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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

        Dunajská Streda, 08.01.2021 

                 Dunaszerdahely, 2021.01.08. 

 

Pozvánka   -  Meghívó 
 

Podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti 

na ustanovenie § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zvolávam 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

mimo plánu zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 

 

12. januára 2021 o 15.00 hod. 

 

vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. 

 

 Az 1990. évi 369 Tt. sz. a községekről szóló hatályos törvény 13. §-a 4. bekezdése 

és Dunaszerdahely Város Alapszabályzatának 8. cikkelye 3-as pontjának a) bekezdése 

értelmében ezennel meghívom Önt a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő - testület 18. soron 

kívüli ülésére, amelyre 

 

2021. január 12-én 15.00 órai 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí.  

 Dunaszerdahely Város Képviselő – testülete soron kívüli 18. ülése napirendjének 

elfogadása.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 338/2021/18) 
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Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ..... sz., (2021. január 12.) általános érvényű 

rendeletére, a gépjárművek Dunaszerdahely Város által kijelölt szakaszain való 

ideiglenes parkolásáról. 

4. Návrh na prerokovanie pozastavenia výkonu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. 26/2020  zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané 

služby poskytované  pre  držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda (uznesenie 

č. 353/2020/17). (materiál č. 339/2021/18) 

Javaslat a Dunaszerdahely Város 2020/26 sz. (2020. december 8.) a Dunaszerdahely 

Város Hűségkártyája tulajdonosai által fizetett kiemelt szolgáltatások díjszabásának 

meghatározásáról szóló általános érvényű rendelet végrehajtása felfüggesztésének 

megtárgyalására (353/2020/17 sz. határozat). 

5. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie 

plagátov na území Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 340/2021/18) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/…………….sz. (2021. január 12.) általános 

érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2009/12. sz. 

a plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű 

rendelete. 

6. Návrh riešenia investičného zámeru stavby „Multifunkčná športová hala Aréna DSZ“ 

investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

52 769 941. (materiál č. 341/2021/18) 

Az ARÉNA DSZ, rt., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám 52 769 

941 társaság mint beruházó az „Aréna DSZ Multifunkciós sportcsarnok“ megnevezésű 

építmény iránti beruházási szándéka megoldásának a javaslata. 

7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku „Revitalizácia 

časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT“. (materiál 

č. 342/2021/18) 

Javaslat Dunaszerdahely Város területén található szabadidőpark részének felújítására 

(„MEETING POINT“) irányuló nyilvános közbeszerzési eljárás iránti szándék 

elfogadására. 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál 

č. 343/2021/18) 
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Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/ ... sz. (2021. január 12.) általános érvényű rendeletére, 

mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2020/22 sz. (2020. december 8.) 

általános érvényű rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és 

iskolai intézmények tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére 

felhasználható támogatás mértékének megállapításáról a 2021-es évre vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


