. apríla 2021. 

Poznamenal, že vie, že ide o veľmi citlivú tému, no treba nájsť spoločne vhodné riešenie. Ďalej 

uviedol, že si je vedomý toho, že je viac áut ako parkovacích miest. Poznamenal, že verí 

v pozitívnu zmenu a zdôraznil, že osoby, ktoré nebudú chcieť platiť parkovné na to budú mať 

možnosť. 

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, predniesol doplňujúci návrh, aby bolo uznesenie 

doplnené o písmeno C) s týmto znením: 

,,C) p o v e r u j e 

primátora opätovným predložením tohto materiálu vrátane správy o vyhodnotení uplatňovania 

tohto všeobecne záväzného nariadenia za obdobie január a február 2021 na marcové zasadnutie 

mestského zastupiteľstva.“ Ďalej uviedol, že by podľa neho predkladaný materiál mal dostať 

šancu. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že súhlasí so slovami poslanca JUDr. Szabolcsa 

Hodosyho. Ďalej navrhla, aby obyvatelia neboli oslobodení od sankcie, ale od celého poplatku, 

čím by sa obyvateľom stanovila iba povinnosť zaregistrovať sa. V marci by v zmysle uvedeného 

malo mesto k dispozícií údaje o prístupe obyvateľov k tomuto systému a o ich potrebách a na 

základe získaných údajov by sa dodatočne stanovili jednotlivé poplatky.  

 

 Primátor mesta súhlasil so slovami poslankyne Ágoty Antal, avšak dodal, že si nemyslí, že 

pokiaľ je v nariadení stanovené, že sa bude kontrolovať dodržiavanie nariadenia od 1. apríla 

2021, že by si obyvatelia od 1.1.2021 kupovali parkovacie lístky. Dodal, že v prípade ak bude 

prijatý doplňujúci návrh poslanca JUDr. Szabolcsa Hodosyho, mestské zastupiteľstvo na svojom 

marcovom zasadnutí príjme, vzhľadom na získané údaje z mesiacov január a február, potrebné 

zmeny. 
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Hlasovanie o vyňatí programového bodu z rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda: 

 

Hlasovanie č. 38: 

prítomní : 21 

za : 5 

proti : 9 

zdržal sa : 7 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zástupcov primátora, Lászlóa Szabóa a Attilu 

Karaffu: 

 

Hlasovanie č. 39: 

prítomní : 21 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 8 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslanca, JUDr. Szabolcsa Hodosyho: 

 

Hlasovanie č. 40: 

prítomní : 21 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 8 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 41: 

prítomní : 21 

za : 12 

proti : 4 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 2 

Z technických príčin nebolo platné. 
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Hlasovanie č. 42: 

prítomní : 21 

za : 12 

proti : 5 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 354/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 

2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta 

Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

B/ n e s c h v a ľ u j e 

I. uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov 

zo dňa 30.04.2014 v znení neskorších dodatkov uzavretej medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske 

námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, predmetom ktorého bude 

špecifikácia parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. 

 

II. Prevádzkový poriadok parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu a to v zmysle článku 4 ods. (5) Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

k bodu č. 33. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo 

dňa 8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických 

nebezpečných látok v meste Dunajská Streda. (materiál č. 326/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku 

chemických nebezpečných látok v meste Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 43: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 355/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 27/2020 zo dňa 8. decembra 

2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických nebezpečných látok 

v meste Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 34. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo 

dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

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

Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2014, 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017, všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára 2019 a všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2020. (materiál č. 327/2020/17), Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 

2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o 

zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda v znení všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2011 zo dňa 28. júna 2011, všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2012 zo dňa 15. mája 2012, všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2013 zo dňa 21. mája 2013, všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2013 zo dňa 25. júna 2013 a všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016 zo dňa 28. júna 201. (materiál č. 

328/2020/17), Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda. 

(materiál č. 329/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
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mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom 

mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

2/2014, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017, všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára 2019 a všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2020, Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch 

vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 20/2011 zo dňa 28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 4/2012 zo dňa 15. mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 11/2013 zo dňa 21. mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 13/2013 zo dňa 25. júna 2013 a všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 7/2016 zo dňa 28. júna 2016, Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Ďalej primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, aby bol v materiáli č. 328/2020/17 

v návrhu na uznesenie prepísaný dátum ,,24. novembra“ na ,,8. decembra“, ďalej aby bolo z čl. 3 

ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda vyňaté písm. ab) 

a aby bol v čl. 20 ods. 2 a ods. 3 dátum ,,24. novembra“ opravený na ,,8. decembra“. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 44: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 356/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 28/2020 zo dňa 8. decembra 

2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 

zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda v 

znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2014, všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2017, všeobecne záväzného nariadenia 
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mesta Dunajská Streda č. 4/2019 zo dňa 19. februára 2019 a všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 13/2020 v predloženom znení. 

 

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

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 29/2020 zo dňa zo dňa 

8. decembra 2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda 

v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská  Streda č. 20/2011 zo dňa 

28. júna 2011, všeobecne záväzného nariadenia mesta  Dunajská Streda č. 4/2012 zo dňa 

15.  mája 2012, všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 11/2013 zo 

dňa 21. mája 2013, všeobecne záväzného nariadenia mesta  Dunajská Streda č. 13/2013 

zo dňa 25. júna 2013 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016 

zo dňa 28. júna 2016 v predloženom znení. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dunajská Streda v predloženom 

znení. 

 

 

k bodu č. 35. Návrh na schválenie Zásad poskytovania bývania v nájomnom byte vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda. (materiál č. 330/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zásad poskytovania bývania v nájomnom 

byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 45: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 357/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 
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Zásady poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 36. Návrh na schválenie podmienok použitia prostriedkov nadačných fondov 

Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 331/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie podmienok použitia prostriedkov 

nadačných fondov Nadácie Hniezdo – Fészek Alapítvány so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 53375513, poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Primátor mesta udelil slovo zástupcovi primátora, Laszlóovi Szabóovi, ktorý prítomným 

priblížil predkladaný materiál a uviedol, že Nadácia Hniezdo je už zaregistrovaná. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že podporu možno žiadať po uplynutí 18 mesiacov, 

najneskôr však do 5 rokov odo dňa prihlásenia na trvalý pobyt v danej stavbe na bývanie, 

v prípade ak dotyčná osoba zaplatila poplatok za rozvoj. Uvedené nepovažuje za fér. Ďalej 

poznamenal, že novorodencom by sa mohlo poskytnúť aj viac. Ďalej poukázal na 18. bod 

Podmienok použitia prostriedkov nadačného fondu ,,Nové bývanie – Fészekrakó“ poskytnuté 

z rozpočtu mesta Dunajská Streda, v ktorom podľa neho chýba informácia o tom, či v prípade 

vyčerpania prostriedkov v danom rozpočtovom roku bude možné získať podporu v nasledujúcom 

roku. 

 

 Primátor mesta uviedol, že sa rozpočet môže meniť aj niekoľkokrát do roka. Uviedol, že 

bude v záujme mesta, aby sa našlo dostatok prostriedkov na poskytnutie podpory. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, uviedol, že verí tomu, že bude potrebné zmeniť rozpočet, 

keďže financie vyčlenené pre novorodencov nebudú postačovať, nakoľko dúfa, že sa narodí viac 

detí, než s koľkými počíta rozpočet. Nepáči sa mu, že v rámci tohto programu získa podporu len 

ten kto získal stavebné povolenie pred 1. januárom 2020 a zaplatil poplatok za rozvoj. Z 

uvedeného dôvodu nedokáže predkladaný návrh podporiť, aj keď podporu pre novorodencov by 

podporiť chcel. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 46: 

prítomní : 21 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 358/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

1. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Novorodenci - Újszülöttek“ 

poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.    

 

2. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu Zriadenie domova - 

Otthonteremtő“ poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 3. Podmienky použitia prostriedkov nadačného fondu „Nové bývanie - Fészekrakó” 

poskytnuté z rozpočtu mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 37. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta 

na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v 

roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál č. 332/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 

2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Poslankyňa, Ágota Antal, uviedla, že do dnešného dňa nedostala odpoveď na to, z akého 

dôvodu je potrebný nový systém. Podľa nej si odborné komisie MsZ doteraz dobre plnili svoju 

prácu. Ďalej poznamenala, že takýto systém nemá žiadne iné mesto na Slovensku. Ďalej uviedla, 

že bude odobraté právo a odbornosť odborným komisiám MsZ a bude daný priestor na 

ovplyvňovanie. Podľa nej je tento systém neprehľadný a zložitý. Uviedla, že odborné posúdenie 

žiadostí o dotácie je prácou odborných komisií MsZ. Ďalej poznamenala, že predkladaný návrh 
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nedokáže podporiť. Na záver uviedla, že vidí výhodu v elektronizácií a poznamenala, že bude 

podrobne sledovať výsledky hlasovania. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, upriamil pozornosť tých poslancov, ktorí schválili nový 

systém, na to, že samotná žiadosť o dotáciu má približne 15 strán a dúfa, že naozaj každý 

z poslancov si nájde čas a dôsledne si preštuduje každú žiadosť. 

 

 Primátor mesta uviedol, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Rolanda 

Hakszera, ktoré odzneli na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda, boli zapracované do 

predkladaného materiálu. Ďalej uviedol, že pri novom systéme je cieľom čo najväčšia 

objektívnosť. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, uviedol, že ho teší výška dotácie, ktorá je v porovnaní s 

prechádzajúcimi rokmi vyššia. Ďalej žiadal, aby sa na rôznych miestach objavila informácia 

o možnosti podávať žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 47: 

prítomní : 21 

za : 17 

proti : 1 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 359/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie 

projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, 

všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“ a jej 

povinné prílohy v zmysle VZN 15/2020. 
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k bodu č. 38. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 

zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

(materiál č. 333/2020/17) 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom 

poplatku za rozvoj v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Ing. Ladislav Garay, opustil rokovaciu miestnosť o 18.34 hod. 

 

 Primátor mesta uviedol, že sa stretol s viacerými osobami, ktoré podnikajú v stavebnej 

oblasti a tieto tvrdili, že je na viacerých územiach obcí a miest na Slovensku zavedený poplatok 

za rozvoj a investori s takýmto poplatkom počítajú. Poznamenal, že je v záujme budúcich 

generácií, aby do mesta prichádzalo čo najmenej prisťahovalcov. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že pokiaľ majú Dunajskostredčania platiť nejaký 

poplatok, existuje mnoho podobných prípadov platenia takého poplatku, pokiaľ sa majú však 

poskytovať úľavy, príklady už chýbajú. Podľa neho je územný plán mesta možnosťou, ktorá 

môže spomínaný problém vyriešiť. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Rita Őriová, poznamenala, že podpora, ktorá sa poskytne na základe 

vopred zaplateného poplatku, nie je v skutočnosti podpora. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 48: 

prítomní : 20 

za : 2 

proti : 4 

zdržal sa : 14 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 360/2020/16 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   n e u z n i e s l o 
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ...../2020 zo dňa 8. decembra 

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

č. 20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

 

k bodu č. 39. Návrh na schválenie uzavretia dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností 

uzavretej dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej medzi mestom 

Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 

237/38, IČO: 31450920. (materiál č. 334/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia dodatku k Zmluve o výpožičke 

nehnuteľností uzavretej dňa 30.09.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej medzi 

mestom Dunajská Streda a spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. so sídlom Gabčíkovská cesta 

237/38, IČO: 31450920 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 49: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 361/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nehnuteľností uzavretej dňa 30.09.2016 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 24.02.2020, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda 

a spoločnosťou THERMALPARK DS, a. s., so sídlom Gabčíkovská cesta 237/38, IČO: 

31450920, predmetom ktorého bude výpožička pozemku – jazera, parc. č. 2821/3 v k. ú. 

Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, vo vlastníctve spoločnosti. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 
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k bodu č. 40. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta 

Dunajská Streda na roky 2020-2021. (materiál č. 335/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území 

mesta Dunajská Streda na roky 2020-2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 50: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 362/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

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

roky 2020-2021. 

 

 

k bodu č. 41. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na I. polrok 2021. (materiál č. 336/2020/17) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 51: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 363/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2021 

nasledovne: 

16. marca 

11. mája 

29. júna 

 

 

k bodu č. 42. Návrh na vyhlásenie roka 2021 za pamätný rok Károlya Szladitsa pri 

príležitosti 150. výročia jeho narodenia. (materiál č. 337/2020/17) 

 

 Zástupca primátora mesta, László Szabó, predniesol Návrh na vyhlásenie roka 2021 za 

pamätný rok Károlya Szladitsa pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 52: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

Uznesenie 

č. 364/2020/17 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

vyhlásenie roka 2021 za pamätný rok Károlya Szladitsa. 
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k bodu č. 43. Rôzne 

 

Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, uviedol, že zorganizuje okružnú cestu po Petržalke, 

Nitre, Trnave a iných mestách, v ktorých majú parkovací systém nastavený podobne, ako bolo 

cieľom neprijatého všeobecne záväzného nariadenia. Ďalej poznamenal, že bude rád, ak sa 

k nemu niekto pridá.  

 

Poslanec, Roland Hakszer, upozornil na problém materskej školy na Rybnom trhu, ktorý 

spomína od roku 2015. Materská škola má problém s reguláciou teploty radiátorov. Ďalej 

poukázal na viacero nedostatkov v budove spomínanej materskej školy. 

Primátor mesta uviedol, že sa plánuje úplná obnova tejto materskej školy, na ktorú má 

mesto vypracovaný projekt a stanovený rozpočet. Ďalej uviedol, že sa plánujú aj ďalšie obnovy 

a rekonštrukcie, ako napríklad aj v Základnej škole Smetanov háj. 

 

Poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó, opustil 

rokovaciu miestnosť o 18.53 hod. 

 

Poslanec, Ladislav Bachman, poďakoval v mene obyvateľov vedeniu mesta a Odboru 

technickému a investičnému za osadenie fitness zariadení na sídlisku Sever II. 

 

Poslanec, Ladislav Gútay, poďakoval v mene vlastníkov garáží Odboru technickému 

a investičnému za opravu osvetlenia na Jantárovej ulici.  

 

Poslanec, György Bugár, poďakoval vedeniu mesta, primátorovi, zástupcom primátora, 

pani prednostke, vedúcim odborov a sociálnemu oddeleniu za príkladnú prácu a spoluprácu 

a informoval prítomných o činnosti Trnavskej arcidiecéznej charity. Zároveň poďakoval aj 

obyvateľom mesta, ktorí sa taktiež zapojili do jesennej zbierky. Uviedol, že došlo k zmene 

otváracích hodín, a to takej, že otváracia doba je v súčasnosti v pondelok, stredu a v sobotu. 

Informoval o tom, že v prípade potreby zabezpečujú potraviny, čistiace prostriedky, oblečenie 

a podobné potrebné veci aj pre nocľaháreň pre bezdomovcov. Uviedol, že starostlivosť vie 

charita poskytnúť aj počas sviatkov. Ďalej informoval prítomných o zbierke na MsÚ, v rámci 

ktorej môže každý darovať čiapky, šály, ponožky a rukavice, ale aj iné zimné oblečenie. 

Informoval prítomných o zbierkach, ktoré pre charitu zabezpečujú obchodné reťazce Tesco 

a Lidl. Ďalej požiadal prítomných kolegov, aby jeho alebo pracovníkov sociálneho oddelenia 

kontaktovali v prípade ak poznajú rodiny, ktorým by mala byť poskytnutá pomoc. Na záver 

poďakoval každému, kto v nejakej miere daruje a pomáha. 
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Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, tlmočil nespokojnosť obyvateľov Panónskeho hája so 

stavebným odpadom v okolí odpadových nádob. Pýtal sa, na koho sa v tomto prípade môžu 

obyvatelia obrátiť.  

Ďalej uviedol, že by bolo vhodné osadiť dopravné zrkadlo aj na druhú stranu Poľnej cesty. 

Ďalej požiadal mestskú políciu o pravidelnejšie kontrolovanie parkovania v okolí 

materskej školy na Októbrovej ulici. 

Ďalej sa informoval, kedy možno očakávať vyznačenie odbočovacích pruhov v meste 

tam, kde to šírka cesty umožňuje. 

Primátor mesta odpovedal poslancovi a uviedol, že každé sídlisko má svojho správcu, 

teda by sa obyvatelia mali s problematikou odpadu na neho obrátiť. V ďalšom rade možno 

samozrejme kontaktovať mestskú políciu. K téme odbočovacích pruhov uviedol, že je to v stave 

riešenia a čaká sa na povolenie od dopravného inšpektorátu. 

 

Poslanec, Mgr. Ivan Nagy, poznamenal, že sa teší, že žije v takom meste, v ktorom má 

Makovecz Imre pamätnú tabuľu. Ďalej požiadal vedenie mesta, Komisiu MsZ pre rozvoj mesta 

a ostatných kompetentných, aby boli pri novostavbách zodpovední a aby sa v meste nestavali 

také budovy, ktoré sa svojím zjavom nehodia do daného prostredia. 

 

Zástupca primátora mesta, Attila Karaffa, poďakoval Trnavskej arcidiecéznej charite 

a každému kto sa aj anonymne zapája do adventnej zbierky. Ďalej reagoval na poslanca Mgr. 

Krisztiána Nagya a uviedol, aby obyvatelia Panónskeho hája kontaktovali v prípade potreby 159. 

 

Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, reagoval na slová poslanca Mgr. Ivana Nagya 

a uviedol, že uvedené už bolo predmetom rozhovorov a pýtal sa, či už v danej téme došlo 

k nejakému riešeniu. 

Primátor mesta odpovedal poslancovi, že je to v stave riešenia. 

 

k bodu č. 44. Interpelácie. 

 

 

V rámci bodu interpelácie sa z poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nikto 

neprihlásil. 
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 Primátor mesta na záver zasadnutia zhodnotil rok 2020. Poďakoval poslancom 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda za spoluprácu a za to, že sa aj napriek mnohým 

debatám snažia konať v záujme obyvateľov Dunajskej Stredy. Poďakoval hlavnému kontrolórovi 

a prednostke MsÚ za ich celoročnú prácu. Vyzdvihol prácu Odboru školstva, sociálnych vecí, 

športu a kultúry. Zvlášť vyzdvihol prácu zamestnancov Zariadenia pre seniorov a jeho riaditeľa. 

Poďakoval všetkým vedúcim odborov MsÚ, zamestnancom MsÚ a aj mestským organizáciám za 

ich prácu. Poďakoval aj zamestnancom nemocnice za ich celoročnú prácu v mimoriadnom roku 

2020. Vyjadril uznanie za disciplínu a trpezlivosť pri testovaní obyvateľom mesta Dunajská 

Streda. Na záver poprial všetkým prítomným pokojné a šťastné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 08.12.2020 o 19.17 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 14.12.2020. 

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia: 1/ Sándor Dohorák    ……………………………… 

 

 

 2/ Mgr. Alexander Dakó    ……………………………… 
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