SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 12/7/2016

Dunajská Streda, 28.6.2016

Zápisnica
zo 12 zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,
konaného dňa 28. júna 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 22 osôb
- primátor mesta
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- hlavný kontrolór
- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda
- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
1. Tamás Domonkos ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
2. Roland Hakszer ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
3. Attila Karaffa ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
k bodu č. 1. Návrh programu 12. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos zahájil a viedol 12. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda.
Následne primátor mesta predniesol pozmeňovací návrh o doplnenní nového
programového bodu pod programovým bodom č. 4 s názvom: Petícia za zachovanie parkovacích
miest na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede č. 171/2015/9 zo dňa 24.11.2015 ( petícia bola
doručená na MsÚ DS dňa 21.6.2016), ďalej navrhol programový bod č. 12 (podľa pozvánky):
Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č.
3409/8 o výmere 428 m2, v prospech Attilu Csibreiho, bytom Ulica Svätej Alžbety 5767/9, 929 01
Dunajská Streda stiahnúť z programu rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to
na základe rozhodnutia Mestskej rady Dunajská Streda, ktorá navrhla vrátiť predložený materiál na
prerokovanie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť a KomisiouMsZ pre rozvoj mesta a dopravu.
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Namiesto vyššie uvedeného programového bodu navrhol prerokavať nový programový
bod s názvom : Návrh na splonomcenenie primátora mesta Dunajská Streda na podanie žiadosti
o preskúmanie Rozhodnutia Odboru opravných prostriedkov, referátu životného prostredia
Okresného úradu Trnava vo veci SPV Granul, s.r.o., Nová Osada 22, Dunajská Streda o
predloženom zámere Výroby energetických peletov z biomasy.
Ďalej primátor mesta predniesol ďalší pozmeňovací návrh o prerokovaní programového
bodu č. 14.: Návrh na schválenie odplatnej zámeny pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta
Dunajská Streda vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym, na
LV č. 5441, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská
Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/70, druh pozemku orná pôda vo výmere 99 m² a pozemku
v spoluvlastníctve Alexandra Keufela v podiele ½-ine k celku a Andreja Beregszásziho v podiele
½-ine k celku vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym, na LV č.
7942, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská Streda,
parcela reg. „C“ č. 1209/68, druh pozemku orná pôda vo výmere 60 m², ako programový bod č.
30., ostatné body sa prečíslujú.
Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg predniesla pozmeňovací návrh o prerokovaní
programového bodu č. 14 v poradí, ako to bolo uvedené v pozvánke zo dňa 22.6.2016.
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne, Mgr.Andrei Herceg:
Hlasovanie č. 1:
prítomní:
22
za:
12
proti:
3
zdržal sa:
5
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Hlasovanie o programe rokovania Mestkého zastupiteľstva Dunajská Streda spolu s
pozmeňovacími návrhmi primátora mesta:
Hlasovanie č. 2:
prítomní:
22
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Z technických príčin hlasovanie č. 2
bolo neplatné.
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Hlasovanie o programe rokovania Mestkého zastupiteľstva Dunajská Streda spolu s
pozmeňovacími návrhmi primátora mesta :
Hlasovanie č. 3:
prítomní:
22
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 260/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 28.6.2016:
1. Schválenie programu rokovania 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 11. zasadnutia
konaného dňa 19.4.2016.
4. Petícia za zachovanie parkovacích miest na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede a za zrušenie
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 171/2015/9 zo dňa 24.11.2015
5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 3/2016
6. Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda.
7. Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel pre rozpočtové a príspevkové organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
8. Pravidlá príležitostného spoločného verejného obstarávania niektorých tovarov a služieb
mestom Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami so samostatnou
právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo
vlastníctve mesta Dunajská Streda z 28. apríla 2015
10. Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania spoločnosti
THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
31 450 920
11. Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK DS, a. s., nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2820/71 o výmere 1 410 m2 do
vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro.
12. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par.
č.1620/59 o výmere 47 m2 a par. č. 1620/61 o výmere 84 m2, v prospech Ing. Kataríny
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Pápayovej, bytom Nám. Svätého Štefana 4402/7, 929 01 Dunajská Streda a Jána Mészárosa,
bytom Nová Ves 2226/40, 929 01 Dunajská Streda.
13. Návrh na splonomcenenie primátora mesta Dunajská Streda na podanie žiadosti o
preskúmanie Rozhodnutia Odboru opravných prostriedkov, referátu životného prostredia
Okresného úradu Trnava vo veci SPV Granul, s.r.o., Nová Osada 22, Dunajská Streda o
predloženom zámere Výroby energetických peletov z biomasy
14. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par.
č. 136/51 o výmere 14 m2, v prospech Prišky Kántorovej, bytom Kukučínová 1212/9, 929 01,
Dunajská Streda
15. Návrh na schválenie odplatnej zámeny pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská
Streda vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym, na LV č.
5441, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská Streda,
parcela reg. „C“ č. 1209/70, druh pozemku orná pôda vo výmere 99 m² a pozemku
v spoluvlastníctve Alexandra Keufela v podiele ½-ine k celku a Andreja Beregszásziho
v podiele ½-ine k celku vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom
katastrálnym, na LV č. 7942, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne
územie Dunajská Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/68, druh pozemku orná pôda vo výmere 60
m²
16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3462/613
o výmere 11 m2, v prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 726/38, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179
17. Návrh na odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 2226 vedeného na
LV č. 4467 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
18. Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej verejnej súťaže o
prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom
prevádzkovania školského bufetu
19. Návrh na schválenie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.,
so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, s organizáciou zodpovednosti
výrobcov pre obaly
20. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 206/2016/10 zo dňa
16.02.2016
21. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa
v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1714/2 o výmere 102 m2, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2016, ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda
23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2016 zo dňa 28. júna
2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda
24. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2015 2019
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25. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu s názvom "
Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom Dunajská Streda a Malé
Blahovo"
26. Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl s právnou subjektivitou s elokovanými
pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, zariadenia školského
stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda a optimalizácia siete existujúcich materských škôl a zariadení
školského stravovania
27. Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so sídlom Komenského
ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
28. Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie v budove, ktorá sa využíva ako
Nocľaháreň
29. Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda
30. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za
mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
31. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na
II. polrok 2016
32. Rôzne
33. Interpelácie

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
______________________________________________________________________________
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava Garayho , za zapisovateľku určil JUDr. Moniku Kardos,
organizačnú referentku.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľky:
Hlasovanie č. 4:
prítomní:
22
za:
17
proti:
2
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 261/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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berie na vedomie
určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ing. Ladislava Garayho za overovateľov zápisnice a
JUDr. Moniky Kardos za zapisovateľku.
k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 11.
zasadnutia konaného dňa 19.4.2016
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol správu o Kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda z 11. zasadnutia konaného dňa 19.4.2016 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5:
prítomní:
22
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 262/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 11.
zasadnutia, konaného dňa 19. apríla 2016.

k bodu č. 4. Petícia za zachovanie parkovacích miest na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede
a za zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 171/2015/9 zo dňa
24.11.2015
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Petíciu za zachovanie parkovacích miest na Hlavnej ulici
v Dunajskej Strede a za zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č.
171/2015/9 zo dňa 24.11.2015 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta predniesol procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Dr.
Jurajovi Csintalovi (zástupca podnikateľov a majiteľov obchodných jednotiek na Hlavnej ulici),
a o návrhu primátor mesta dal hlasovať.
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora:
Hlasovanie č. 6:
prítomní:
22
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
s ch v a ľ u j e
procedurálny návrh o udelení slova pánovi, Dr. Jurajovi Csintalovi.
Pán, Dr. Juraj Csintalan, ako zástupca podnikateľov a majiteľov obchodných jednotiek na
Hlavnej ulici, vyjadril svoj negatívny postoj a názor ohľadne vybudovania cyklistickej trasy na
Hlavnej ulici, z dôvodu zákazu parkovania motorových vozidel pred obchodmi, natoľko
zákazníci nemajú možnosť parkovania ani v blízkosti obchodných jednotiek. Ďalej uviedol, že v
priebehu predošlých dní ani majitelia obchodov nemohli zaparkovať pred vlastnými obchodmi, a
dostali od príslušníkov Mestskej polície pokuty a došlo k nasadeniu blokovacích zariadení na
kolies motorových vozidiel, ktorých sú vlastníkmi.
Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg uviedla, že podporuje vybudovanie cyklistickej trasy v
Dunajskej Strede, ale nie v takej forme a takým spôsobom že cyklistická trasa neumožňuje
parkovanie motorových vozidiel pred obchodmi na Hlavnej ulici, ďalej súhlasila s protestom
pána Dr. Juraja Csintalana a ostatných majiteľov.
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. pripomenul skutočnosť, že pred rokom bol
doručený návrh o eliminovaní platených parkovacích miest na Hlavnej ulici v rámci úsporných
opatrení vhzhľadom na skutočnosť, že mesto platilo nájomné SC TTSK. Ani vtedy nepodporoval
výstavbu cyklistickej trasy, vyjadril svoju podporu na stranu majiteľov obchodov.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz upriamil pozornosť všetkým prítomným, že síce aj on
sám rád využíva bicykel ako dopravný prostriedok, no napriek tomu uvedenú cyklotrasu
považuje za veľmi nebezpečnú.
Poslankyňa, Tünde Brunczvik vyhlásila, že súhlasí s vybudovaním cyklistickej trasy v
meste, ale nie na Hlavnej ulici, ale na korze Bélu Bartóka.
Poslanec, MUDr. Juraj Puha pripomenul všetkým prítomným skutočnosť, že samého
zrodu myšlienky výstavby cylotrasy bol jedným z odporcov.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó súhlasil s poslancom, Ing. arch. Marianom Ravaszom a
navrhol vypracovanie novej koncepcie.
Poslanec, Ing. Pavol Sebők výstavbu cyklotrasy hodnotil kladne, podľa jeho názoru ako
odborníka na dopravu, z dôvodu že premávka na Hlavná ulici bola veľmi prehustená, cylotrasa je
jedným z alternatívnych spôsobov, ako zabezpečiť bezpečnú premávku na tejto ulici pre
cyklistov ako aj pre chodcov.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik vyjadrila svoj súhlas s poslancom, Ing. Pavlom
Sebőkom, pričom vyhlásila, že majitelia obchodov majú pravdu.
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Poslanec, Ing. Pavol Sebők pripomenul, že návhr na vybudovanie cyklistickej trasy bol
prerokovaný príslušnými komisiami MsZ, a na základe ich stanovísk a rozhodnutí Mestského
zatupiteľstvo došlo k vypracovaniu projektu cyklotrasy na Hlavnej ulici.
Poslanec, František Vangel sa zaujímal o možnosti vybudovania jednosmernej premávky,
a to spôsobom vhodným aj pre vodičov motorových vozidiel, aj pre chodcov a aj pre cyklistov.
Primátor mesta reagoval na horeuvedené skutočnosti a príspevky, s tým, že vybudovanie
cyklistickej trasy bola uskutočnená na základe stanoviska príslušných komisií Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda, Mestskej rady Dunajská Streda a Mestského zastupiteľstva zo
dňa 24.11.2015, pričom realizáciu predmetnej cyklotrasy predchádzalo projektovanie,
konzultácia s príslušnými orgánmi štátnej správy a Dopravným inšpektorátom Okresného
riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, ako aj Údržbou a správou ciest Trnavského samosprávneho
kraja, ako správcom pozemnej komunikácie.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní:
22
za:
22
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 263/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
petíciu za zachovanie parkovacích miest na Hlavnej ulici v Dunajskej Strede a za zrušenie
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 171/2015/9 zo dňa 24.11.2015.
k bodu č. 5. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016 č. 3/2016
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2016
č. 3/2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní:
22
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 264/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmeny rozpočtu č. 3/2016 mesta Dunajská Streda za rok 2016 v preloženom rozsahu.

k bodu č. 6. Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel mesta Dunajská
Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu
:
Hlasovanie č. 9:
prítomní:
22
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 265/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
rozpočtové pravidlá mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 7. Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel pre rozpočtové a príspevkové
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Rozpočtových pravidiel pre rozpočtové
a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č.10:
prítomní:
22
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 266/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
rozpočtové pravidlá pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu..

k bodu č. 8. Pravidlá príležitostného spoločného verejného obstarávania niektorých
tovarov a služieb mestom Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými
organizáciami so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Pravidlá príležitostného spoločného verejného obstarávania
niektorých tovarov a služieb mestom Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými
organizáciami so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.11:
prítomní:
22
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 267/2016/12

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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schvaľuje
pravidlá príležitostného spoločného obstarávania niektorých tovarov a služieb mestom
Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami so samostatnou právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom
rozsahu.

k bodu č. 9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania bývania
v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda z 28. apríla 2015
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám poskytovania
bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda z 28. apríla 2015 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.12:
prítomní:
22
za:
17
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 4
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 268/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania bývania v nájomnom byte vo vlastníctve mesta
Dunajská Streda z 28. apríla 2015 v predloženom rozsahu.

k bodu č. 10. Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného imania
spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 31 450 920
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na vklad majetku mesta Dunajská Streda do základného
imania spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 31 450 920 v zmysle predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.12:
prítomní:
22
za:
17
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 4
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 269/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. vklad nasledovného nehnuteľného majetku mesta v súlade s § 9 ods. 2, písm. f) zákona
SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dňom 01.09.2016 do
základného imania spoločnosti THERMALPARK DS, a.s., so sídlom Gabčíkovská cesta
237/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 450 920, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu v Trnave, oddiel Sa, vložka č. 224/T, vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda v podiele 1/1 k celku:
1.1. vedeného Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor na LV č. 3251,
v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
v podiele 1/1 k celku ako:

pozemok par. č. 2818/11, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 289 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 11 669,82 €
(slovom: jedenásťtisícšesťstošesťdesiatdeväť eur a osemdesiatdva euro centov)

pozemok par. č. 2818/12, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 177 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 7 147,26 €
(slovom: sedemtisícstoštyridsaťsedem eur a dvadsaťšesť euro centov)

pozemok par. č. 2819/1, par. registra „C“, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 1 057 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 42 681,66 €
(slovom: štyridsaťdvatisícšesťstoosemdesiatjeden eur a šesťdesiatšesť euro centov)

12


pozemok par. č. 2819/2, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 75 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 3 028,50 €
(slovom: tritisícdvadsaťosem eur a päťdesiat euro centov)

pozemok par. č. 2819/6, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 007 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 40 662,66 €
(slovom: štyridsaťtisícšesťstošesťdesiatdva eur a šesťdesiatšesť euro centov)

pozemok par. č. 2819/7, par. registra „C“, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 626 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 25 227,88 €
(slovom: dvadsaťpäťtisícdvestodvadsaťsedem eur a osemdesiatosem euro centov)

pozemok par. č. 2819/8, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 322 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 13 002,36 €
(slovom: trinásťtisícdva eur a tridsaťšesť euro centov)

pozemok par. č. 2819/10, par. registra „C“, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 13 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 524,94 €
(slovom: päťstodvadsaťštyri eur a deväťdesiatštyri euro centov)

pozemok par. č. 2819/11, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 077 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 43 489,26 €
(slovom: štyridsaťtritisícštyristoosemdesiatdeväť eur a dvadsaťšesť euro centov)

pozemok par. č. 2819/12, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 084 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 43 771,92 €
(slovom: štyridsaťtritisícsedemstosedemdesiatjeden eur a deväťdesiatdva euro centov)

pozemok par. č. 2819/13, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 096 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 44 256,48 €
(slovom: štyridsaťštyritisícdvestopäťdesiatšesť eur a štyridsaťosem euro centov)
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pozemok par. č. 2819/14, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 084 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 43 771,92 €
(slovom: štyridsaťtritisícsedemstosedemdesiatjeden eur a deväťdesiatdva euro centov)

pozemok par. č. 2819/15, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 105 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 44 619,90 €
(slovom: štyridsaťštyritisícšesťstodevätnásť eur a deväťdesiat euro centov)

pozemok par. č. 2819/16, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 073 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 43 327,74 €
(slovom: štyridsaťtritisíctristodvadsaťsedem eur a sedemdesiatštyri euro centov)

pozemok par. č. 2819/17, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1 072 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 43 287,36 €
(slovom: štyridsaťtritisícdvestoosemdesiatsedem eur a tridsaťšesť euro centov)

pozemok par. č. 2819/18, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 412 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 16 636,56 €
(slovom: šestnásťtisícšesťstotridsaťšesť eur a päťdesiatšesť euro centov)

pozemok par. č. 2819/19, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 182 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 7 349,16 €
(slovom: sedemtisíctristoštyridsaťdeväť eur a šestnásť euro centov)

pozemok par. č. 2819/20, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 298 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 12 033,24 €
(slovom: dvanásťtisíctridsaťtri eur a dvadsaťštyri euro centov)

pozemok par. č. 2819/21, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 279 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 11 266,02 €
(slovom: jedenásťtisícdvestošesťdesiatšesť eur a dva euro centov)
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pozemok par. č. 2819/22, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 300 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 12 114,00 €
(slovom: dvanásťtisícstoštrnásť eur)

pozemok par. č. 2819/23, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 300 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 12 114,00 €
(slovom: dvanásťtisícstoštrnásť eur)

pozemok par. č. 2819/24, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 283 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 11 427,54 €
(slovom: jedenásťtisícštyristodvadsaťsedem eur a päťdesiatštyri euro centov)

pozemok par. č. 2819/25, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 313 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 12 638,94 €
(slovom: dvanásťtisícšesťstotridsaťosem eur a deväťdesiatštyri euro centov)

pozemok par. č. 2819/26, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 333 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 13 446,54 €
(slovom: trinásťtisícštyristoštyridsaťšesť eur a päťdesiatštyri euro centov)

pozemok par. č. 2819/28, par. registra „C“, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 179 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 7 228,02 €
(slovom: sedemtisícdvestodvadsaťosem eur a dva euro centov)

pozemok par. č. 2819/33, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 101 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 4 078,38 €
(slovom: štyritisícsedemdesiatosem eur a tridsaťosem euro centov)

pozemok par. č. 2819/34, par. registra „C“, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 353 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 14 254,14 €
(slovom: štrnásťtisícdvestopäťdeiatštyri eur a štrnásť euro centov)
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pozemok par. č. 2819/47, par. registra „C“, druh pozemku: ostatné plochy
o výmere 106 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 4 280,28 €
(slovom: štyritisícdvestoosemdesiat eur a dvadsaťosem euro centov)

pozemok par. č. 888/3, par. registra „E“, druh pozemku: orná pôda o výmere 142
2
m
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 5 733,96 €
(slovom: päťtisícsedemstotridsaťtri eur a deväťdesiatšesť euro centov)

stavba súp. č. 6031 s príslušenstvom na pozemku par. č. 2819/2, popis stavby:
Vodný zdroj geotermálnej vody DS - 2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 29/2016, vypracovaným Ing. Pavlom Minárikom, dňa 04.04.2016, t.j. 807 000,00 €
(slovom: osemstosedemtisíc eur)
1.2
vedeného Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor na LV č. 5441,
v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
v podiele 1/1 k celku ako:

pozemok par. č. 2819/45, par. registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 38 m2
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 1 534,44 €
(slovom: tisícpäťstotridsaťštyri eur a štyridsaťštyri euro centov)
1.3 pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, par. č. 2819/27 o výmere 2 853 m2, vytvoreného geometrickým plánom č.
46610910-28/2016, vyhotoveným dňa 29.03.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrová 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, overeným Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor pod. č. 719/2016, dňa 13.04.2016, v podiele 1/1-ine k celku
vo výške všeobecnej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom
č. 31/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 08.04.2016, t.j. 115 204,14 €
(slovom: stopätnásťtisícdvestoštyri eur a štrnásť euro centov)
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.
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k bodu č. 11. Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK
DS, a. s., nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2820/71
o výmere 1 410 m2 do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,Euro
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odkúpenie pozemku vo vlastníctve spoločnosti
THERMALPARK DS, a. s., nachád-zajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č.
2820/71 o výmere 1 410 m2 do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,Euro v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.14:
prítomní:
22
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 3
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 270/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/schvaľuje
odkúpenie pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku ostatné plochy,
par. č. 2820/71 o výmere 1 410 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 4661091029/2016, vyhotoveným dňa 30.03.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova
1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor pod. č. 718/2016, dňa 19.04.2016, v podiele 1/1-ine
k celku, do vlastníctva mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom:
jedno euro).
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.
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k bodu č. 12. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 1620/59 o výmere 47 m2 a par. č. 1620/61 o výmere 84 m2,
v prospech Ing. Kataríny Pápayovej, bytom Nám. Svätého Štefana 4402/7, 929 01
Dunajská Streda a Jána Mészárosa, bytom Nová Ves 2226/40, 929 01 Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1620/59 o výmere 47 m2 a par. č. 1620/61
o výmere 84 m2, v prospech Ing. Kataríny Pápayovej, bytom Nám. Svätého Štefana 4402/7, 929
01 Dunajská Streda a Jána Mészárosa, bytom Nová Ves 2226/40, 929 01 Dunajská Streda
v zmysle predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta doplnil predložený návrh s tým, že medzičasom bol vybudovaný
na prevádzanom pozemku par. č. 1620/61 asfaltový povrch v hodnote 1.999,46 Eur a kupujúci
sa zaväzujú uhradiť mestu náklady na jej vybudovanie.
Následne primátor mesta uviedol, že na schválenie predloženého návrhu je potrebné
hlasovať s 3/5 väčšinou prítomných poslancov, vzhľadom na osobitný zreteľ z dôvodu, že jeden
zo žiadateľov je v príbuzenskom vzťahu so zamestnancom MsÚ (s vedúcim odboru finančného,
s Ing. Zoltánom Pápaym).
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom:
Hlasovanie č.15:
prítomní:
22
za:
18
proti:
0
zdržal sa:
2
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 271/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, vytvorených geometrickým plánom č.
46610910-39/2016, vyhotoveným dňa 16.05.2016, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o.,
Štúrova 1089/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom
Dunajská Streda – Katastrálny odbor, dňa 25.05.2016 pod č. 1105/2016, par. č.
1620/59, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 47 m2 a par. č.
1620/61, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2,
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v prospech Ing. Kataríny Pápayovej, nar. 24.01.1974, bytom Nám. Svätého Štefana
4402/7, 929 01 Dunajská Streda do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k
celku a Jána Mészárosa, nar. 23.01.1970, bytom Nová Ves 2226/40, 929 01 Dunajská
Streda do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku, za všeobecnú hodnotu
pozemku, stanovenú znaleckým posudkom č. 53/2016, vypracovaným Jolanou
Némethovou, dňa 25.05.2016 vo výške 4.490,- € (slovom: štyritisícštyristodeväťdesiat
eur), s tým, že kupujúci uhradia aj celkové náklady za výstavbu spevnenej plochy
(asfaltového povrchu) vo výške 1.999,46 Eur (slovom: tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur
a 46 centov) na par. Č. 1620/61, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 84 m² s nasledovnou zmluvnou podmienkou:

kupujúci boli oboznámení so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č.
1620/59 a č. 1620/61 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení
infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia;
vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia)
a predmetné parcely prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených
vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. Odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR
č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemkov,
priľahlých plôch, spevnenej plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov).
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. 13. Návrh na splonomcenenie primátora mesta Dunajská Streda na podanie
žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia Odboru opravných prostriedkov, referátu životného
prostredia Okresného úradu Trnava vo veci SPV Granul, s.r.o., Nová Osada 22, Dunajská
Streda o predloženom zámere Výroby energetických peletov z biomasy
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na splonomcenenie primátora mesta Dunajská Streda
na podanie žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia Odboru opravných prostriedkov, referátu
životného prostredia Okresného úradu Trnava vo veci SPV Granul, s.r.o., Nová Osada 22,
Dunajská Streda o predloženom zámere Výroby energetických peletov z biomasy v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ladislav Bachman, ako predseda Komisie MsZ pre životné prostredie a verejný
poriadok odporúčal schváliť predložený návrh.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.16:
prítomní:
22
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý

Uznesenie
č. 272/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
splnomocňuje
primátora mesta na podanie žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia Odboru opravných
prostriedkov, referátu živorného prostredia Okresného úradu Trnava vo veci SPV Granul,
s.r.o., Nová Osada 22, Dunajská Streda o predloženom zámere Výroby energetických
peletov z biomasy na Ministerstvo životného prostredia SR.

k bodu č. 14. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Dunajská Streda, par. č. 136/51 o výmere 14 m2, v prospech Prišky Kántorovej, bytom
Kukučínová 1212/9, 929 01, Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj
pozemku nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 136/51 o výmere 14 m2, v prospech Prišky
Kántorovej, bytom Kukučínová 1212/9, 929 01, Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.17:
prítomní:
22
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 273/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 136/51, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom
Dunajská Streda, v prospech Prišky Kántorovej, bytom Kukučínova 1212/9, 929 01
Dunajská Streda, nar. 23.09.1948, za všeobecnú hodnotu pozemku, stanovenú znaleckým
posudkom č. 39/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 28.04.2016 vo výške
405,- € (slovom: štyristopäťdesiat eur) s nasledovnou zmluvnou podmienkou:
- kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedenej parcele č. 136/51
nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný
vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia plynárenských zariadení;
podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetné parcely prijíma bez výhrad a bez
možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť
v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb.
2. Odpredaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR
č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ide o prevod pozemku,
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa).
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto uznesenia
mestského zastupiteľstva.

k bodu č. 15. Návrh na schválenie odplatnej zámeny pozemku vo výlučnom vlastníctve
mesta Dunajská Streda vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom
katastrálnym, na LV č. 5441, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda,
katastrálne územie Dunajská Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/70, druh pozemku orná
pôda vo výmere 99 m² a pozemku v spoluvlastníctve Alexandra Keufela v podiele ½-ine
k celku a Andreja Beregszásziho v podiele ½-ine k celku vedeného Okresným úradom
v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym, na LV č. 7942, okres Dunajská Streda, pre
obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/68,
druh pozemku orná pôda vo výmere 60 m²
______________________________________________________________________________
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Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie odplatnej zámeny pozemku vo výlučnom
vlastníctve mesta Dunajská Streda vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom
katastrálnym, na LV č. 5441, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne
územie Dunajská Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/70, druh pozemku orná pôda vo výmere 99 m²
a pozemku v spoluvlastníctve Alexandra Keufela v podiele ½-ine k celku a Andreja Beregszásziho
v podiele ½-ine k celku vedeného Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odborom katastrálnym,
na LV č. 7942, okres Dunajská Streda, pre obec Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská
Streda, parcela reg. „C“ č. 1209/68, druh pozemku orná pôda vo výmere 60 m² v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta uviedol, že na schválenie predloženého návrhu je potrebné
hlasovať s 3/5 väčšinou prítomných poslancov, vzhľadom na osobitný zreteľ z dôvodu, že jeden
zo žiadateľov je v príbuzenskom vzťahu s poslancom MsZ (s pani poslankyňou, Mgr. Andreou
Herceg).
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.18:
prítomní:
22
za:
18
proti:
1
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 274/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Odplatnú zámenu nasledovných pozemkov:
1.1
predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 1 – mesto Dunajská Streda:

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1209/70
o výmere 99 m2, vedený na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom
katastrálnym vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/70, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 57/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške 3 424,41
€ (slovom: tritisícštyristodvadsaťštyri eur a štyridsaťjeden euro centov).

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, okres Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1208/1
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o výmere 57 m2, vedený na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom
katastrálnym vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 00 305 383.
Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/70, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 57/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške ....... €
(slovom: ................................).
1.2 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 2 – Alexander Keufel, bytom Adyho 16,
929 01 Dunajská Streda, nar. 03.03.1973:

spoluvlastnícky podiel Alexandera Keufela, bytom Adyho 16, 929 01 Dunajská
Streda, nar. 03.03.1973 v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku, nachádzajúcemu sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1209/68 o výmere 60 m2, vedený na LV č.
7942 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom katastrálnym.
Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/68, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške 2 075,40
€ (slovom: dvetisícsedemdesiatpäť eur a štyridsať euro centov).

spoluvlastnícky podiel Alexandera Keufela, bytom Adyho 16, 929 01 Dunajská
Streda, nar. 03.03.1973 v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku, nachádzajúcemu sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda,
druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1209/46 o výmere 10 m2, vedený na LV č.
7942 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom katastrálnym.
Všeobecná hodnota pozemku, parc. č 1209/68, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške ....... €
(slovom: ...............................).
1.3 predmet zámeny na strane vymieňajúceho č. 3 – Andrej Beregszászi, bytom Nám.
Ármina Vámberyho 55/15, 929 01 Dunajská Streda, nar. 07.07.1979:

spoluvlastnícky podiel Andreja Beregszásziho, bytom Nám. Ármina Vámberyho
55/15, 929 01 Dunajská Streda, nar. 07.07.1979 v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku,
nachádza-júcemu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
okres Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1209/68 o výmere
60 m2, vedený na LV č. 7942 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom
katastrálnym.
Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1209/68, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške 2 075,40
€ (slovom: dvetisícsedemdesiatpäť eur a štyridsať euro centov).

spoluvlastnícky podiel Andreja Beregszásziho, bytom Nám. Ármina Vámberyho
55/15, 929 01 Dunajská Streda, nar. 07.07.1979 v podiele 1/2-ine k celku, k pozemku,
nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres
Dunajská Streda, druh pozemku orná pôda, parc. registra „C“ č. 1209/46 o výmere 10 m2,
vedený na LV č. 7942 Okresným úradom Dunajská Streda, Odborom katastrálnym.
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Všeobecná hodnota pozemku, par. č. 1209/68, bola stanovená znaleckým posudkom
č. 58/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.06.2016 vo výške ....... €
(slovom: ..............................).
2. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedeného v bode 1.1 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 1, nehnuteľnosti, uvedeného v bode 1.2 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 2 a v bode 1.3 tohto návrhu na strane vymieňajúceho č. 3, za odplatu vo
výške rozdielu všeobecnej hodnoty nehnuteľností uvedených v bode 1.1 a 1.2, 1.3 tohto
návrhu, t.j. vo výške ............... € (slovom: .........................), s nasledovnými zmluvnými
podmienkami:
2.1. pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 2 nadobúda do
podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku,
2.2. pozemok uvedený v bode 1.1 tohto návrhu vymieňajúci č. 3 nadobúda do
podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2-ine k celku,
2.3. odplata vo výške ..........,- € (slovom: .............................................) sa prevádza na
účet vymieňajúceho č. 1, IBAN č. SK17 7500 0000 0003 0281 2303, BIC: CEKOSKBX;
táto suma predstavuje výšku rozdiel VŠH pozemkov parc. č. 1209/70, 1208/1 a parc. č.
1209/68, 1209/46.
2.4. vymieňajúci č. 1 bol oboznámený so skutočnosťou, že na parcele uvedenej v bodoch
1.2 a 1.3 tohto návrhu, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení
infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia;
vedenia plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia)
a predmetnú parcelu prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu
výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených
vedení infraštrukturálnych stavieb,
2.5. vymieňajúci č. 2 a č. 3 boli oboznámení so skutočnosťou, že na parcele uvedenej
v bode 1.1 tohto návrhu, nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb (verejný vodovod a kanalizácia; káblové VN-NN vedenia; vedenia
plynárenských zariadení; podzemný teplovod; káblové a iné vedenia) a predmetnú parcelu prijímajú bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov,
ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení
infraštrukturálnych stavieb.
3. Odplatnú zámenu nehnuteľností, uvedeného v bode 1.1 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 1, nehnuteľnosti, uvedeného v bode 1.2 tohto návrhu na strane
vymieňajúceho č. 2 a v bode 1.3 tohto návrhu na strane vymieňajúceho č. 3, 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 pozemku, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1209/68
o výmere 60 m2, parc.č. 1209/46 o výmere 10 m2, čím sa vytvára priestor na realizáciu
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zámeru výstavby chodníka pre chodcov vrátane cyklistickej trasy, ako pokračovanie už
vybudovaného chodníka pre chodcov.
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.

Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo
predmetnú zámenu pozemkov, poslankyňa mestského zastupiteľstva vyjadrila svoju nespokojnoť
k postoju zamestnancov mestského úradu, odborných komisií a mestského zastupiteľstva
k vybavovaniu záležitostí ich rodiny.
Poslankyňa, Mgr. Andrea Herceg opustila rokovaciu miestnosť o 15,40 hod.

k bodu č. 16. Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda,
par. č. 3462/613 o výmere 11 m2, v prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o.,
Štúrova 726/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú.
Dunajská Streda, par. č. 3462/613 o výmere 11 m2, v prospech spoločnosti CARTECH
SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova 726/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.19:
prítomní:
21
za:
0
proti:
16
zdržal sa:
5
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý
Uznesenie
č. 275/2016/12
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
neschvaľuje
1.
Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,
v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. registra „C“, druh pozemku orná
pôda, par. č. 3462/613 o výmere 11 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 3502193487/2016, vyhotoveným dňa 05.04.2016, 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 754/2016, dňa 15.04.2016,
v podiele 1/1-ine k celku, v prospech spoločnosti CARTECH SLOVAKIA, s.r.o., Štúrova
726/38, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 339 179, za všeobecnú hodnotu pozemku,
stanovenú znaleckým posudkom č. 81/2016, vypracovaným Ing. Františkom Dudekom,
dňa 25.04.2016 vo výške 460,- € (slovom: štyristošesťdesiat eur).

k bodu č. 17. Návrh na odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č.
2226 vedeného na LV č. 4467 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom
dome súp. č. 2226 vedeného na LV č. 4467 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny
odbor v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.20:
prítomní:
21
za:
17
proti:
16
zdržal sa:
0
nehlasoval: 4
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 276/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1.Odpredaj bytu č. 31 nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. číslo 2226, na ulici Nová
Ves v Dunajskej Strede, nachádzajúceho sa na pozemkoch parcely registra „C“, parc. č.
1919/113, 1919/114, 1919/115, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská
Streda, vedeného na liste vlastníctva číslo 4467 Okresným úradom Dunajská Streda –
Katastrálny odbor, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných
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zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku 69/4578 v zmysle bodu 3.
uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011 zo dňa 28.06.2011, za
kúpnu cenu stanovenú v bode 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
8/100/2011 zo dňa 28.06.2011:
Súpisné Vchod Podla- Číslo Spoluvlastnícky
číslo
žie
bytu podiel na
spoločných
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu a
spoluvlastnícky
podiel k
pozemku
69/4578

Údaje o
Prevod
nadobúdateľovi vlastníctva
(meno,
v podiele
priezvisko,
dátum
narodenia,
trvalý pobyt)

Valter Fehér

1/1

2. Nasledovnú podmienku prevodu nehnuteľnosti uvedenú v bode 1. tohto uznesenia:
Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v prípade, ak kupujúci splní podmienky uvedené v
bodoch 5., 6. a 7. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 8/100/2011 zo
dňa 28.06.2011.
3. Prevod vlastníctva vyššie uvedenej nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov z dôvodu realizácie záväzku mesta odpredať byt vyplývajúci
zo zmlúv o uzavretí budúcej zmluvy s budúcimi nadobúdateľmi, resp. ich právnymi
nástupcami z rokov 1996 - 2012.
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.
4. Úhradu nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej
v bode 1. tohto návrhu, hradený kupujúcimi:
a) správny poplatok za zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
b) poplatok za spracovanie zmluvy vo výške 70,- € mestu Dunajská Streda v hotovosti do
pokladne Mestského úradu v Dunajskej Strede pri podpísaní kúpnej 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.
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k bodu č. 18. Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci obchodnej
verejnej súťaže o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za
účelom prevádzkovania školského bufetu
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na vyhodnotenie cenovej ponuky predloženej v rámci
obchodnej verejnej súťaže o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda za účelom prevádzkovania školského bufetu v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.21:
prítomní:
21
za:
19
proti:
16
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 277/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1.1 Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo
dňa 25.05.2016 v predloženom znení.
B/ s c h v a ľ u j e
2.1 Za víťaza obchodnej verejnej súťaže schváleného Uznesením Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda č. 242/2016/11 zo dňa 19.04.2016 podnikateľa, Roberta
Éliása, Dunajský Klátov 198, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 43 350 178.
2.2 Uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská
Streda, medzi Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 081 086, ako prenajímateľom a Robertom Éliásom, Dunajský Klátov 198, 930 21
Dunajský Klátov, IČO: 43 350 178, ako nájomcom, na dobu určitú, a to od 01.09.2016 do
31.12.2018, predmetom ktorej je prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 7,60
m2, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská
Streda, v pavilóne C, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda,
vedeného na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor za
účelom prevádzovania školského bufetu za nasledovných zmluvných podmienok:

ročné nájomné vo výške 456,- Eur (60,- Eur za 1 m2 prenajatej podlahovej plochy)
bude nájomca uhrádzať prenajímateľovi v mesačných splátkach vo výške 38,- Eur,

28




náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné,
elektrická energia, dodávka tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v
mesačných splátkach najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí
nájomca na základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.

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. 19. Návrh na schválenie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou
ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010,
s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda
a spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010,
s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.22:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 278/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zmluvu medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., so sídlom
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010, predmetom ktorej je prevádzkovanie
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových
výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov a to predloženom rozsahu.

k bodu č. 20. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č.
206/2016/10 zo dňa 16.02.2016
______________________________________________________________________________
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Primátor mesta predniesol Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda č. 206/2016/10 zo dňa 16.02.2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.23:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 279/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 206/2016/10 zo dňa
16.02.2016.

k bodu č. 21. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť
nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1714/2 o výmere 102 m2, 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 vecných bremien na
nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1714/2 o výmere 102 m2,
v prospech spoločnosti Západo-slovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.24:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 280/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e
1. Uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k.
ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 1714/2,
parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 102 m2,
vytvorenej geomet-rickým plánom č. 1038/2016, vyhotoveným dňa 01.06.2016,
vyhotoviteľom GEOPLAN – Ing. Tibor Gyulai, ul. bis. Kondého 5138/38, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 32 313 993, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia podzemného
elektrického infraštrukturálneho vedenia k stavbe „Polyfunkčný objekt“, ktorej
umiestnenie bolo povolené Územným rozhodnutím č. 23941/9847/2015/033-KNA-004,
vydaným mestom Dunajská Streda dňa 23.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
23.12.2015. 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. 60/2016, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou,
dňa 06.06.2016, vo výške 1 230,- € (slovom: jedentisícdvestotridsať 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. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 7/2016,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 7/2016, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2010
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.25:
prítomní:
21
za:
19
proti:
0
zdržal sa:
1
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nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 281/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 7/2016 zo dňa 28. júna 2016
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda.
k bodu č. 23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 8/2016 zo
dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. 8/2016 zo dňa 28. júna 2016 o používaní symbolov mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.26:
prítomní:
21
za:
17
proti:
1
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 282/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2016 zo dňa 28. júna 2016
o používaní symbolov mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu.

k bodu č. 24. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Dunajská Streda na volebné
obdobie 2015 -2019
______________________________________________________________________________
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Primátor mesta predniesol Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Dunajská
Streda na volebné obdobie 2016 -2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.27:
prítomní:
21
za:
21
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 283/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
volí
prísediacich pre Okresný súd Dunajská Streda na volebné obdobie 2016-2019:
1. Mária Kosárová, Jókaiho ul. 1428/25, Dunajská Streda
2. Viola Dobosová, Ružový háj 1357/16, Dunajská Streda
3. Rozália Csizmadiaová, Nám. SNP 190/19, Dunajská Streda
4. Margita Pogányová, Nám. Ármina Vámbéryho 53/8, Dunajská Streda
5. Helena Gódányová, Nám. Ármina Vámbéryho 53/8, Dunajská Streda
6. Veronika Molnárová, Nová Ves 2220/17, Dunajská Streda
7. Žófia Gombosová, Kodályová ul. 1546/16, Dunajská Streda

k bodu č. 25. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho
fondu s názvom "Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom
Dunajská Streda a Malé Blahovo"
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
z Enviromentálneho fondu s názvom "Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom
v katastrálnom Dunajská Streda a Malé Blahovo" v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. predniesol pozmeňovací návrh o zabezpečenie
likvidácie divokých skládok z vlastných zdrojov, podľa jeho názoru by malo mesto zo
svojho rozpočtu určiť každoročne istú sumu na tieto účely a nečakať na poskytnutie dotácie.
Primátor mesta nedal hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca, MVDr. Gabriela
Csicsaiho z dôvodu, že všetky zmeny vykonané v rozpočte mesta Dunasjká Streda je potrebné
prerokovať v príslušných komisiách Mestského zastupiteľstva Dunasjká Streda, pričom ak je
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možné tú-ktorú aktivitu mesta financovať z prostriedkov Európskej únie, alebo štátu, prioritne
by sme mali použiť tieto finančné zdroje – uviedol primátor mesta.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.28:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 284/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s c h v a ľ u j e

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom
„Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská
Streda a Malé Blahovo“,

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z Environmentálneho
fondu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne do výšky 5 % z
oprávnených nákladov žiadosti.
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.
Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 16,06 hod. v trvaní 15 minút.
Hlasovanie o návrhu primátora mesta o prestávke:
Hlasovanie č.29:
prítomní:
21
za:
20
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
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schvaľuje
procedurálny návrh o prestávke v trvaní 15 minút.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda sa pokračovalo o 16,35 hod.

k bodu č. 26. Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl s právnou
subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda, zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými
pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a optimalizácia siete
existujúcich materských škôl a zariadení školského stravovania
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl s
právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda, zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a optimalizácia siete existujúcich materských
škôl a zariadení školského stravovania v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik vyjadrila svoje obavy o strate korporatívnej identity
materských škôl. Ďalej pani poslankyňa poukázala na potrebu prerokovania predloženého návrhu
v príslušných komisiách MsZ.
Primátor mesta na pripomienky poslankyne uviedol, že na elokovaných pracoviskách
budú vymenovaní zástupcovia, ktorí budú garantmi v pokračovaní začatej pedagogockej
metodiky.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy sa zaujímal o ďalších plánovaných krokoch v súvislosti
s predloženým návrhom.
Primátor mesta na otázku poslanca uviedol, že v prvom rade bude potrebný súhlas
Ministertva školstva SR, je potrebné inventarizovať majetok, zabezpečiť delimitačné protokoly,
rozhodnúť o založení materských škôl so samostatznou právnou subjektivitou. Po vzniku
materských škôl od 1.1.2017 budú dočasne poverené riaditeľky s riadením jednotlivých
materských škôl, budú vypísané výberové konania na funkcie riaditeliek materských škôl,
medzitým budú zriadené rady škôl v jednotlivých organizáciách, ktorá budú zvoliť riaditeľky
z uchádzačov na nové funkčné obdobie. Ubezpečil poslancov, že mzdové prostriedky pre
zamestnancov týchto zariadení nebudú skrátené.
Poslankyňa, PaeDr. Kinga Horváth, PhD. súhlasila s poslankyňou, Mgr. Gabriallou
Jerábik, ďalej sa zaujímala o výsledkoch prieskumu.
Primátor mesta na otázku poslankyne uviedol, že právnou subjektivitou prichádza väčšia
samostnanosť jednotlivých materských škôl, ale aj väčšia zodpovednosť v oblasti hodpodárenia a
využívania finančných prostriedkov. Bolo by nezodpovedné zo strany samosprávy zaťažiť
riaditeľky materských škôl so samostatnou právnou subjektivitou s problémami, ktoré by ťažko
boli schopné riešiť. Kuchynské zariadenia materských škôl sú značne opotrebované a zastaralé.
Predbežný prieskum poukazuje na možnosť a potrebu vytvorenia centrálnych kuchýň s
výdajňami.
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Poslankyňa, Ágota Antal vyjadrila svoju nespokojnosť ohľadne nedostatočne
vypracovaného a predkladaného materiálu.
Primátor mesta poukázal na skutočnosť, že Mgr. Tímea Molnár, vedúca odboru škosltva,
sociálnych vecí, kultúry a šport disponuje všetkými štatistickými údajmi, ktoré zdôvodnia
potrebu centralizácie materských škôl. Okrem toho v prípade záujmu zo strany poslancov
prisľúbil organizovanie exkurzie do mesta Gödöllő resp. Hradec Kráľové, kde už úspešne funguje
centralizácia materských škôl a školských jedální.
Poslanec, Ing. Pavol Sebők, ako predseda školskej rady poukázal na absenciu
prerokovania materiálu s pedagógmi, školskými radami jednotlivých škôl. Absentuje spoluprácu
so zamestnancami mestkého úradu. Navrhuje stiahnuie programového bodu z programu
rokovania.
Poslanec, Ladislav Bachman ako člen rady školy na MŠ Smetanov háj poukázal na
neúnosné problémy kuchynských zariadení a na nutnosť rekonštrukcie.
MUDr. Zoltán Horváth, zástupca primátora, poznamenal, že má k dispozícii materiál
“Pasportizáciu školských kuchýň a zariadení z mesta Hradec Králové”, ktorý je veľmi výsťižný
materiál a má vysokú vypovedaciu schopnosť, pričom takýto materiál plánujeme dať vypracovať
pre samosprávu mesta Dunajská Streda prostredníctvom verejného obstarávania.
Poslanec, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. uviedol, že absentuje uvedenie existujúcich
pozitiívnych príkladov zo Slovenska.
Poslanec, Mgr. Alexander Dakó predniesol návrh na zloženie dozorného resp.
kontrolného orgánu v neziskovej organizácii z radu poslancov (nezávislí a opozícia 3+2).
Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca, Ing. Pavla Sebőka:
Hlasovanie č. 30:
prítomní:
21
za:
9
proti:
8
zdržal sa:
4
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 31:
prítomní:
21
za:
11
proti:
3
zdržal sa:
7
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 285/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e na v e d o m i e
informácie o súčasnom stave materských škôl a zariadení školského stravovania
B/ s ú h l a s í
s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania,
pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky - vyradenie materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:
1.
Názov školy: Materská škola – Óvoda
Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň
Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
2.

Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda
Októbrová ulica číslo 939/47 Dunasjká Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň
Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: maďarský

3.

Názov školy: Materská škola – Óvoda
Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunasjká Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň
Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

4.

Názov školy: Materská škola – Óvoda
Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Rybný
trh číslo 14 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
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5.

Názov školy: Materská škola – Óvoda
Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň
Komenského ulica číslo 357/5 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

6.

Názov školy: Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským –
Benedek Elek Óvoda
Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň
Alžbetínske námestie č. 323/3 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: maďarský

7.

Názov školy: Materská škola
Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň
Jesenského ulica čislo 910/10 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský

8.

Názov školy: Materská škola – Óvoda
Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Ružový
háj čislo 1359/19 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

9.

Názov školy: Materská škola - Óvoda
Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda
Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň
Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda
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Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania,
pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky; a s návrhom na zmenu v Sieti škôl
a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania
Slovenskej republiky - zaradenie materských škôl s právnou subjektivitou s elokovanými
pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:
1.

Názov školy: Materská škola – Óvoda
Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/ : Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

1.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda
Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
2. Názov školy: Materská škola - Óvoda
Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
2.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčas Materskej školy – Óvoda
Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
3. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda
Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/ : Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: maďarský
3.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským – Óvoda
Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Druh a typ školy: materská škola
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Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: maďarský
4. Názov školy: Materská škola – Óvoda
Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
4.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda
Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/ : Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský
4.2. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda
Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda
Druh a typ školy: materská škola
Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda
Vyučovací jazyk: slovenský
k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania,
pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
C/ súhlasí s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky vyradenie zariadení školského stravovania - školských jedální v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda:
1.
Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole
Smetanov háj číslo 286/9 Dunajská Streda
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9 Dunajská Streda
2.
Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri ZŠ Ármina Vámberyho
s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbery Ármin Alapiskola Hviezdoslavova
ulica č. 2094/2 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda
3.
Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole Zoltána
Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola
Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo / adresa / : Komenského ulica číslo 1219/1 Dunajská Streda
4.
Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu
Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica
č. 936/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely
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Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda
5.
Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole
Jilemnického ulica číslo 204/1 Dunajská Streda
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1 Dunajská Streda
k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania,
pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky;
D/ súhlasí s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky zaradenie zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými
pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:
1.
Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9 Dunajská Streda
1.1. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda
1.2. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Komenského ulica číslo 1219/1 Dunajská Streda
1.3. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda
1.4. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1 Dunajská Streda
1.5. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda
1.6. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo / adresa / : Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda
1.7. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda
1.8. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda
1.9. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda
1.10. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
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Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda
1.11. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda
1.12. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda
1.13. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne
Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň
Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda
k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania,
pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
E/ s c h v a ľ u j e
založenie neziskovej organizácie za účelom prevádzkovania školského stravovania
v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
na území mesta Dunajská Streda;
F/ u k l a d á
Mestskému úradu Dunajská Streda predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR žiadosti o zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zmysle tohto uznesenia a
zabezpečiť realizáciu ostatných úloh.
Poslanci, Ing. arch. Marian Ravasz, MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. a poslanec, Mgr. Alexander
Dakó opustili rokovaciu miestnosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda po prerokovaní
programového bodu č. 26 o 17,45 hod.
k bodu č. 27. Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so
sídlom Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru zriadenia Centra sociálnej
starostlivosti so sídlom Komenského ulica 359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s
právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Následne primátor mesta predniesol návrh vykonať opravu (zmenu) v návrhu uznesenia
v písmene A (súhlasí so zaradením Centra sociálnej starostlivosti so sídlom Komenského ulica
359/33 Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda s účinnosťou od 1.1.2017).
Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňovacím návrhom:
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Hlasovanie č.32:
prítomní:
18
za:
15
proti:
0
zdržal sa:
1
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 286/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ s ú h l a s í
so zriadením Centra sociálnej starostlivosti so sídlom Komenského ulica 359/33 Dunajská
Streda, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda s účinnosťou od 1.1.2017
B/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta Dunajská Streda na zabezpečenie vykonania potrebných úkonov
k realizácií zriadenia Centra sociálnej starostlivosti so sídlom Komenského ulica 359/33
Dunajská Streda, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda
k bodu č. 28. Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie v budove, ktorá sa
využíva ako Nocľaháreň
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie v budove,
ktorá sa využíva ako Nocľaháreň v zmysle predloženého písomného materiálu.
Zástupca primátora, MUDr. Zoltán Horváth opustil rokovaciu miestnoť Mestského
zastupiteľstva pred prerokovaním programového bodu č. 28, o 17,50 hod.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.33:
prítomní:
18
za:
16
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 2
Návrh bol prijatý
Z technických príčin hlasovanie č. 33
bolo neplatné.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.34:
prítomní:
17
za:
16
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 286/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informácie o zabezpečení sociálnych služieb krízovej intervencie v budove, ktorá sa
využíva ako Nocľaháreň
B/ s c h v a ľ u j e
návrh na registráciu sociálnej služby krízovej intervencie, ktorým je poskytovanie
sociálnej služby v nocľahárni, v zmysle § 62 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov
C/ s c h v a ľ u j e
predĺženie nájomnej zmluvy s prenajímateľom budovy Železnice Slovenskej republiky,
Klemensová 8, 831 61 Bratislava do 31.12.2019 a zámer prevádzkovania budovy súp. č.
4028 vrátane priľahlých pozemkov par. č. 206, parcela registra C, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 407 m2, par. č. 207/1, parcela registra C, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 555 m2, par. č. 207/8, parcela registra C,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, par. č. 207/14, parcela
registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedených na LV
č. 3111 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor
k bodu č. 29. Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta
Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej
karty mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
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Hlasovanie č.35:
prítomní:
17
za:
16
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 287/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
s účinnosťou od 1. júla 2016 zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta
Dunajská Streda zo dňa 22. decembra 2010 v znení neskorších zmien nasledovne:
1. Článok II. odsek 4 znie:
„4. Mesto vydá vernostnú kartu fyzickej osobe uvedenej v bodoch 1. a 2. písm. a) týchto
Zásad na obdobie 5 rokov, ak v období 12 mesiacov pred dňom 30.11.
predchádzajúceho roka nemala voči mestu Dunajská Streda žiadne nedoplatky na
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
pokutách a ani na ostatných platbách.“
2. Článok II. odsek 6 znie:
„6. Vernostná karta, ktorá bola vydaná na dobu 5 rokov stráca platnosť na daný kalendárny
rok, ak držiteľ vernostnej karty v bezprostrednom predchádzajúcom kalendárnom roku,
neuhradil mestu Dunajská Streda do 30.11. nedoplatky na miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pokutách a ďalších platbách a voči
správcovi bytov vo vlastníctve mesta nemala nedoplatky na úhradách spojených
s užívaním bytu.“
3. Článok II. odsek 8 znie:
„8. Nedoplatok alebo iná platba sa považuje za uhradenú zaplatením do pokladne mesta
Dunajská Streda, alebo pripísaním na bežný účet mesta Dunajská Streda.“
4. Článok II. odsek 9 znie:
„9. V prípade fyzickej osoby uvedenej v bodoch 1. a 2. písm. a) sa má za to, že nemala
nedoplatok podľa čl. II ods. 4 týchto Zásad, ak zaplatila aj za osoby žijúce s ňou
v spoločnej domácnosti plnú výšku nájomného za užívanie bytu, úhrady za služby
spojené s užívaním bytu, poplatku za komunálne odpady.“
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5. V Článku II. sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„10. V prípade platieb:
a) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole,
v školskom klube detí pri ZŠ, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času,
v detských jasliach,
b) úhrad za poskytovanie stravy v školských jedálňach v základnej škole a materskej
škole a v jedálni centra sociálnej starostlivosti,
sa preveruje splnenie podmienok u oboch zákonných zástupcoch dieťaťa a/alebo žiaka.“

k bodu č. 30. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a
kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda
jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.36:
prítomní:
17
za:
16
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 1
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 288/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a kolektívom za
mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda
a) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE
1. Hildegarda Lipcsey
- za významné výsledky v oblasti kultúry
2. Zápasnícky klub Dunajská Streda
- za významné výsledky v oblasti športu
3. Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.
- za významné výsledky v spoločenskom živote
b) Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS
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1. Rita Lakatos
– za významné výsledky v oblasti športu
k bodu č. 31. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda na II. polrok 2016
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2016 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č.37:
prítomní:
17
za:
17
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
Uznesenie
č. 289/2016/12
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomi e
termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2016
nasledovne:
20. augusta
27. septembra
29. novembra

k bodu č. 32. Rôzne
______________________________________________________________________________
Poslankyňa, Ágota Antal sa zaujímala o problematike odvozu zeleného komunálneho odpadu na
území mesta Dunajská Streda. Poznamenala že zo strany občanov je vela sťažností, ktoré sa
najmä týkajú sáčkov – ľahko zničiteľné, opotrebované a nové sáčky nie sú zabezpečené.
Ing. Alexander Kürthy, konateľ spoločnosti Municipal Real Estate, s.r.o., poskytol informácie
ohľadne igelitových vriec a odvozu zeleného odpadu, v prípade ich roztrhnutia, je potrebné si
vyžiadať nové igelitové vrecia.
Poslankyňa, Ágota Antal vyjadrila vďaku všetkým zamestnancom a vedúcim odborov MsÚ za
podporu a poskytovanie pomoci pri organizovaní kultúrneho podujatia “ Tündérkert”.
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Poslankyňa, Tünde Brunczvik predniesla žiadosť v mene obyvateľov – majiteľov garáží –
sídlisku Sever I. a Sever II. o zabezpečenie osvetlenia v danej lokalite. Ďalej žiadala v mene
obyvateľov Smetanov háj o vybudovanie parkoviska (parkovacieho domu), potom uviedla, že pri
odbočke z ulice Družstevnej na ulicu Športovú sa nachádza hlboká jama, ktorá môže
spôsobiť poškodenie motorových vozidiel.
Ing. Dezider Szabó, vedúci Odboru technickej a investičnej, uistil poslankyňu, že oprava
kanalizácie je v stave ukončenia, a že osvetlenie bude vyriešené koncom augusta 2016.
Poslanec, György Bugár informoval Mestské zastupiteľstvo o uskutočnení fóra pre obyvateľov
v kultúrnom dome v Mliečanoch, ktorý sa týkal prevádzkárne spoločnosti DRON, s.r.o. spracovanie pneumatík. Ďalej uviedol, že majiteľ spoločnosti DRON, s.r.o. uistil obyvateľov
o poskytnutí spolupráce, pričom aj obyvatelia tejto mestskej časti uviedli, že došlo k zlepšeniu
stavu okolo závodu.
Poslanec, MUDr. Juraj Puha žiadal v mene Občianskeho združenia Malé Blahovo o vykonanie
opravy terénu pred budovou Spoločenského domu. Ďalej informoval Mestské zastupiteľstvo
o odovzdaní obnovenej 100 ročnej kríže pri ulici Júliusa Szabóa, a z dôvodu zachovania
príjemného vzhľadu žiada o obnovenie (premaľovanie) plechovej skrine. Predniesol žiadosť
v mene obyvateľov Garden Town o preverenie možnosti zabezpečenia autobusovej dopravy
(najbližšia autobusová zastávka sa nachádza na ulici Družstevnej). Poslanec vyslovil vďaku
Občianskemu združeniu Malá Blahovo, že zabezpečili možnosť uskutočnenia a organizovania
Charitatívneho plesu - nazbieraná suma bola poskytnutá Duševne postihnutým deťom, ktorá bola
odovzdaná organizátorke, pani Ágoty Šechodyovej.
Poslankyňa, Mgr. Gabriella Jerábik predniesla žiadosť o dodržanie čistoty a poriadku na území
mesta, a z dôvodu veľkej horúčavy je potrebné viackrát denne zabezpečiť polievanie. Ďalej sa
zaujímala o dôvodoch 3 týždňovej odstávke materských škôl. Predniesla požiadavku
prevádzkovania letnej škôlky.
Mgr. Tímea Molnár, vedúca Odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu poskytla
informáciu o potrebe uskutočnenia čistiacích a upratacích prác v materských školách počas
letných prázdnin. Informovala aj o prevádzkovaní materských škôlok počas letných prázdnin.
Poslanec, Juraj Kanovits predniesol žiadosť o oprave prechodu pre chodcov, ktorý sa nachádza
medzi Galantskou cestou a križovatkou na Hlavnej ulici (presnejšie pri podniku Street Caffe),
z dôvodu ohrozenia života chodcov a vodičov motorových vozidiel.
k bodu č. 33. Interpelácie
______________________________________________________________________________
V rámci bobu interpelácie sa nikto neprihlásil z poslancov mestského zastupiteľstva.
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Na záver primátor mesta pozval poslancov a všetkých prítomných na slávnostné podpísanie
partnerskej zmluvy s družobným mestom Jindřichův Hradec, ktorý sa uskutoční dňa 12. júla
(utorok) 2016 o 11,00 hod. na Radnici MsÚ vo veľkej zasadačke.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 28.6.2016 o 18,14 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 20.7.2016.

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

Overovatelia: 1/ Ing. Ladislav Garay

2/ Mgr. Alaxander Dakó

Zapisovateľka: JUDr. Monika Kardos
organizačná referentka

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

………………………………

………………………………

………………………………
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