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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  v IX. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 16.apríla 2019 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 29 uznesení (číslovanie od 85/2019/5 do 113/2019/5) 

 

Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 

85/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.04.2019 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

86/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
určenie Sándora Dohoráka a Mgr. Ritu Őriovú za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana Podhorného za 

zapisovateľa. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

87/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e  n a  v e d o  m i e   

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3. zasadnutia, konaného dňa 

19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19. marca 2019. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

88/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s ú h l a s í 
s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2018. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 
záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2018 bez výhrad. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 
prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.307.097,33 .- Eur na rezervný fond mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

89/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e  
zmenu rozpočtu č.2/2019 za rok 2019 mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim 

návrhom. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

90/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e   

správu o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

91/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – 

Vetva  V1A, V2A, V3A a V4A“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil 

predávajúcemu ako stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím č. 4716/DS/10244/2018/033-KNA/005 zo dňa 

19.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

GEOREAL, a.s. dňa 06.05.2019. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. č. 1915/497, par. č. 1917/8, v 

prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná 

DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu 

Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej  osoby a 

zhotoviteľa– originál,  

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na záručnú lehotu 

60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda. 

 

2. Odkúpenie stavebného diela „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné 

osvetlenie“, ktorého užívanie mesto Dunajská Streda ako stavebný úrad povolil predávajúcemu ako 

stavebníkovi kolaudačným rozhodnutím 4715/DS/10247/2018/033-KNA/004 zo dňa 19.12.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2018, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec 

Dunajská Streda, okres Dunajská Streda na par. par. č. 1915/1, par. č. 1915/453, par. č. 1915/534, par. č. 

1915/538,  par. č. 1915/497, par. č. 1917/8, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- 

Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH, pri splnení nasledovných podmienok: 

Predávajúci ako stavebník pred uzavretím kúpnej zmluvy s mestom Dunajská Streda predloží mestu 

Dunajská Streda nasledovné dokumenty: 

 právoplatné stavebné povolenie, 

 právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

 projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní – originál, 

 projekt skutočného vyhotovenia osvedčený odtlačkami pečiatok odborne spôsobilej osoby a 

zhotoviteľa– originál,  

 revízne správy stavebného diela – originál, 

 výpočet a určenie triedy osvetlenia v zmysle STN EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií 

na každú komunikáciu samostatne, 

 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – originál, 

 správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, 

 znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odovzdávaného stavebného diela – originál, 

 doklady o overení požadovaných vlastností výrobku – certifikát, 

 čestné vyhlásenie odovzdávajúceho ako stavebníka, ktorým sa zmluvne zaviaže na záručnú lehotu 

60 mesiacov odo dňa odovzdania stavebného diela mestu Dunajská Streda (okrem bežnej výmeny 

opotrebovaných osvetlovacích telies – žiaroviek). 

 

3. Odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská 

Streda, vedených na LV č. 7908 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1915/497, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 240 m2  a na LV č. 5690 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1917/8, parcela registra C, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 669 m2; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu 

cenu 1,- Euro (slovom: jedno euro) plus príslušná DPH. 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

21.05.2019. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 23.05.2019 pod číslom 

363/2019. 

 

Návrh na vklad vlastníckeho práva do 

KN bol podaný dňa 27.05.2019. 
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B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

92/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. Prenájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v 

okrese Dunajská Streda, vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, 

par. č. 44/254, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a par. č. 

44/256,  parcela registra C,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, v prospech 

Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Nám. Ármina Vámbéryho 55/16, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 238 326, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- Euro za rok 

(slovom: jedno euro). 

 

2. Prenájom pozemkov v zmysle bodu 1. tohto uznesenia, na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- Euro 

za rok (slovom: jedno euro), 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 zabezpečenia 

podmienok rekonštrukcie obytného domu súp. č. 7453. 

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 mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Oznámenie SVB a NP Vámberyho 

7453 – Dunajská Streda bolo zaslané 

dňa 06.05.2019. 

 

Zmluva o nájme nehnuteľností bola 

podpísaná dňa 23.05.2019. 

 

Zmluva o nájme nehnuteľností bola 

zverejnená na webovom sídle mesta 

Dunajská Streda dňa 24.05.2019 pod 

číslom 364/2019. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

93/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemkov vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 

815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, v podiele 1/1 k celku, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v okrese Dunajská Streda, vedených na LV č. 6879 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, par. č. 1942/65, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 8 m2, par. č. 1934/13, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 44 m2, par. č. 1942/17, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 719 m2, par. č. 

1942/164, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 26 m2, par. č. 1942/165, parcela 

registra C, druh pozemku ostatné plochy o výmere 704 m2  a par. č. 1942/166, parcela registra C, druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 633 m2 a par. č. 1942/167, parcela registra C, druh pozemku ostatné 

plochy o výmere 217 m2, do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 10,-€ (slovom: desať euro) plus príslušná DPH. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 

10.05.2019. 

 

Kúpna zmluva bola zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda dňa 11.05.2019 pod číslom 

339/2019. 

 

Návrh na vklad do KN bol podaný 

dňa 13.05.2019. 

 

Vklad vlastníckeho práva do KN bol 

povolený dňa 13.05.2019. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

94/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 3463/2, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 1058/2018, 

vyhotoveným dňa 10.10.2018, vyhotoviteľom GEOLINE-DS, s.r.o., Športová ulica č. 11, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 36 717 568, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 22.10.2018 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

ERSI, s.r.o. dňa 06.05.2019. 

 

Podpísanie zmluvy o zriadení 

vecného bremena zo strany 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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pod číslom 61-2457/2018;v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „Novostavba rodinných domov 

A,B,C,D,E,F – SO 07 Prípojka elektrickej energie NN“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným 

povolením č. 1302/DS/9635/2016/33-KNA/003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 16.12.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2016 a ktorej užívanie bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím č. 

3039/DS/114/2018/33-KNA/004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 05.01.2018, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30.01.2018. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorázovú odplatu, ktorá bola stanovená znaleckým 

posudkom č. 368/2018, vypracovaným Ing. Jurajom Köbölom, dňa 29.11.2018, vo výške 195,- € (slovom: 

stodeväťdesiatpäť eur), t.j. 15 eur/m2 zaťaženej plochy. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

oprávneného z vecného bremena  

zabezpečí žiadateľ. 

 

95/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e 

Odkúpenie pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, v 

okrese Dunajská Streda, par. č. 1883/9, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 45 m2 a par. č. 

1884/4, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 305 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 

46610910-23/2019, vyhotoveným dňa 31.01.2019, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova č. 1089/5, 

929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 610 910, overeným Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor dňa 07.02.2019 pod číslom G1-213/2019, do výlučného vlastníctva mesta Dunajská Streda, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, za symbolickú kúpnu cenu 1,-€ (slovom: jedno euro). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané 

Rimskokatolíckej cirkvi – farnosti 

Dunajská Streda dňa 06.05.2019. 

 

Podpísanie kúpnej zmluvy zo strany 

prevodcu zabezpečuje Attila Karaffa, 

viceprimátor mesta Dunajská Streda. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

96/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny z úhrnu v celkovej výške 40% ročného tarifného platu riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia 

prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

97/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na 

rok 2019. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

98/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e  

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia 

prémiových ukazovateľov za rok 2018 vo výške 40% z úhrnu ročného tarifného platu. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

99/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda 

na rok 2019 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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100/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe plnenia 

prémiových ukazovateľov za rok 2018 vo výške 40% z úhrnu ročného tarifného platu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

101/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na 

rok 2019 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

102/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie ročnej odmeny z úhrnu v celkovej výške 40% ročného tarifného platu riaditeľovi Strediska 

služieb škole v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na 

priznanie ročnej odmeny za rok 2018. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

103/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 

prémiové ukazovatele riaditeľa Strediska služieb škole v Dunajskej Strede na rok 2019. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

104/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 

v predloženom rozsahu. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné právne úkony na zabezpečenie činnosti Strediska služieb škole v súlade s 

jeho zriaďovacou listinou. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu A/ 

Dodatok k zriaďovacej listine bol 

vydaný dňa  25.4.2019. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

105/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

b e r i e  n a v e d o m i e  

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Materiál je zverejnený na webovom 

sídle mesta. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

106/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 

1. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 2019 územného plánu mesta Dunajská 

Streda v rozsahu  uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD podľa 

požiadaviek žiadateľov spolu s pozmeňujúcim návrhom. 

2. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda 

v rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD s čiastočnou 

úpravou. 

3. nezaradenie žiadaných zmien a doplnkov do návrhu ZaD v rozsahu uvedenom v tabuľke. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Územnoplánovacia dokumentácia  

bola vypracovaná a začalo sa 

prerokovanie návrhu  

„Zmeny a  doplnkov č.11/2019 

Územného plánu mesta Dunajská 

Streda“. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

107/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

sa  u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 7/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim návrhom. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

http://www.dunstreda.sk/
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24.04.2019 

 

108/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 8/2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní 

nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

24.04.2019 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

109/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 9/2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa 

schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda, spolu s 

pozmeňujúcim návrhom. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

24.04.2019 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

110/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

petíciu za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Odpoveď bola zaslaná dňa 

16.05.2019 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

111/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

v o l í 

prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2019 – 2022: 

 

1. Marta Szamaránska, Boriny 1364/23, Dunajská Streda 

2. Ing. Štefan Szabó, Radničné nám. 373/4, Dunajská Streda  

3. Mária Lepiová, Radničné nám. 377/13, Dunajská Streda  

4. Katarína Vidová, Školská ulica 935/10, Dunajská Streda 

5. Júlia Kovácsová, Nám. SNP 192/30, Dunajská Streda 

Uznesenie bolo schválené 

 

Dokumentácia bola zaslaná na 

Okresný súd Dunajská Streda dňa 

09.05.2019. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

112/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom „Zvýšenie energetickej 

účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede“,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) 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. 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel medzi celkovými 

výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu  z rozpočtu mesta. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Žiadosť o NFP bola odovzdaná dňa 

16.04.2019. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/
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113/2019/5 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
 

s c h v a ľ u j e 

delegovanie zástupcov mesta Dunajská Streda do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede:  

1. Mgr. Tímea Molnár 

2. László Szabó 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


