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�íslo: 22/2009 – mim.      Dunajská Streda, 18.09.2009 

Zápisnica 
z 22. mimoriadenho rokovania Mestského zastupite�stva  v Dunajskej Strede,  

konaného  d�a 17. septembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede 
______________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 

- poslanci MsZ v po�te 22 osôb 
- primátor mesta 
- vedúci útvaru primátora 
- vedúci odborov MsÚ 
- hlavný kontrolór 
- zástupca DH a DSTV 
- riadite� ZpS 
- riadite�ka MsKS 
- Mgr. Fu�íková, prokurátorka 

 
 
Neprítomní ospravedlnení poslanci: 
MUDr. Buliš�ák Peter 
MUDr. Hajdú Zoltán 
JUDr. Hulkó Gábor 
 
 
 22. mimoriadne rokovanie Mestského zastupite�stva v Dunajskej Strede zahájil a viedol 
 

JUDr. Hájos Zoltán 
 
Po�et poslancov pri zahájení rokovania bol: 20 
 
Hlasovanie sa uskuto�nilo zdvihnutím ruky. 
 
 
 
 



Prijaté uznesenia: 
 
k bodu �. 1.  Návrh program 22. mimoriadneho rokovania Mestského zastupite�stva  

v Dunajskej Strede 
__________________________________________________________________ 

 
Uznesenie �íslo 

366. 
 

Mestské zastupite�stvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A / schva�uje 

program 22. mimoriadneho rokovania Mestského zastupite�stva v Dunajskej Strede 
nasledovne: 

 
1. Návrh na schválenie programu rokovania 
2. Návrh na ur�enie overovate�ov, zapisovate�ky a na vo�bu návrhovej komisie  
3. Návrh na zmenu Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupite�stva v Dunajskej Strede 

v roku 2009 
4. Návrh na vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Dunajská Streda 
5.  

1. 
a)  Návrh predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1 a 2009/01 ROP za 
ú�elom realizácie projektu „ Rekonštrukcia domova sociálnych služieb 
Dunajská Streda 
” ( Rekonštrukcia a nadstavba Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede ) 
” , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; 
b)  zabezpe�enie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c)   financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt t.j. minimálne vo výške 66 000,00 eur. 

2. 
Schválenie vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Dunajská Streda. 

 
/ Výsledok hlasovania za bod A / : prítomní   : 20  
     za      : 20 

proti      :   0 
     zdržal  sa  :   0 
 



k bodu �. 2.  Návrh na ur�enie overovate�ov, zapisovate�ky a na vo�bu návrhovej komisie  
__________________________________________________________________ 

  
Uznesenie �íslo 

367. 
Mestské zastupite�stvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A / ur�í 
     overovate�ov a zapisovate�ku 22. mimoriadneho rokovania MsZ nasledovne: 
 
Overovatelia: 
1/ Mgr. Andrássy Ferenc 
2/ Mgr. G�gh Tomáš 
 
Zapisovate�ka: 
Alžbeta Kocsisová, organiza�ná referentka 
 
B/ volí 
    1/ návrhovú komisiu v tomto zložení: 

1. Ing. Arch. Molnár Zoltán 
2. Bugár Juraj 
3. Ing. Garay Ladislav 

 
/ Výsledok hlasovania za bod B / : prítomní   : 20  
     za      : 18 

proti      :   0 
     zdržali sa  :   2 
 
 
k bodu �. 3.  Návrh na zmenu Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupite�stva  

 v Dunajskej Strede v roku 2009  
____________________________________________________________ 

Uznesenie �íslo 
368. 

 
Mestské zastupite�stvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
 



A / schva�uje 
zmenu Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupite�stva v Dunajskej Strede na obdobie od 
17.09.2009 do 31.12.2009 nasledovne: 
29. septembra 2009, 27. októbra 2009, 24. novembra 2009, 15. decembra 2009. 

 
/ Výsledok hlasovania za bod A / : prítomní   : 22  
     za      : 22 

proti      :   0 
     zdržali sa  :   0 

 
 
k bodu �. 4.  Návrh na vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra  

Mesta Dunasjká Streda  
___________________________________________________________  

 
Uznesenie �íslo 

369. 
 

Mestské zastupite�stvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A/ vyhovie  

1. protestu  prokurátora �. Pd 54/09-6 zo d�a 4.8.2009 proti uzneseniu MsZ v Dunajskej 
Strede �. 280/2009 zo dna 14.4.2009 

2. protest prokurátora �. 98/09-3 zo d�a 7.8.2009, proti uzneseniu MsZ v Dunajskej Strede 
�. 324/2009 bod A zo d�a 29.5.2009 

3. protest prokurátora �. Pd 99/09-3 zo d�a 7.8.2009 proti uzneseniu MsZ v Dunajskej 
Strede �. 324/2009 bod E/ zo d�a 29.5.2009 

 
/ Výsledok hlasovania za bod A / : prítomní   : 22  
     za      : 22 
     proti      :   0 
     zdržali sa  :   0 
 
B/ ruší 

1. uznesenie Mestského zastupite�stva v Dunajskej Strede �. 280/2009 bod C/ zo d�a 
14.4.2009 

2. uznesenie Mestského zastupite�stva v Dunajskej Strede �. 324/2009 bod E/ zo d�a 
29.5.2009 

3. uznesenie Mestského zastupite�stva �. 324/2009 bod A/ zo d�a 29.05.2009 
 



/ Výsledok hlasovania za bod B / : prítomní   : 22  
     za      : 22 
     proti      :   0  
     zdržali sa  :   0 
 
C/ vyhlasuje 
     Vo�by na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Dunajská Streda za nasledovných podmienok: 
 
Termín, �as a miesto konania volieb: 24. novembra 2009 o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti 
na II. poschodí v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede, Hlavná ulica 50/16. 
Predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2009 
Pracovný úväzok: 100% 
Plat: pod�a § 18c ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona �. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
Pracovný pomer: na dobu ur�itú – na 6 rokov 
Kvalifika�né predpoklady: minimálne úplne stredoškolské vzdelanie 
�alšie kritériá a požiadavky: bezúhonnos� 
 
Zoznam požadovaných dokladov: písomná prihláška s preh�adom doterajšej praxe so stru�ným 
popisom pracovných �inností  ( obsahujúca aj súhlas uchádza�a so spracovaním osobných 
údajov ), doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace. 
Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne overenými 
dokladmi: najneskôr d�a 31. októbra 2009 do podate�ne Mestského úradu na adresu: Mesto 
Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. 
Obálku je potrebné ozna�i� „ Vo�ba – hlavný kontrolór ” . 
 
/ Výsledok hlasovania za bod C / : prítomní   : 22  
     za      : 16 
     proti      :   2    
     zdržali sa  :   4 
 
D/ zria�uje 

3 – �lennú pracovnú komisiu na otvorenie obálok uchádza�ov o funkciu hlavného kontrolóra a 
na formálne vyhodnotenie prihlášok v zložení Ing. Pál Keszegh, MUDr. Edmund Örzsik, 
MUDr. József Bognár . 

 
 
 
 



/ Výsledok hlasovania za bod D / : prítomní   : 22  
     za      : 17 
     proti      :   0    
     zdržali sa  :   5 
 
 
 
/ Výsledok hlasovania za celý návrh/ : prítomní   : 22  
       za        : 16 
       proti        :   2    
       zdržali sa  :   4 
 
 
k bodu �. 5.   

  
1. 

a)  Návrh predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1 a 2009/01 ROP za 
ú�elom realizácie projektu „ Rekonštrukcia domova sociálnych služieb 
Dunajská Streda 
” ( Rekonštrukcia a nadstavba Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede ) 
” , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; 
b)  zabezpe�enie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c)   financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt t.j. minimálne vo výške 66 000,00 eur. 

2. 
Schválenie vypracovaného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Dunajská Streda. 
___________________________________________________________ 

Uznesenie �íslo 
370. 

 
Mestské zastupite�stvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 

A. berie na vedomie 
predložený návrh 
 

 
 



 
B. schva�uje – neschva�uje 

 
1.  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1 a 2009/01 ROP za ú�elom 
realizácie projektu „ Rekonštrukcia domova sociálnych služieb Dunajská Streda 
” ( Rekonštrukcia a nadstavba Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede ) ” , 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta; 
b)  zabezpe�enie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 
c)   financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 
minimálne vo výške 66 000,00 eur. 

2.  
Vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dunajská Streda. 
 

 
/ Výsledok hlasovania za bodA, B /:  prítomní   : 22  
      za       : 17 
      proti       :   0    
      zdržali sa  :   5 
 
 
 

JUDr. Zoltán Hájos 
primátor mesta 

 
……………………………… 

 
 
 
 
Overovatelia: 1/ Mgr. Andrássy Ferenc ……………………………… 
  2/ Mgr. G�gh Tomáš   ……………………………… 
 
 
 
 
Zapisovate�ka: Alžbeta Kocsisová, organiza�ná referentka 
 
  


