SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 9/7/2015

Dunajská Streda, 24.11.2015

Zápisnica
zo 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 24. novembra 2015 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 25 osôb
- primátor mesta
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- hlavný kontrolór
- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda
- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede
- uchádzači o funkciu hlavného kontrolóra
k bodu č. 1. Návrh programu 9. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh programu 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta navrhol pozmeňovací návrh o doplnení programového bodu č.
32 Návrh na schválenie bezodplatného odovzdania pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej
republiky do vlastníctva mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú Dunajská Streda,
parciel registra „C“, par. č. 2818/11, č. 2818/12, č. 2819/1, č. 2819/2, č. 2819/6, č. 2819/7, č.
2819/8 č. 2819/10, č. 2819/11, č. 2819/12, č. 2819/13, č. 2819/14, č. 2819/15, č. 2819/16, č.
2819/17, č. 2819/18, č. 2819/19, č. 2819/20, č. 2819/21, č. 2819/22, č. 2819/23, č. 2819/24, č.
2819/25, č. 2819/26, č. 2819/27, č. 2819/28, č. 2819/33, č. 2819/34, č. 2819/47 a parcely
registra „E“, par. č. 888/3, vedené na LV č. 5636 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ďalej o doplnení programového bodu č. 33 Návrh
na schválenie uzavretia Zmluvy o financovaní búracích prác medzi Mestom Dunajská Streda
a spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
47 854 707.
Poslankyňa, PaeDr. Kinga Horváth, PhD. predniesla pozmeňovací návrh o stiahnutí
programvého bodu č. 6 Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda z dôvodu že na 8.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, ktoré sa konalo dňa 29.9.2015 poslankyňa,
PaeDr. Kinga Horváth, PhD., predniesla pozmeňovací návrh o zvolení ďalších členov komisie
zriadenej na otváranie obálok, a to poslanca Pavla Seböka, a poslanca Mgr.art.,dr.jur. Ákosa
Horornya. Návrh bol Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda schválený, pričom však
menovaní poslanci neboli prítomní pri otváraní obálok, z uvedeného dôvodu spochybnila
legitimitu voľby hlavného kontrolóra.
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Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, poslankyňe, PaeDr. Kingy Horváth, PhD:
Hlasovanie č. 1:
prítomní:
25
za:
9
proti:
3
zdržal sa: 13
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý
Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda:
Hlasovanie č. 2:
prítomní:
25
za:
18
proti:
2
zdržal sa:
5
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 161/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 24.11.2015:
1. Schválenie programu rokovania 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Návrh opatrení na zabezpečenie plynulej rozhodovacej činnosti mestského zastupiteľstva.
4. Návrh na voľbu ďalšieho konateľa spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 8. zasadnutia
konaného dňa 29.09.2015.
6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
7. Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2016.
8. Informácia o modernizácii hardvérového a softvérového vybavenia MsÚ Dunajská Streda.
9. Zmena rozpočtu mesta Dunajská Streda č. 4/2015
10. Návrh na schválenie „Zásad o prevzatí miestnych komunikácií a zariadení verejného
osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda”.
11. Návrh na prerokovanie dokumentu „Informácia o príprave budovania cyklistických trás na
území mesta Dunajská Streda na základe schválených koncepcií v regióne“.
12. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 24. novembra
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla
2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na
území mesta Dunajská Streda.
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Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa
v
2
k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1920/357, par. registra „C“ o výmere 655 m , vedenej 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.
13. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3464/614, par. registra „C“ o výmere 204 m2, par.
č. 3464/810, par. registra „C“ o výmere 4868 m2, par. č. 3464/583, par. registra „C“
o výmere 2449 m2, par. č. 3599/1, par. registra „C“ o výmere 2546 m2, par. č. 3599/23, par.
registra „C“ o výmere 225 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda
– Katastrálny odbor a par. č. 512/1, par. registra „C“ o výmere 15478 m2, vedenej na LV
č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
14. Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1475/45 o výmere 120
m2, par. č. 1936/124 o výmere 1 424 m2, par. č. 1936/131 o výmere 100 m2, par. č. 1920/690
o výmere 88 m2 a na nich nachádzajúcim infraštrukturálnym stavbám a na vysporiadanie
majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota
Dunajská Streda, spotrebné družstvo, Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 00 168 831, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3050/1 o výmere 1 797
m2 a par. č. 3051/2 o výmere 424 m2, formou odplatnej zámeny pozemkov.
15. Návrh na odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
par. č. 1886/291 o výmere 389 m2, par. č. 1886/292 o výmere 329 m2, par. č. 1886/293
o výmere 268 m2, par. č. 1886/331 o výmere 2230 m2, par. č. 1887/27 o výmere 52 m2, par.
č. 1888/297 o výmere 134 m2, par. č. 1887/29 o výmere 2301 m2, par. č. 1888/299
o výmere 5339 m2, par. č. 1888/300 o výmere 2526 m2, par. č. 1888/296 o výmere 1189 m2,
par. č. 1915/535 o výmere 464 m2, par. č. 1915/462 o výmere 62 m2, par. č. 1915/463
o výmere 12 m2, par. č. 1915/536 o výmere 120 m2, par. č. 1915/537 o výmere 3 m2, par. č.
1915/534 o výmere 1081 m2, par. č. 1915/453 o výmere 69 m2, par. č. 1915/454 o výmere
108 m2, par. č. 1915/538 o výmere 155 m2, par. č. 1915/540 o výmere 1895 m2, par. č.
1917/10 o výmere 2477 m2, par. č. 1917/12 o výmere 3680 m2 a par. č. 1919/402 o výmere
4113 m2, v prospech mesta Dunajská Streda.
16. Návrh na opätovné uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov s prenajímateľom
Slovenský Červený Kríž, Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, IČO: 00177 466.
17. Návrh na opätovné uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru medzi Mestom
Dunajská Streda ako prenajímateľom a Alicou Ábrahámovou, so sídlom Kračanská cesta
4045/55, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 339 361 ako nájomcom na obdobie od
01.12.2015 do 30.11.2018.
18. Návrh na zníženie výšky ročného nájomného uvedeného v Zmluve o nájme nehnuteľností zo
dňa 26.3.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Trnavským
samosprávnym krajom ako nájomcom.
19. Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže o
prenájom parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská
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20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom ich
prevádzky.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo dňa 24.
novembra 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská
Streda na rok 2016.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2015 zo dňa 24.
novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 24.
novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2015 zo dňa 24.
novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská
Streda.
Poslanecký návrh na schválenie Zoznamu hrobov významných osobností pochovaných na
pohrebiskách mesta Dunajská Streda.
Návrh na prerokovanie žiadosti mesta Jindřichův Hradec, Česká republika o nadviazanie
spolupráce medzi mestami Dunajská Streda a Jindřichův Hradec v záujme posilnenia
a rozširovania priateľských i oficiálnych vzťahov.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na
roky 2015-2016.
Poslanecký návrh na prerokovanie materiálu vybudovania Ružovej záhrady vo výmere 1012
m² nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda , par. č. 1475/34,par. registra „Cˮ o výmere
22 458 m ², vedenej na LV 3251.
Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 149/2015/8 zo dňa
29.09.2015.
Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na
I. polrok 2016.
Návrh na schválenie bezodplatného odovzdania pozemkov pod stavbami z majetku
Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú
Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 2818/11, č. 2818/12, č. 2819/1, č. 2819/2, č.
2819/6, č. 2819/7, č. 2819/8 č. 2819/10, č. 2819/11, č. 2819/12, č. 2819/13, č. 2819/14, č.
2819/15, č. 2819/16, č. 2819/17, č. 2819/18, č. 2819/19, č. 2819/20, č. 2819/21, č. 2819/22,
č. 2819/23, č. 2819/24, č. 2819/25, č. 2819/26, č. 2819/27, č. 2819/28, č. 2819/33, č.
2819/34, č. 2819/47 a parcely registra „E“, par. č. 888/3, vedené na LV č. 5636 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o financovaní búracích prác medzi Mestom Dunajská
Streda a spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 47 854 707.
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33. Rôzne.
34. Interpelácie.

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Attilu Karaffu a Mgr. Alexandra Dakóa, za zapisovateľku určil JUDr. Moniku Kardos,
organizačnú referentku.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľky:
Hlasovanie č. 3:
prítomní:
25
za:
24
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 162/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Attilu Karaffu a Mgr. Alexandra Dakóa za overovateľov zápisnice a JUDr.
Moniky Kardos za zapisovateľku.
k bodu č. 3. Návrh opatrení na zabezpečenie plynulej rozhodovacej činnosti mestského
zastupiteľstva
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh opatrení na zabezpečenie plynulej rozhodovacej
činnosti mestského zastupiteľstva v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. predniesol pozmeňovací návrh na zrušenie
Mestskej rady Dunajská Streda z dôvodu jej nadbytočnosti, nakoľko rozhodnutia mestskej rady
sú formálne, pretože vo všetkých veciach konečnou platnosťou rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
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Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, poslanca MVDr. Gabriela Csicsaiho, PhD:
Hlasovanie č. 4:
prítomní:
25
za:
6
proti:
14
zdržal sa:
5
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý
Po hlasovaní poslanec MVDr. Gabriel Csicsai PhD. sa vzdal svojho členstva v Mestskej
rade Dunajská Streda, svoje vzdanie sa uvedenej funkcie odovzdal do rúk primátora mesta aj
písomne.
Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos uviedol, keďže pri voľbe členov mestskej rady bolo
zohladnené zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve, z uvedeného dôvodu
požiadal nezávislých poslancov, aby zo svojich radov navrhli poslanca na uveľnené miesto do
mestskej rady
Poslanec, Ing. Pavol Sebök za člena Mestskej rady Dunajská Streda, navrhol poslanca
Mgr. Alexandra Dakóa z radov nezávislých poslancov.
Hlasovanie o návrhu nového člena Mestskej rady Dunajská Streda, poslanca Mgr.
Alexandra Dakóa.
Hlasovanie č. 5:
prítomní:
25
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
4
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Primátor mesta dal hlasovať o návrhu uznesenia v zmysle predloženého písomného
materiálu spolu s pozmeňovacím návrhom.
Hlasovanie o návrhu uznesenia spolu s pozmeňovacími návrhmi:
Hlasovanie č. 6:
prítomní:
25
za:
16
proti:
4
zdržal sa:
4
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 163/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ konštatuje, že
v poslednom období bola obmedzená plynulosť rozhodovacej činnosti mestského
zastupiteľstva tým, mestská rada, ktroá schvaľuje organizačno-technickú prípravu
zasadnutí mestského zastupiteľstva, nebola dvakrát uznášaniaschopná, a to 10.11.2015 a
22.09.2015.
B/ berie na vedomie
vzdania sa poslanca MVDr. Gabriela Csicsaiho PhD. z funkcie člena Mestskej rady
Dunajská Streda.
C/ voľbu nového člena Mestskej rady Dunajská Streda:
Mgr. Alexandra Dakóa.
D/ schvaľuje
Zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 9.
decembra 2014 nasledovne:
v § 18 ods. 2 znie:
„(2) Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva podľa plánu práce musia byť
prerokované v mestskej rade a v príslušnej komisii okrem prípadov, ak mestská rada
a/alebo príslušná komisia neprerokovala predložený materiál z dôvodu, že nebola
uznášaniaschopná napriek tomu, že bola riadne zvolaná v súlade so svojim rokovacím
poriadkom.“

k bodu č. 4. Návrh na voľbu ďalšieho konateľa spoločnosti Municipal Real Estate
Dunajská Streda, s.r.o
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na voľbu ďalšieho konateľa spoločnosti Municipal Real
Estate Dunajská Streda, s.r.o v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. vyjadril svoj názor k predloženému návrhu
uznesenia, podľa ktorého nespochybnil profesionalitu a kvality navrhovanej osoby na uvedenú
pozíciu, napriek tomu by považoval za potrebné voliť ďalšieho konateľa spoločnosti na základe
výberového konania.
Primátor mesta vzhľadom na náročnosť riešenia a časovú tieseň očakávaných úloh v
spoločnosti Municiapal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. dal hlasovať o predloženom návrhu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní:
25
za:
20
proti:
2
zdržal sa:
3
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 164/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
voľbu ďalšieho konateľa spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.:
Bc. Jozefa Janyho, bytom Podzáhradná 735/34, 929 01 Veľké Dvorníky

k bodu č. 5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 8.
zasadnutia konaného dňa 29.09.2015
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda z 8. zasadnutia konaného dňa 29.09.2015 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa, PaeDr. Kinga Horváth, PhD., upriamila pozornosť na vyhodnotenie
uznesenia č.159/2015/8, ktoré nie je v súlade s 21. bodom zápisnice Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda zo dňa 29.9.2015 a žiada o nápravu.
Primátor mesta poveril prednostku, aby zabezpečila nápravu uvedeného nedostatku.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní:
25
za:
17
proti:
1
zdržal sa:
7
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 165/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
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správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 8.
zasadnutia, konaného dňa 29. septembra 2015.

k bodu č. 6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol návrh Voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta navrhol troch poslancov, a to PaeDr. Kingu Horváth, PhD.,
Mgr.art.,dr.jur. Ákosa Horonya a Ing. Pavla Seböka za členov volebnej komisie, ktorí mali
preskúmať nielen obsah obálok uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra mesta Dunajská
Streda, ale aj riadiť priebeh volieb hlavného kontrolóra, zistiť výsledky volieb hlavného
kontrolóra, spočítať hlasy a vyhotoviť Zápisnicu o voľbe hlavného kontrolóra mesta Dunajská
Streda.
Hlasovanie o členoch volebnej komisie na základe predloženého návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní:
25
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
4
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke, počas ktorej volebná komisia
preverí obsahové a formálne náležitosti prihlášok uchádzačov o funkciu hlavného kontolóra.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke:
Hlasovanie č. 10:
prítomní:
25
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
procedurálny návrh o prestávke v trvaní 15 minút.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 15,30 hod.

9

Primátor mesta požiadal poslanca, Mgr.art.,dr.jur. Ákosa Horonya, povereného člena
volebnej komisie o podaní informácie ohľadne preverenia formálnych a obsahových náležitostí
prihlášok uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra.
Poslanec, Mgr.art.,dr.jur. Ákos Horony vyhlásil, že všetci traja uchádzači predložili
požadované doklady a spĺňajú predpoklay a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra
mesta.
Následne primátor mesta požiadal uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra, aby sa
prezentovalii pred Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda v poradí:
1. Bc. Hajnalka Polgár
2. PhDr. Alexandra Dovičovičová
3. Ing. Zoltán Fekete
Po skončení prezentácií primátor mesta predniesol procedurálny nárvh o prestávke
v trvaní 10 minút za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra poslancami mestského
zastupiteľstva a sčítania hlasov.
Hlasovanie o procedurálnom návhru primátora mesta o prestávke:
Hlasovanie č. 11:
prítomní:
25
za:
16
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 8
Návrh bol prijatý
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
procedurálny návrh o prestávke v trvaní 10 minút.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16,14 hod.
Primátor mesta požiadal povereného člena volebnej komisie, Mgr.art.,dr.jur. Ákosa
Horonya, aby predniesol správu o priebehu a výsledku volieb hlavného kontrolóra.
Poslanec, Mgr.art.,dr.jur. Ákos Horony konštatoval, že voľby hlavného kontrolóra sú
platné, prebehli riadne a v súlade so zákonom, predniesol správu o výsedku volieb hlavného
kontrolóra, ktoré sú nasledovné:
-

počet prítomných poslancov
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
počet odovzdaných hlasovacích lístkov
počet platný hlasovacích lístkov

25
24
24
22
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-

počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. PhDr.Alexandra Dovičovičova
1
2. Ing. Zoltán Fekete
16
3. Bc. Hajnalka Polgár
5

Zároveň konšatatoval, že najviac hlasov v počte 16 získal Ing. Zoltán Fekete a tým bol
zvolený za hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda.
Primátor mesta sa poďakoval ostatným kandidátom za účasť na voľbách a prezentáciu
a zároveň dal hlasovať o predloženom návrhu v zmysle predchádzajúcich návrhov a výsledkov
volieb na funkciu hlavného kontrolóra.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 12:
prítomní:
25
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 166/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ k o n š t a t u j e, ž e
1. Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 159/2015/8 zo dňa 29. septembra
2015 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na 24. novembra 2015
so začiatkom o 14.30 hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
2. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda bolo zverejnené na
úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 5.10.2015 ako aj v periodiku
Samosprávy mesta Dunajskostredský hlásnik – Dunaszerdahelyi Hírnök dňa 7.10.2015.
B/ b e r i e n a v e d o m i e, ž e
a) na funkciu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda sa prihlásili 3 kandidáti:
1. Bc. Hajnalka Polgár, 46 rokov, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta
2. PhDr. Alexandra Dovičovičová, 29 rokov, Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta
verejnej politiky a verejnej správy
3. Ing. Zoltán Fekete, 42 rokov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska
fakulta
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b) Správu komisie na otváranie obálok uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra mesta
Dunajská Streda z ktorej vyplýva, že všetci uchádzači predložili požadované doklady a
spĺňajú predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra.
C/ v o l í
členov volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra v zložení:
PaeDr. Kinga Horváth, PhD.,
Mgr.art.,dr.jur. Ákos Horony
Ing. Pavol Sebök
D/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu povereného člena volebnej komisie pre voľby hlavného kontrolóra o výsledkoch
volieb hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda.
E/ v o l í
Ing. Zoltána Feketeho za hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na dobu šesť rokov
s nástupom do práce 1. decembra 2015.
F/ u r č u j e
plat hlavného kontrolóra vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
národného hospodárstva vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,24.
G/ ž i a d a
primátora mesta uzavrieť pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom mesta.

k bodu č. 7. Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2016
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2016 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 13:
prítomní:
25
za:
23
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 167/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2016 v predloženom rozsahu.

k bodu č. 8. Informácia o modernizácii hardvérového a softvérového vybavenia Mestského
úradu Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Informáciu o modernizácii hardvérového a softvérového
vybavenia Mestského úradu Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 14:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 168/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o modernizácii hardverového a softvérového vybavenia Mestského úradu
Dunajská Streda.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
k bodu č. 9 Zmena rozpočtu mesta Dunajská Streda č. 4/2015
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Zmena rozpočtu mesta Dunajská Stredač. 4/2015 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
13

Hlasovanie č. 15:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 169/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda č. 4/2015 v predloženom rozshu.
k bodu č. 10 Návrh na schválenie Zásad o prevzatí miestnych komunikácií a zariadení
verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta
Dunajská Streda
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Zásad o prevzatí miestnych komunikácií a
zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta
Dunajská Streda spolu s pozmeňovacím návrhom, ktorý schválila mestská rada na svojom
zasadnutí konanom dňa 24.11.2015, a to doplnenie článku 6 Zásad vrátane nadpisu: Prechodné
a záverečné ustanovenia, 1. Technickú infraštruktúru vybudovanú do nadobudnutia účinnosti
týchto zásad môže mesto prevziať do majetku a správy len na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva a za podmienok ním určenýc; za predpokladu, že technická infraštruktúra bola
vybudovaná v súlade STN. Doterajšie ustanovenie článku 6 sa označuje ako bod č. 2.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 16:
prítomní:
25
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 5
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 170/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
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Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných
inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda spolu s pozmeňovacím
návrhom odporúčaným mestskou radou.
k bodu č. 11 Návrh na prerokovanie dokumentu „Informácia o príprave budovania
cyklistických trás na území mesta Dunajská Streda na základe schválených koncepcií
v regióne“
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie dokumentu „Informácia o príprave
budovania cyklistických trás na území mesta Dunajská Streda na základe schválených koncepcií
v regióne“ v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 17:
prítomní:
25
za:
21
proti:
1
zdržal sa:
3
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 171/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
Informáciu o príprave budovania cyklistických trás na území mesta Dunajská Streda na
základe schválených koncepcií v regióne”.

k bodu č. 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 19/2015 zo dňa
24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo
dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným
obmedzením na území mesta Dunajská Streda
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda
č. 19/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.
8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným
obmedzením na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Zástupca primátora, László A. Szabó predniesol procedurálny návrh o tom, aby o bode č.
1, článku I. predloženého všeobecne záväzného nariadenia bolo hlasované samostatne.
Hlasovanie o bode č. 1, článku I. predloženého návrhu :
Hlasovanie č. 18:
prítomní:
25
za:
5
proti:
5
zdržal sa:
8
nehlasoval: 7
Návrh nebol prijatý
Z technických príčin hlasovanie bolo
neplatné .
Opakované hlasovanie o bode 1, článku I. preloženého návrhu :
Hlasovanie č. 19:
prítomní:
25
za:
10
proti:
7
zdržal sa:
8
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý
Na základe predchádzajúceho hlasovania primátor mesta navrhol hlasovať za predložený návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda s tým,
že pôvodné body 2, 3, 4 sa prečíslujú na body 1, 2, 3.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 20:
prítomní:
25
za:
16
proti:
0
zdržal sa:
7
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 172/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
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na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda 19/2015 zo dňa 24. novembra
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla
2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na
území mesta Dunajská Streda v znení:
I.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda
v znení neskorších zmien sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 4 ods. (2) znie:
„(2) Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať parkovacie miesta uvedené v § 3 tohto
nariadenia v zóne s dopravným obmedzením a kontrolovať parkovanie na vyznačených
parkovacích miestach uvedených v § 3 tohto nariadenia na základe osobitnej zmluvy
uzavretej s mestom Dunajská Streda.“
2. V § 7 ods. (2) sa za slová „vozidiel sú“ vkladajú slová „pri služobnom výkone“, za
slová „Záchrannej zdravotnej služby“ sa vkladá čiarka a slová „služobné motorové
vozidlá zásobujúce peňažné ústavy hotovosťou, služobné motorové vozidlá
prevádzkovateľa vyznačených parkovacích miest podľa § 3 tohto nariadenia.“
3. § 10 ods. (1) znie:
„(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Dunajskej
Strede.“
II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

k bodu č. 13 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1920/357, par. registra „C“ o výmere
655 m2, vedenej 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
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1920/357, par. registra „C“
o výmere 655 m2, vedenej 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.
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Hlasovanie o predloženom návrhu :

Hlasovanie č. 21:
prítomní:
25
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 173/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, par. č. 1920/357, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 655 m2, vedenej 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. Geometrickým plánom číslo 1077/2015 zo dňa
19.10.2015, vyhotoviteľa GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, ul. biskupa Kondého 5138/38,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 32 313 993, overeným Okresným úradom Dunajská Streda
– Katastrálny odbor pod. č. 2047/15, dňa 28.10.2015, bol vyznačený rozsah vecného
bremena na priznanie práva uloženia podzemného plynárenského infraštrukturálneho
vedenia na vyššie uvedenej parcele. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby tvorí prílohu tohto návrhu.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola
stanovená znaleckým posudkom č. 99/2015, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou,
dňa 22.10.2015 vo výške 300,- € (slovom: tristo eur).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
k bodu č. 14 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3464/614, par. registra „C“ o výmere
204 m2, par. č. 3464/810, par. registra „C“ o výmere 4868 m2, par. č. 3464/583, par.
registra „C“ o výmere 2449 m2, par. č. 3599/1, par. registra „C“ o výmere 2546 m2, par.
č. 3599/23, par. registra „C“ o výmere 225 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom
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Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 512/1, par. registra „C“ o výmere 15478
m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3464/614, par. registra „C“
o výmere 204 m2, par. č. 3464/810, par. registra „C“ o výmere 4868 m2, par. č. 3464/583, par.
registra „C“ o výmere 2449 m2, par. č. 3599/1, par. registra „C“ o výmere 2546 m2, par. č.
3599/23, par. registra „C“ o výmere 225 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 512/1, par. registra „C“ o výmere 15478 m2,
vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 22:
prítomní:
25
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 174/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku na nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
par. č. 3464/614, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
204 m2, par. č. 3464/810, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 868 m2, par. č. 3464/583, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 449 m2, par. č. 3599/1, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 546 m2, par. č. 3599/23, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 225 m2, vedených na LV č. 3251
Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor a par. č. 512/1, parcela registra
C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 478 m2, vedenej na LV č.
5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
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Geometrickým plánom číslo 35021934-190/2015, vyhotoveným dňa 27.08.2015,
vyhotoviteľom LULO – Ing. Rácz Ľubomír, Sándora Petőfiho 4630/29, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 35 021 934, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor pod. č. 1686/15, dňa 07.09.2015, bol vyznačený rozsah vecného bremena na
priznanie práva uloženia podzemného elektrického infraštrukturálneho vedenia na vyššie
uvedených parcelách. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku tvorí
prílohu tohto návrhu.
2. Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola
stanovená znaleckým posudkom č. 102/2015, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou,
dňa 27.10.2015 vo výške 1 230,- € (slovom: tisícdvestotridsať eur).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 15 Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č.
1475/45 o výmere 120 m2, par. č. 1936/124 o výmere 1 424 m2, par. č. 1936/131 o výmere
100 m2, par. č. 1920/690 o výmere 88 m2 a na nich nachádzajúcim infraštrukturálnym
stavbám a na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom vo vlastníctve
spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo, Korzo Bélu Bartóka
790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168 831, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda,
par. č. 3050/1 o výmere 1 797 m2 a par. č. 3051/2 o výmere 424 m2, formou odplatnej
zámeny pozemkov
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu
k pozemkom vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda,
par. č. 1475/45 o výmere 120 m2, par. č. 1936/124 o výmere 1 424 m2, par. č. 1936/131 o výmere
100 m2, par. č. 1920/690 o výmere 88 m2 a na nich nachádzajúcim infraštrukturálnym stavbám a
na vysporiadanie majetkovo - právneho vzťahu k pozemkom vo vlastníctve spoločnosti COOP
Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo, Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 00 168 831, nachádzajúcim sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3050/1 o výmere 1 797 m2 a
par. č. 3051/2 o výmere 424 m2, formou odplatnej zámeny pozemkov v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 23:
prítomní:
25
za:
17
proti:
1
zdržal sa:
2
nehlasoval: 5
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Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 175/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
I. zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 35/549/2013 zo dňa
01.10.2013.
II. Odplatnú zámenu nasledovných pozemkov a infraštrukturálnych stavieb –
spevnených plôch, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda:
1. predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda:
 pozemok, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1936/124
o výmere 1 424 m2, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor v podiele 1/1-ine k celku, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1936/124, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 64/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 47 661,28
€ (slovom: štyridsaťsedemtisícšesťstošesťdesiatjeden eur a dvadsaťosem euro centov).
 pozemok, par. registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, par. č. 1936/131 o výmere 100
m2, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
v podiele 1/1-ine k celku, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1936/131, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 64/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 3 347,- €
(slovom: tritisíctristoštyridsaťsedem eur).
 pozemok, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1475/45
o výmere 120 m2, vedený na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor v podiele 1/1-ine k celku, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1475/45, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 65/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 4 020,- €
(slovom: štyritisícdvadsať eur).
 pozemok, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1920/690
o výmere 88 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 33 472 602-76/15, vyhotoveným
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dňa 18.06.2015, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor pod. č. 1223/15, dňa 30.06.2015 v podiele 1/1-ine k celku, vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1920/690, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 67/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 2 945,36 €
(slovom: dvetisícdeväťstoštyridsaťpäť eur a tridsaťšesť euro centov).
 spevnená plocha vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, vybudovaná na
pozemku, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1936/124
o výmere 1 424 m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, ktorá ako infraštrukturálna stavba nie je zapísaná do katastra
nehnuteľností.
Všeobecná hodnota spevnenej plochy parkoviska, vybudovanej na hore uvedenom
pozemku, par. 1936/124, bola stanovená znaleckým posudkom č. 64/2015, vypracovaným
Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 15 303,66 €
(slovom:
pätnásťtisíctristotri eur a šesťdesiatšesť euro centov).
 spevnená plocha vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, vybudovaná na
pozemku, par. registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, par. č. 1936/131 o výmere 100
m2, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, ktorá
ako infraštrukturálna stavba nie je zapísaná do katastra nehnuteľností.
Všeobecná hodnota spevnenej plochy parkoviska, vybudovanej na hore uvedenom
pozemku, par. 1936/131, bola stanovená znaleckým posudkom č. 64/2015, vypracovaným
Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 1 074,70 € (slovom:
tisícsedemdesiatštyri eur a sedem-desiat euro centov).
 spevnená plocha vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, vybudovaná na
pozemku, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, par. č. 1920/690
o výmere 88 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 33 472 602-76/15, vyhotoveným
dňa 18.06.2015, vyhotoviteľom Ing. Kovács Imrich, Átriová ul. 1576/11, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 33 472 602, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor pod. č. 1223/15, dňa 30.06.2015, ktorá ako infraštrukturálna stavba nie
je zapísaná do katastra nehnuteľností.
Všeobecná hodnota spevnenej plochy parkoviska, vybudovanej na hore uvedenom
pozemku, par. 1920/690,
bola stanovená
znaleckým posudkom č. 67/2015,
vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 945,73 € (slovom:
deväťstoštyridsaťpäť eur a sedem-desiattri euro centov).
2. predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – spoločnosť COOP Jednota
Dunajská Streda, spotrebné družstvo:
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 pozemok, par. registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, par. č. 3050/1 o výmere 1 797
m2, vedený na LV č. 77 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v podiele
1/1-ine k celku, vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné
družstvo, Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168 831.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 3050/1 bola stanovená znaleckým posudkom
č. 66/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 60 145,59
€ (slovom: šesťdesiattisícstoštyridsaťpäť eur a päťdesiatdeväť euro centov).
 pozemok, par. registra „C“, druh zastavané plochy a nádvoria, par. č. 3051/2 o výmere
424 m2, vedený na LV č. 77 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
v podiele 1/1-ine k celku, vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Dunajská Streda,
spotrebné družstvo, Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 168 831.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 3051/2 bola stanovená znaleckým posudkom
č. 66/2015, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 02.08.2015 vo výške 14 191,28
€ (slovom: štrnásťtisícstodeväťdesiatjeden eur a dvadsaťosem euro centov).
3. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v časti II. bod 1. tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľností, uvedených v časti II. bod 2. tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností
uvede-ných v časti II. bod 1. a 2. tohto návrhu, t.j. vo výške 960,86 € (slovom:
deväťstošesťdesiat eur a osemdesiatšesť euro centov), s nasledovnými zmluvnými
podmienkami:
3.1.
vymieňajúci č. 2 sa zaväzuje počas 10 rokov odo dňa vkladu vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam, uvedeným v časti II. bod 1. tohto návrhu vo svoj prospech, dodržať
nasledovný režim a spôsob užívania spevnenej plochy parkoviska s návštevníkmi obchodu a obyvateľov sídliska:
3.1.1. časť parkoviska označená písmenom „A“ na vizualizácií, tvoriacej prílohu tohto
návrhu, v čase od 700 hod. do 1900 hod. bude slúžiť výhradne pre návštevníkov obchodu
Supermarketu COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo a v čase od 1900 hod.
do 700 hod. bude slúžiť ako parkovisko pre obyvateľov obytných domov súp. č. 306, č.
308, č. 337 a č. 338.
3.1.2. časť parkoviska označená písmenom „B“ na vizualizácií, tvoriacej prílohu tohto
návrhu, v čase od 000 hod. do 2400 hod. bude slúžiť ako parkovisko pre návštevníkov
obchodu Supermarketu COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo a pre
obyvateľov obytných domov súp. č. 306, č. 308, č. 337 a č. 338.
3.2.
vymieňajúci č. 2 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcelách č. 1936/124,
č. 1936/131 a č. 1920/690, uvedených v časti II. bod 1. tohto návrhu, sa nachádzajú
podzemné vedenia infraštrukturálnych stavieb a predmet kúpy prijíma bez výhrad a bez
možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť
v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
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4. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedených v časti II. bod 1. tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 1 a nehnuteľností, uvedených v časti II. bod 2. tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 2, za odplatu vo výške rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností
uvedených v časti II. bod 1. a 2. tohto návrhu, t.j. vo výške 960,86 € (slovom:
deväťstošesťdesiat eur a osemdesiatšesť euro centov), ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov, v záujme vysporiadania majetkovo - právneho
vzťahu k pozemkom, zastavaným miestnou komunikáciou vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda.
Schválenie tohto návrhu ako prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je
podmienené odsúhlasením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 16 Návrh na odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1886/291 o výmere 389 m2, par. č. 1886/292 o výmere 329 m2,
par. č. 1886/293 o výmere 268 m2, par. č. 1886/331 o výmere 2230 m2, par. č. 1887/27
o výmere 52 m2, par. č. 1888/297 o výmere 134 m2, par. č. 1887/29 o výmere 2301 m2,
par. č. 1888/299 o výmere 5339 m2, par. č. 1888/300 o výmere 2526 m2, par. č. 1888/296
o výmere 1189 m2, par. č. 1915/535 o výmere 464 m2, par. č. 1915/462 o výmere 62 m2,
par. č. 1915/463 o výmere 12 m2, par. č. 1915/536 o výmere 120 m2, par. č. 1915/537
o výmere 3 m2, par. č. 1915/534 o výmere 1081 m2, par. č. 1915/453 o výmere 69 m2, par.
č. 1915/454 o výmere 108 m2, par. č. 1915/538 o výmere 155 m2, par. č. 1915/540 o výmere
1895 m2, par. č. 1917/10 o výmere 2477 m2, par. č. 1917/12 o výmere 3680 m2 a par. č.
1919/402 o výmere 4113 m2, v prospech mesta Dunajská Streda
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1886/291 o výmere 389 m2, par. č. 1886/292
o výmere 329 m2, par. č. 1886/293 o výmere 268 m2, par. č. 1886/331 o výmere 2230 m2, par. č.
1887/27 o výmere 52 m2, par. č. 1888/297 o výmere 134 m2, par. č. 1887/29 o výmere 2301 m2,
par. č. 1888/299 o výmere 5339 m2, par. č. 1888/300 o výmere 2526 m2, par. č. 1888/296
o výmere 1189 m2, par. č. 1915/535 o výmere 464 m2, par. č. 1915/462 o výmere 62 m2, par. č.
1915/463 o výmere 12 m2, par. č. 1915/536 o výmere 120 m2, par. č. 1915/537 o výmere 3 m2,
par. č. 1915/534 o výmere 1081 m2, par. č. 1915/453 o výmere 69 m2, par. č. 1915/454 o výmere
108 m2, par. č. 1915/538 o výmere 155 m2, par. č. 1915/540 o výmere 1895 m2, par. č. 1917/10
o výmere 2477 m2, par. č. 1917/12 o výmere 3680 m2 a par. č. 1919/402 o výmere 4113 m2,
v prospech mesta Dunajská Streda pozemkov v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu :

Hlasovanie č. 24:
prítomní:
25
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 5
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 176/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obciDunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1886/291, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 389 m2, par. č. 1886/292, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 329 m2, par. č. 1886/293, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 268 m2 a par. č. 1886/331, parcela registra C, druh
pozemku ovocné sady o výmere 2230 m2, vedených na LV č. 6473 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú
kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).
2. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1887/27, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 52 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
46610910-84/2015, vyhotoveným dňa 26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta Dunajská
Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).
3. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/303, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 2301 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
46610910-84/2015, vyhotoveným dňa 26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta Dunajská
Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).
4. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1888/297, parcela registra C, druh
25

pozemku ostatné plochy o výmere 134 m2, vytvorenej geometrickým plánom č.
46610910-84/2015, vyhotoveným dňa 26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta Dunajská
Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).
5. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda:
5.1. par. č. 1888/299, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5339
m2, par. č. 1888/300, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2526
m2, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-84/2015, vyhotoveným dňa
26.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 46 610 910;
5.2. par. č. 1888/296, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1189
m2, par. č. 1915/535, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 464 m2,
vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-83/2015, vyhotoveným dňa 23.10.2015,
vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
46 610 910;
5.3. par. č. 1915/462, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 62 m2,
par. č. 1915/463, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 12 m2,
vedených na LV č. 6718 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor;
5.4. par. č. 1915/534, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1081
m2, par. č. 1915/538, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 154 m2,
par. č. 1915/540, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1895 m2,
par. č. 1917/10, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 2477 m2,
vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-82/2015, vyhotoveným dňa 21.10.2015,
vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
46 610 910;
5.5. par. č. 1915/453, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 69 m2,
par. č. 1915/454, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 108 m2,
vedených na LV č. 7411 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor;
v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno
euro).
6. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1915/536, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 120 m2, par. č. 1915/537, parcela registra C, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 3 m2, vytvorených geometrickým plánom č.
46610910-83/2015, vyhotove-ným dňa 23.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta Dunajská
Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).
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7. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1917/12, parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 3680 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 4661091082/2015, vyhotoveným dňa 21.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova
1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta Dunajská Streda, za
symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).
8. Odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1919/402, parcela registra C, druh
pozemku orná pôda o výmere 4113 m2, vytvorenej geometrickým plánom č. 4661091082/2015, vyhotoveným dňa 21.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova
1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, v prospech mesta Dunajská Streda, za
symbolickú kúpnu cenu 1,- € (slovom: jedno euro).
9. Odkúpenie pozemkov uvedených v bodoch 1.-8. tohto uznesenia s možnosťou
zazmluvnenia zmluvnej podmienky spätnej kúpy predmetných nehnuteľností v prospech
predávajúcich pre prípad nenaplnenia zmluvných podmienok prevodu.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 17 Návrh na opätovné uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov s
prenajímateľom Slovenský Červený Kríž, Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, IČO:
00177 466
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na opätovné uzavretie zmluvy o nájme nebytových
priestorov s prenajímateľom Slovenský Červený Kríž, Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, IČO:
00 177 466 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 25:
prítomní:
25
za:
24
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 177/2015/9
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.
Opätovné uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú.
Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, a to nebytového priestoru (kancelária č. 6)
o výmere 12,45 m2 nachádzajúceho sa v budove súp. č. 1100, garáže súp. č. 6625 a
priľahlého pozemku vo výmere 35,64 m2, vedených na LV č. 1267 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, medzi prenajímateľom Slovenský Červený Kríž,
Grösslingová 24, 811 46 Bratislava, IČO: 00 177 466 a nájomcom mesto Dunajská Streda,
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383, zastúpeným JUDr. Zoltánom
Hájosom, primátorom mesta, pri nasledovných zmluvných podmienok:
 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2016.
 Výška nájomného činí 220 Eur/mesiac, vrátane nákladov za služby spojené s
užívaním predmetu nájmu. Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava,
IČO: 356 02 619 sa bude spolupodieľať na financovaní nájomného a režijných
nákladov sumou 110 Eur/mesiac, na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa
13.02.2015.
 Nájomca sa zaväzuje zo svojich nákladov hradiť obvyklú údržbu alebo drobné opravy
do výšky 50 Eur (päťdesiat Eur).
 Uvedené miestnosti bude mesto Dunajská Streda využívať na sociálne a charitatívne
účely.
 Vyššie uvedené činnosti pre mesto Dunajská Streda bude zabezpečovať subjekt
tretieho sektora bezoplatne na základe osobitnej zmluvy.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 18 Návrh na opätovné uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru
medzi Mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Alicou Ábrahámovou, so sídlom
Kračanská cesta 4045/55, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 339 361 ako nájomcom na
obdobie od 01.12.2015 do 30.11.2018
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na opätovné uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového
priestoru medzi Mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Alicou Ábrahámovou, so
sídlom Kračanská cesta 4045/55, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 339 361 ako nájomcom na
obdobie od 01.12.2015 do 30.11.2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
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Hlasovanie č. 25:
prítomní:
25
za:
24
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 178/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.
Uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru medzi Mestom Dunajská
Streda ako prenajímateľom a Alicou Ábrahámovou, so sídlom Kračanská cesta 4045/55,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 46339361 ako nájomcom na dobu určitú od 01.12.2015 do
30.11.2018, predmetom ktorej je prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 19,53
m2, nachádzajúceho sa na prízemí obytného domu súp. č. 4045/55 na Kračanskej ceste v
Dunajskej Strede, evidovaného na parc. 3120/6 v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor.
2.
Prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 19,53 m2, nachádzajúceho sa
na prízemí obytného domu súp. č. 4045/55 na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede,
evidovaného na parc. 3120/6 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
za ročné nájomné 35 Eur za 1 m2 podlahovej plochy, ktoré nájomca bude uhrádzať v
mesačných splátkách vo výške 57 Eur najneskôr do 15. dňa aktuálneho mesiaca.
3.
Prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 19,53 m2 nachádzajúceho sa na
prízemí obytného domu súp. č. 4045/55 na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede,
evidovaného na parc. 3120/6 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor za
účelom prevádzkovania predajne potravín.
4.
Uzavretie zmluvy o prenájme vyššie uvedeného priestoru s nasledovnými
zmluvnými podmienkami:

náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné,
elektrická energia, dodávka tepla ) bude hradiť nájomca priamo dodávateľom týchto
služieb,

miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu hradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.
5.
Prenájom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako prípadu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov, ktorý je podmienený odsúhlasením trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 19 Návrh na zníženie výšky ročného nájomného uvedeného v Zmluve o nájme
nehnuteľností zo dňa 26.3.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako
prenajímateľom a Trnavským samosprávnym krajom ako nájomcom
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na zníženie výšky ročného nájomného uvedeného
v Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 26.3.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako
prenajímateľom a Trnavským samosprávnym krajom ako nájomcom v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 26:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 179/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1.1
informáciu, že Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Žitnoostrovského
múzea v Dunajskej Strede na základe Zmluvy o nájme nehnteľností zo dňa 26.03.2014,
uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Trnavským
samosprávnym krajom ako nájomcom, užíva pozemky nachádzajúce sa na parc. č. 2423
o výmere 227 m2, parc. č. 2424/1 o výmere 1776 m2, parc. č. 2424/2 o výmere 458 m2
a parc. č. 2426 o výmere 13 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, vedené na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,
za účelom prevádzkovania Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede a realizácie
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, za
ročné nájomné vo výške 6.966,79 eur (slovom: šesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur
a sedemdesiatdeväť euro centov).
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1.2
informáciu, že Trnavský samosprávny kraj v zmysle bodu 4.5 článku 4 vyššie
uvedenej zmluvy žiada o zníženie hore uvedenej výšky ročného nájomného o 50 %, t. j
z 6.966,79 eur (slovom: šesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatdeväť euro
centov) na 3.483,40 eur (slovom: tritisícštyristoosemdesiattri eur štyridsať euro centov).

B/ s c h v a ľ u j e
zníženie výšky ročného nájomného uvedeného v Zmluve o nájme nehnteľností zo dňa
26.03.2014, uzavretej medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a Trnavským
samosprávnym krajom ako nájomcom pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská
Streda, v obci Dunajská Streda, parc. č. 2423 o výmere 227 m2, parc. č. 2424/1 o výmere
1776 m2, parc. č. 2424/2 o výmere 458 m2 a parc. č. 2426 o výmere 13 m2, vedených na
LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, o 50 %, t. j
z 6.966,79 eur (slovom: šesťtisícdeväťstošesťdesiatšesť eur a sedemdesiatdeväť euro
centov) na 3.483,40 eur (slovom: tritisícštyristoosemdesiattri eur štyridsať euro centov) s
platnosťou od 01.01.2016 do splatnosti vyššie uvedenej zmluvy, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je podmienený odsúhlasením
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a uzavretie dodatku
k vyššie uvedenej zmluve.
C/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 20 Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci obchodnej
verejnej súťaže o prenájom parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na
území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda za účelom ich prevádzky
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na vyhodnotenie cenových ponúk predložených v rámci
obchodnej verejnej súťaže o prenájom parkovacích miest v zóne s dopravným obmedzením na
území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
za účelom ich prevádzky v zmysle predloženého písomného materiálu.
Zástupca primátora, László Szabó predniesol pozmeňovací návrh o doplnení ďalšieho
bodu, ktorý znie nasledovne: „ Výnos pochádzajúci z pokút udelených Mestskou políciou v
Dunajskej Strede za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na
vyznačených parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením je príjmom rozpočtu mesta
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Dunajská Streda a môže byť používaný výlučne na náklady spojené s bezpečnosťou cestnej
premávky v meste i ochranou života i majetku jeho obyvateľov“.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, Lászlóa Szabóa:

Hlasovanie č. 27:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Zástupca primátora, MUDr. Zoltán Horváth predniesol pozmeňovací návrh o doplnení
bodu III. pod názvom Poveruje. Na konci prvej vety sa vyčiarkne bodka, ktorá sa nahradí čiarkou
a pripíše sa slovo „prenájmu“.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, MUDr. Zoltána Horvátha:
Hlasovanie č. 28:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. predniesol pozmeňovací návrh, aby
prevádzkovaním parkovacích miest a parkovacích automatov na území mesta Dunajská Streda
bola poverená ďalšia spoločnosť, ktorá by bola mestom založená iba za uvedeným účelom.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, MVDr.Gabriela Csicsaiho:
Hlasovanie č. 29:
prítomní:
25
za:
6
proti:
10
zdržal sa:
9
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacími návrhmi:
Hlasovanie č. 30:
prítomní:
25
32

za:
24
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 180/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa
03.11.2015 v predloženom znení.
B/ s c h v a ľ u j e
2.1
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže vypísanej v súlade s Uznesením
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 156/2015/8 zo dňa 29.09.2015
a odmietnutie všetkých návrhov predložených v rámci vyššie uvedenej obchodnej
verejnej súťaže v súlade s bodom č. 13 vyhlásenia predmetnej obchodnej verejnej
súťaže.
2.2
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 156/2015/8
zo dňa 29.09.2015.
C/ p o v e r u j e
spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie
1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, so 100%-nou majetkovou účasťou
mesta Dunajská Streda s výmenou zastaraných parkovacích automatov vo
vlastníctva mesta Dunajská Stre-da na náklady spoločnosti, buď z vlastných
zdrojov, úverových zdrojov alebo vo forme leasing, prenájmu. V nadväznosti na
vyššie uvedenú výmenu parkovacích automatov, bude predložený na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda návrh na zmenu Zmluvy o nájme parkovacích
miest a parkovacích automatov uzatvorenej dňa 30. apríla 2014 (v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 30.12.2014) medzi mestom Dunajská Streda ako prenajímateľom a spoločnosťou
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., IČO: 46 313 834, so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda ako nájomcom.
D/ ž i a d a
primátora mesta prerokovať možnosti efektívnejšieho prevádzkovania parkovacích
miest v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích
automatov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, s konateľom - povereným
ekonomickým riadením spoločnosti Mu-nicipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.,
IČO: 46 313 834, so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda ako
nájomcom a možnosti zvýšenia frekvencie kontroly zaplatenia úhrady za dočasné
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parkovanie motorových vozidiel na vyznačených parkovacích miestach v zóne
s dopravným obmedzením s náčelníkom Mestskej polície Dunajská Streda.
E/ s c h v a ľ u j e
výnos pochádzajúci z pokút udelených Mestskou políciou v Dunajskej Strede za
nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyznačených
parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením je príjmom rozpočtu mesta
Dunajská Streda a môže byť používaný výlučne na náklady spojené s bezpečnosťou
cestnej premávky v meste i ochranou života i majetku jeho obyvateľov.
F/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 21 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 20/2015 zo
dňa 24. novembra 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Dunajská Streda na rok 2016
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 20/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Dunajská Streda na rok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Hlasovanie č. 31:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 181/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 20/2015 zo dňa 24.
novembra 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
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umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Dunajská Streda na rok 2016.

k bodu č. 22 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo
dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 21/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky 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:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 182/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 24.
novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.
k bodu č. 23 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 22/2015 zo
dňa 24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 22/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
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Hlasovanie č. 33:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 183/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 22/2015 zo dňa 24.
novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská
Streda č. 12/2014 zo dňa 9. decembra 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda.
k bodu č. 24 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 23/2015 zo
dňa 24. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Dunajská Streda
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 23/2015 zo dňa 24. novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Zástupca primátora, László Szabó predniesol pozmeňovací návrh, podľa ktorého bod č. 3,
článku 9 znie nasledovne: “Základy hrobu podľa šablóny môže vybudovať výlučne
prevádzkovateľ pohrebísk”. V nadväznosti na uvedené navrhuje nové znenie prvej vety bodu č.
2, článku 14, ktorý znie “Povolenie na vjazd motorovým vozidlom (okrem ťažkých
mechanizmov) na pohrebisko za účelom vykonania kamenárskych prác pre poskytovateľov
kamenárskych služieb je viazané na finančnú zábezpeku v sume”.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, A.Lászlóa Szabóa:
Hlasovanie č. 34:
prítomní:
25
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
3
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
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Zástupca primátora, MUDr. Zoltán Horváth predniesol pozmeňovací návrh, podľa
ktorého bod č. 15, článku 6 znie nasledovne: “Službu použitia domu smútku poskytuje nájomca
týchto zariadení, s ktorým prevádzkovateľ uzavrel osobitnú zmluvu na základe obchodnej
verejnej súťaže”.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu zástupcu primátora, MUDr. Zoltána Horvátha:

Hlasovanie č. 34:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacími návrhmi:
Hlasovanie č. 35:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 184/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 23/2015 zo dňa 24.
novembra 2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská
Streda.
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Dunajská Streda v znení pozmeňovacích návrhov
tvorí prílohu tohto uznesenia.
k bodu č. 25 Poslanecký návrh na schválenie Zoznamu hrobov významných osobností
pochovaných na pohrebiskách mesta Dunajská Streda
_____________________________________________________________________________
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Zástupca primátora, László Szabó predniesol poslanecký návrh poslancov Lászlóa Szabóa
a Attila Karaffu Na schválenie Zoznamu hrobov významných osobností pochovaných na
pohrebiskách mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne zástupca primátora, László Szabó predniesol pozmeňovací návrh o zrušení
odseku označeného písmenom a) a druhý odsek ponechať bez označenia písmenom b). bodu č.1
a v druhom bode vyčiarknúť slovo „vedenie“, ktorý po úprave znie nasledovne: „zabezpečiť
zoznam hrobov významných osobností, pochovaných na pohrebiskách mesta Dunajská Streda“.
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom:
Hlasovanie č. 35:
prítomní:
25
za:
25
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 185/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
bezplatné prenechanie hrobových miest osobností, ktoré mali z hľadiska mesta Dunajská
Streda mimoriadny význam
B/ ž i a d a
primátora mesta zabezpečiť zoznam hrobov významných osobností, pochovaných na
pohrebiskách mesta Dunajksá Streda.
k bodu č. 26 Návrh na prerokovanie žiadosti mesta Jindřichův Hradec, Česká republika o
nadviazanie spolupráce medzi mestami Dunajská Streda a Jindřichův Hradec v záujme
posilnenia a rozširovania priateľských i oficiálnych vzťahov
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na prerokovanie žiadosti mesta Jindřichův Hradec,
Česká republika o nadviazanie spolupráce medzi mestami Dunajská Streda a Jindřichův Hradec
v záujme posilnenia a rozširovania priateľských i oficiálnych vzťahov v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 36:
prítomní:
25
za:
24
38

proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 186/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o žiadosti mesta Jindřichův Hradec, Česká republika
B/ p o v e r u j e
primátora mesta Dunajská Streda na nadviazanie kontaktu so starostom mesta Jindřichův
Hradec Česká republika vo veci rokovaní o možnej spolupráci miest.
k bodu č. 27 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 –
2020 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 37:
prítomní:
25
za:
24
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 187/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 – 2020.
k bodu č. 28 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta
Dunajská Streda na roky 2015-2016
______________________________________________________________________________
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Primátor mesta predniesol informáciu o Operačnom pláne zimnej údržby miestnych
komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2015-2016 v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 38:
prítomní:
25
za:
24
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 188/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na
roky 2015-2016.

k bodu č. 29 Poslanecký návrh na prerokovanie materiálu vybudovania Ružovej záhrady
vo výmere 1012 m² nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda , par. č. 1475/34,par. registra
„C“ˮ o výmere 22 458 m ², vedenej na LV 3251
______________________________________________________________________________
Poslankyňa, Ágota Antal predniesla Poslanecký návrh na prerokovanie materiálu
vybudovania Ružovej záhrady vo výmere 1012 m² nachádzajúcej sa v k.ú. Dunajská Streda ,
par. č. 1475/34, par. registra „C“ˮ o výmere 22.458 m ², vedenej na LV 3251 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ladislav Bachman predniesol pozmeňovací návrh o vykonaní odborného
dozoru, vykonaného poslankyňou, Ágotou Antal a Szilvesterom Győrim.
Poslanec, František Vangel opustil rokovaciu
o pozmeňovacom návrhu poslanca Ladislava Bachamana.

miestnoť

pred

hlasovaním

Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ladislava Bachmana:
Hlasovanie č. 39:
prítomní:
24
za:
23
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 0
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Návrh bol prijatý
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 40:
prítomní:
24
za:
24
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 189/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
predložený návrh vybudovania Ružovej záhrady vo výmere 1012 m² nachádzajúcej sa
v k.ú. Dunajská Streda , par. č. 1475/34,par. registra „C“ o výmere 22 458 m ², vedenej na
LV 3251 a odborný dozor vykonaný poslankyňou Ágota Antal a Szilvestrom Győrim.
B/ ž i a d a
Mestský úrad Dunajská Streda o zapracovanie nákladov potrebné na vybudovanie
Ružovej záhrady do rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2016.
k bodu č. 30 Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
149/2015/8 zo dňa 29.09.2015
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda č. 149/2015/8 zo dňa 29.09.2015 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 41:
prítomní:
24
za:
23
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 190/2015/9
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
I. Nasledovnú zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
149/2015/8 zo dňa 29.09.2015:
Bod 1., odseku I. uznesenia sa nahrádza nasledovným znením:
„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní návrhu schvaľuje:
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č.
1920/191, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 43 m2, par. č.
1920/226, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1979 m2, par. č. 1920/611, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 219 m2 a par. č. 1920/669, parcela registra C, druh pozemku
ostatné plochy, o výmere 364 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 k stavbe „Polyfunkčný dom“, ktorej užívanie bolo
povolené Kolaudačným rozhodnutím č. 6485/85/2015/033-LSzl-004, vydaným
mestom Dunajská Streda dňa 18.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
19.03.2015. Geometrickým plánom č. 1029/2015 zo dňa 24.04.2015 vyhotoviteľa
GEOLINE-DS, s.r.o., Športová ulica č. 11, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717
568, bol vyznačený rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia
podzemného elektrického infraštrukturálneho vedenia na vyššie uvedených parcelách.
Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku tvorí prílohu tohto
návrhu.“
II. Ostatné časti uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 149/2015/8
zo dňa 29.09.2015 ostávajú nezmenené.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.
k bodu č. 31 Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na I.polrok 2016
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa, PaeDr. Kinga Horváth, PhD. upriamila pozornosť na navrhovaný termín
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 29. júna, ako neobvyklý deň rokovania, pretože
navrhnutý termín pripadá na stredu.
Primátor mesta na základe uvedeného určil dátum zasadnutia mestského zastupiteľstva na
deň 28. júna.
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Poslanec, Františk Vangel vrátil sa do rokovacej miestnosti pred hlasovaním
o programovom bode č. 31 Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2016.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 42:
prítomní:
25
za:
24
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 191/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2016
nasledovne:
16. februára
19. apríla
28. júna

k bodu č. 32 Návrh na schválenie bezodplatného odovzdania pozemkov pod stavbami
z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa
v k. ú Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 2818/11, č. 2818/12, č. 2819/1, č.
2819/2, č. 2819/6, č. 2819/7, č. 2819/8 č. 2819/10, č. 2819/11, č. 2819/12, č. 2819/13, č.
2819/14, č. 2819/15, č. 2819/16, č. 2819/17, č. 2819/18, č. 2819/19, č. 2819/20, č. 2819/21, č.
2819/22, č. 2819/23, č. 2819/24, č. 2819/25, č. 2819/26, č. 2819/27, č. 2819/28, č. 2819/33, č.
2819/34, č. 2819/47 a parcely registra „E“, par. č. 888/3, vedené na LV č. 5636 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d
ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
_____________________________________________________________________________
Primátor mesta Návrh na schválenie bezodplatného odovzdania pozemkov pod stavbami
z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú
Dunajská Streda, parciel registra „C“, par. č. 2818/11, č. 2818/12, č. 2819/1, č. 2819/2, č.
2819/6, č. 2819/7, č. 2819/8 č. 2819/10, č. 2819/11, č. 2819/12, č. 2819/13, č. 2819/14, č.
2819/15, č. 2819/16, č. 2819/17, č. 2819/18, č. 2819/19, č. 2819/20, č. 2819/21, č. 2819/22, č.
2819/23, č. 2819/24, č. 2819/25, č. 2819/26, č. 2819/27, č. 2819/28, č. 2819/33, č. 2819/34, č.
2819/47 a parcely registra „E“, par. č. 888/3, vedené na LV č. 5636 Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona
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SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 43:
prítomní:
25
za:
23
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 192/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
bezodplatné odovzdanie pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do
vlastníctva mesta Dunajská Streda, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 2818/11, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 289 m2, č. 2818/12, parcela registra C,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2, č. 2819/1, parcela registra
C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1057 m2, č. 2819/2, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, č. 2819/6, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1007 m2, č. 2819/7, parcela registra C,
druh pozemku ostatné plochy o výmere 626 m2, č. 2819/8, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2, č. 2819/10, parcela registra C,
druh pozemku ostatné plochy o výmere 13 m2, č. 2819/11, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1077 m2, č. 2819/12, parcela registra C,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1084 m2, č. 2819/13, parcela
registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1096 m2, č. 2819/14,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1084 m2, č.
2819/15, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1105
m2, č. 2819/16, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
1073 m2, č. 2819/17, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1072 m2, č. 2819/18, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 412 m2, č. 2819/19, parcela registra C, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 182 m2, č. 2819/20, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2, č. 2819/21, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 279 m2, č. 2819/22, parcela registra C,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2, č. 2819/23, parcela registra
C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2, č. 2819/24, parcela
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registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2, č. 2819/25,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 313 m2, č.
2819/26, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2,
č. 2819/27, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3723
m2, č. 2819/28, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 179 m2, č.
2819/33, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2,
č. 2819/34, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 353 m2, č. 2819/47,
parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 106 m2 a č. 888/3, parcela
registra E, druh pozemku orná pôda o výmere 142 m2, vedené na LV č. 5636 Okresným
úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § 14d
ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v záujme vysporiadania majetkovo – právneho stavu pozemkov, na ktorých sa na-chádza
spevnená plocha parkoviska termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede, tvoriaca majetok
spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 31 450 920, ktorej 100 % akcionárom je mesto Dunajská Streda.
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 33 Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o financovaní búracích prác medzi
Mestom Dunajská Streda a spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Štúrova 1090/7, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o financovaní búracích
prác medzi Mestom Dunajská Streda a spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Štúrova
1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 44:
prítomní:
25
za:
23
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 193/2015/9
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Zmluvy o financovaní búracích prác medzi Mestom Dunajská Streda
a spoločnosťou DAC ARÉNA, a.s. so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 47 854 707 v predloženom rozsahu.
B/ ž i a d a
primátora mesta vykonať potrebné opatrenia na realizáciu uznesenia uvedeného v bode A/
tohto uznesenia.

k bodu č. 34 Rôzne
_________________________________________________________________________
Poslanec Alexander Dakó žiadal príslušný odbor mestského úradu, aby v budúcnosti pri vydávaní
stavebných povolení brali ohľad na pojazdnosť chodníkov a ciest pri cintoríne na Malodvorníckej
ceste s dôrazom na Sviatok všetkých svätých.
Poslanec, György Bugár informoval poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
o ukončení zberu potravín v nákupnom stredisku TESCO, v rámci charitatívnej činnosti za
pomoci Katolíckej cirkvi, počas ktorej vyzbierali vyše 2400 kg potravín. Požiadal poslancov
o pomoc pri rozdeľovaní, v prípade ak majú vedomosť o odkázaných rodinách zo sociálne slabšej
vrstvy, aby to oznámili odboru sociálnych vecí mestského úradu.
Poslanec, Attila Karaffa žiadal primátora mesta o podanie informácií ohľadom výsledku šetrenia
u spoločnosti TSS METAL, s,r.o. v Mliečanoch. Ďalej žiadal o zabezpečenie čistoty a poriadku
na Nám.Vámberyho, kde suché listy boli zametané do jarkov okolo kostola a taktiež vyjadril
svoju nespokojnosť ohľadne verejného osvetlenia na námestí. Rímskokatolícky kostol a jeho
okolie by si zaslúžili väčšiu pozornosť, žiada o úpravu verejnej zelene a opravu verejného
osvetlenia.
Primátor mesta vnadväznosti na otázku poslanca uviedol,, že šetrenie v Mliečanoch ešte prebieha,
informácia bude poskytnutá po jeho ukončení.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy spolu s poslankyňou, Tündou Brunczvikovou žiadali
primátora, aby parcely č. 3118/23 rozlohou 162 m² a č.3134/70 rozlohou 1825 m² nachádzajúce
sa na LV č. 5471 na Kúpeľnej ulici, ktoré sú v správe Pozemkového fondu a na ktorých sa
nachádzajú miestne komunikácie, aby zabezpečil bezodplatný prevod pozemkov na mesto
Dunajská Streda.
Poslanec, Roland Hakszer informoval poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
o premnožovaní hlodavcov na sídlisku Východ, presnejšie na ulici Jilemnického. Zároveň žiada
príslušný odbor o preverenie možností vyhubenia hlodavcov a vypracovanie deratizačného plánu
na rok 2016.
Poslanec, Ing. Pavol Sebök predniesol žiadosť o vyznačení parkovacích miest pri budove MsKS
pre telesne postichnutých, ďalej žiadal MsP o vykonaie častejších kontrol na sídlisku Východ
ohľadom parkovania motorových vozidiel. Ďalej žiadal preveriť možnosť vybudovania chodníku
pri cintoríne na Malodvorníckej ceste a vybudovanie chodníka na ulici Attilu Józsefa pre
materskou školou.
Zástupca primátora, MUDr. Zoltán Horváth podal informáciu poslancom Mestského
zastupiteľstva o odporúčaní a žiadosti riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru

46

v Dunajskej Strede, riaditeľa pána Mgr. Petra Botha ohľadne masových podujatí na verejnom
priestranstve z pohľadu rizika atentátov na občanov Slovenskej republiky zo strany ISIS.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik predniesla žiadosť v mene telesne postihnutých na
dôsledné upratanie všetkých chodníkov a prechodov na území mesta Dunajská Streda.
Poslanec, Mgr. Iván Nagy poďakoval metskému úradu a vedúcej odboru stavebného Ing. Erike
Szelle za odbornú pomoc pri urýchlení výstavby oplotenia pri Žitnoostrovskom múzeu zo strany
majiteľa súkromného pozemku.
Poslankyňa, PaeDr. Kinga Horváth, PhD. vyslovila vďaku za vytvorenie možnosti napojenia
notebookov na elektrickú sieť v rokovaciej miestnosti mestského zastupiteľstva.
k bodu č. 35 Interpelácie
_________________________________________________________________________
Poslanec, Attila Karaffa interpeloval primátora mesta, ohľadne priebehu exekučného konania
voči prisťahovalcom pod Gabčíkovským nadjazdom.
Primátor mesta ubezpečil poslanca, že konanie sa začalo, ale vzhľadom na zložitosť riešenia
situácie odpoveď bude poskytnutá v príslušných komisiách.
Poslanec, Ing. Pavol Sebök vzhľadom na pokročilý čas oznámil primátorovi mesta, že svoju
písomnú interpeláciu odovzdá do jeho rúk, na ktorú očakáva písomnú odpoveď.
Primátor mesta v závere poďakoval všetkým poslancom za ich prácu za rok 2015 a poprial im
príjemné prežitie Vianočnýh sviatkov v okruhu rodiny a blízych.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 24.11.2015 o 19,00 hodine.
Zápisnica bola podpísaná dňa 2. decembra 2015.

………………………………
Ing. Júlia Bubniaková
prednosta úradu

Overovatelia: 1/ Attila Karaffa
2/ Mgr. Alaxander Dakó

Zapisovateľka: JUDr. Monika Kardos
organizačná referentka

………………………………
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

………………………………
………………………………

………………………………
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