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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v IX. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 22. novembra 2022 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 13 uznesení (číslovanie od 1/2022/1 do 13/2022/1) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
1/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 22.11.2022 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

2/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. Ivána Nagya a MUDr. Zoltána Horvátha za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

3/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Štatút mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim návrhom. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

4/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim 

návrhom. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

5/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok Mestskej rady Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

6/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

7/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

poverenie Attilu Karaffa za zástupcu primátora. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

8/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ z r i a ď u j e  

Mestskú radu Dunajská Streda s počtom členov 7  

 

B/ v o l í 

za členov Mestskej rady Dunajská Streda poslancov:  

1. László Szabó 

2. Mgr. Krisztián Nagy 

3. Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

4. Mgr. Alexander Dakó 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 



2 

 

5. Roland Hakszer 

6. MUDr. Zoltán Horváth 

 

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

že členom Mestskej rady Dunajská Streda je ex lege zástupca primátora mesta: Attila Karaffa 

9/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  z r i a ď u j e 

stále komisie mestského zastupiteľstva a to: Komisia MsZ mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií, Komisia 

MsZ pre financie, Komisia MsZ pre rozvoj mesta, Komisia MsZ pre životné prostredie, Komisia MsZ pre 

školstvo a kultúru, Komisia MsZ pre mládež a šport, Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo, 

Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva. 

 

B/ u r č u j e 

hlavné oblasti náplne práce komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nasledovne: 

a) Komisia MsZ mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií plní úlohy najmä v oblasti riešenia mandátu 

poslancov, ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií poslancov ako verejných funkcionárov, podieľa 

sa na kontrole vybavovania podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta. 

b) Komisia MsZ pre financie plní úlohy najmä v oblasti financií, rozpočtu, správy, hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta a v oblasti podnikateľskej činnosti na území mesta. 

c) Komisia MsZ pre rozvoj mesta plní úlohy najmä v oblasti rozvoja, územného plánovania, investičnej 

činnosti, dopravy, cestovného ruchu, čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov. 

d) Komisia MsZ pre životné prostredie plní úlohy najmä v oblasti životného prostredia, prírodných hodnôt, 

verejného poriadku a bezpečnosti a riešenia energetickej efektívnosti. 

e) Komisia MsZ pre školstvo a kultúru plní úlohy najmä v oblasti vzdelávania, kultúry a medzinárodných 

vzťahov. 

f) Komisia MsZ pre mládež a šport plní úlohy najmä v oblasti mládežníckej politiky, športu a telesnej 

kultúry. 

g) Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo plní úlohy najmä v oblasti sociálnej politiky, 

zdravotníctva, sociálnej služby a charity. 

h) Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva plní úlohy najmä v oblasti aplikácie práv príslušníkov 

národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v úradnom styku. 

 

C/ v o l í  

a) predsedov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to za: 

1. predsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií:  

 Ladislav Bachman 

2. predsedu Komisie MsZ pre financie: 

 JUDr. Szabolcs Hodosy 

3. predsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 Mgr. Alexander Dakó 

4. predsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 Ing. Erika Szelle 

5. predsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 Ladislav Gútay 

6. predsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 Mgr. Krisztián Nagy 

7. predsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

 MUDr. Juraj Puha 

8. predsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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 Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

 

b) podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to za 

1. podpredsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií: 

 Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

2. podpredsedu Komisie MsZ pre financie: 

 László Szabó 

3. podpredsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

4. podpredsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 Sándor Dohorák 

5. podpredsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 Mgr. Iván Nagy 

6. podpredsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 György Bugár 

7. podpredsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

 MUDr. Zoltán Horváth 

8. podpredsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 Mgr. Iván Nagy 

 

c) členov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to za 

1. členov Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií: 

 György Bugár, JUDr. Szabolcs Hodosy, Tünde Brunczviková, PhDr. Csaba Penczinger 

2. členov Komisie MsZ pre financie: 

 MUDr. Károly Földes, MPH, Attila Karaffa, MUDr. Zoltán Horváth, Mgr. Andrea Herceg 

3. členov Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 Attila Karaffa, Sándor Dohorák, Tünde Brunczviková, MUDr. Károly Földes, MPH 

4. členov Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 Ladislav Bachman, Ladislav Gútay, Mgr. Iván Nagy, Mgr. Rita Őri 

5. členov Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 László Szabó, Attila Karaffa, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik 

6. členov Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 Ladislav Gútay, Sándor Dohorák, Tünde Brunczviková, MUDr. Zoltán Horváth 

7. členov Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

 György Bugár, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Krisztián Nagy, Imre Jarábik 

8. členov Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 László Szabó, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik, PhDr. Csaba Penczinger 

10/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

plat primátora mesta Dunajská Streda mesačne vo výške, ktorá je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 

za predchádzajúci kalendárny rok a násobku koeficientu uvedeného v § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov a zvýšený o 60 %. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

11/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

p o v e r u j e 

za sobášiacich poslancov: 

1. Ladislava Gútayho 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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2. Attilu Karaffa 

3. Mgr. Alexandra Dakóa 

4. Mgr. Krisztiána Nagya 

5. Mgr. Andreu Herceg 

6. Lászlóa Szabóa 

7. PhDr. Csabu Penczingera 

12/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ z r u š u j e  

bod B/2. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 589/2018/27 zo dňa 5. júna 2018   

 

B/ s c h v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Dunajská Streda na 

sumu 54 000 000 HUF (v prepočte do meny EUR) na dobu do 7.12.2028, v prospech záložného veriteľa, 

spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-

32, 1016 Budapešť, Maďarsko a to  

a) na stavbu súpisného č. 825, druh stavby 12, popis stavby Denné centrum – Klub dôchodcov 

nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C“ KN č. 2521/22, v podiele 1/1 k celku 

b) pozemok parcely registra „C“ KN č. 2521/22, v podiele 1/1 k celku 

všetky zapísané Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3251 

vedenom pre katastrálne územie: Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, okres: Dunajská Streda  

 

C/ p o v e r u j e 

primátora mesta so zabezpečením úloh súvisiacich s uzavretím zmluvy o zriadení záložného práva podľa bodu 

B/ tohto uznesenia a výmazom záložného práva zapísaného na budove mestského kultúrneho strediska. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Zmluva o zriadení záložného práva 

bola zaslaná druhej zmluvnej strane 

na podpis dňa 22.11.2022. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

13/2022/1 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2022 nasledovne: 

13. decembra 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 


