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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

        Dunajská Streda, 05.05.2021 

                 Dunaszerdahely, 2021.05.05. 

 

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 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

ktoré sa uskutoční dňa 

 

11. mája 2021 o 14.00 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 22. ülésére, 

amelyre 

 

2021. május 11-én 14.00 órai 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda.  

 Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 22. ülése napirendjének elfogadása.  

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 19. zasadnutia, 

konaného dňa 16. marca 2021 a z 21. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 

27. apríla 2021. (materiál č. 370/2021/22) 

A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 19. ülésén (2021. március 16.) és 21. rendkívüli 

ülésén (2021. április 27.) hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése. 
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4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 č. 3/2021. 

(materiál č. 371/2021/22) 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2021.évi költségvetésének 3/2021.számú 

módosítására. 

5. Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2020. (materiál 

č. 372/2021/22) 

Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2020. évi tevékenységéről. 

6. Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, 

par. č. 1786/51 o výmere 1 m2; par. č. 1786/52 o výmere 60 m2 a na nich nachádzajúcej 

sa spevnenej plochy; v prospech Bc. Judity Simonovej,     

   . (materiál č. 373/2021/22) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1786/51. helyrajzi számú, 

1 m2 területű és az 1786/52. helyrajzi számú, 60 m2 területű parcelláknak, valamint a 

rajtuk található aszfaltozott felület, Bc. Simon Judit,      

    , részére történő eladására. 

7. Návrh na schválenie zámeru a spôsobu prevodu pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1775/45 o výmere 5 583 m2, par. 

č. 1775/46 o výmere 4 963 m2, par. č. 1775/47 o výmere 150 m2 a par. č. 1775/48 

o výmere 12 m2, v prospech spoločnosti ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske nám. 1203, 929 

01 Dunajská Streda,  IČO: 52 769 941 (materiál č. 374/2021/22) 

Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1775/45. helyrajzi számú, 

5 583 m2 területű, 1775/46. helyrajzi számú, 4 963 m2 területű, 1775/47. helyrajzi számú, 

150 m2 területű, és az 1775/48. helyrajzi számú, 12 m2 területű parcelláknak az ARÉNA 

DSZ, rt., Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 52 769 941, 

tulajdonába történő átruházási szándékának, és az átruházás formájánk elfogadására. 

8. Návrh na schválenie odpredaja majetku mesta Dunajská Streda, 2-izbového bytu č. 13, 

nachádzajúceho sa v 3 posch. obytnom dome s obchodmi, súp. č. 1214, vybudovaného na 

pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 135/1, parc. č. 135/2, parc. č. 135/3, parc. 

č. 135/4, parc. č. 135/5 a parc. č. 135/7, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4411 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor, formou obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 375/2021/22) 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal 

Kataszteri Főosztálya által a 4411-es számú tulajdoni lapon vezetett, a 135/1., 135/2., 

135/3., 135/4., 135/5., és 135/7. számú parcellákon elhelyezkedő 1214-es helyrajzi számú 

polifunkciós épületben található 13-as számú kétszobás lakás eladásának jóváhagyására 

nyilvános üzleti versenypályázat formájában. 

9. Návrh na poskytnutie pomoci daňovníkom, ktorí prevádzkujú terasy na základe 

osobitného povolenia mesta. (materiál č. 376/2021/22) 

Javaslat a teraszokat a város külön engedélye alapján üzemeltető adóalanyok részére 

nyújtandó támogatásra. 

10. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

16/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 377/2021/22) 

Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és 

módosítások 16/2021“ – dokumentáció beszerzésének elkezdésére. 
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11. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2020. (materiál 

č. 378/2021/22) 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központja igazgatója éves 

jutalmának kifizetésére a 2020 –as évi prémiummutatók teljesítése alapján. 

12. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda 

na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2020. (materiál č. 379/2021/22) 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 

2020 - as évi prémiummutatók teljesítése alapján. 

13. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2020. 

(materiál č. 380/2021/22) 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatója éves 

jutalmának kifizetésére a 2020-as évi prémiummutatók teljesítése alapján. 

14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 381/2021/22) 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2021-es évi 

prémiummutatóira. 

15. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre 

seniorov Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 382/2021/22) 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatójának 2021-es évi prémiummutatóira. 

16. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 

383/2021/22) 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatójának 

2021-es évi prémiummutatóira. 

17. Návrh Výzvy č. 2/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta 

na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v 

roku 2021“ a jej povinných príloh v zmysle VZN č. 15/2020. (materiál č. 384/2021/22) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/2. sz. pályázati felhívására és annak kötelező 

mellékleteire a Város 2020. évi 15. sz. általános érvényű rendelete értelmében a Város 

költségvetéséből odaítélhető támogatások elnyerésére a „Közhasznú szolgáltatások, 

általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2021” program keretében. 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2021 zo dňa 11. 

mája 2021, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 385/2021/22) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. május 11.) általános érvényű 

rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 4. sz. 

függelékét. 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 11. 

mája 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území 

mesta Dunajská Streda. (materiál č. 386/2021/22) 
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Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. május 11.) a plakátok 

elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű rendeletére. 

20. Petícia proti zriadeniu GRUND v obytnej zóne G18 a G82 v Dunajskej Strede. (materiál 

č. 387/2021/22) 

Petíció a GRUND létrehozása ellen Dunaszerdahely Város G18 és G82 lakóövezetében. 

21. Rôzne. 

Egyéb. 

22. Interpelácie. 

Interpelláció. 

 

 

 

 

         JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


