
 
  

Materiál na rokovanie            Materiál č.: .../2020/13  

13. zasadnutia   

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

v VIII. volebnom období  

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

13. ülésének beterjesztett anyaga  

a VIII. választási időszakban  

  

  

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 228/2020/10       

zo dňa 25. februára 2020.  

Javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 228/2020/10 (2020. február 25.) 

határozata módosítására.   

  

  

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:  

  

Preveril:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ  

Ellenőrizte:  

  

Zodpovedá:   Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, 

Felelős: sociálnych vecí, športu a kultúry 

  

  

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:                     

      

  

dopĺňa uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda                   

č. 228/2020/10 zo dňa 25. februára 2020 o bod VI. nasledovne:  

 

„ VI. Z dôvodu uloženia zákazu organizovať a usporadúvať 

hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy všetkým fyzickým osobám,  fyzickým osobám - 

podnikateľom a právnickým osobám Opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia č. OLP/2405/84443 zo dňa  09.03.2020 v znení Opatrenia 

č. OLP/273112020 zo dňa 23.03.2020 (ďalej len „Opatrenie“) 

a) Mesto Dunajská Streda poskytne žiadateľovi o dotáciu        

na financovanie celoročnej činnosti len pomernú časť 

dotácie uvedenej v prílohe č. 1, 2 a  3 a to                                                            

v alikvotnej  sume  prepočítanej  na  obdobie, v ktorom 



žiadateľ vykonával celoročnú činnosť rozpísanú                   

v žiadosti o dotáciu, 

b) Mesto Dunajská Streda neposkytne žiadateľovi dotáciu 

uvedenú v prílohe č. 1, 2 a 3, ak projekt sa mal uskutočniť 

počas zákazu uloženého Opatrením. 

c) Ustanovenia bodu a) a b) sa nevzťahujú na oblasti 

sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.“ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Máj 2020  

                                                                        2020. május  

   

 



 

 

Dôvodová správa  

  

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 25. februára 2020 uznesením 

č. 228/2020/10 schválilo výšku poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta Dunajská Streda 

č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom 

rozsahu (príloha č.1), vzalo na vedomie  výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane)        

z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN mesta 

Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám                       

a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu 

mesta v predloženom rozsahu (príloha č.2), vzalo na vedomie zoznam žiadateľov o dotáciu            

bez zverejnenia výzvy (príloha č. 3), splnomocnilo primátora mesta k vykonaniu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a požiadalo primátora zabezpečiť zverejnenie 

zoznamu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia 

z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom pôsobiacim na území mesta 

Dunajská Streda do 1.000,- Eur (vrátane), nad 1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia výzvy. 

 

Z dôvodu vývoja pandémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia 

a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 obyvateľov, Úrad verejného zdravotníctva SR 

pristúpil s účinnosťou od 10.3.2020 k zákazu (č. OLP/2405/84443 zo dňa  09.03.2020) 

organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy po dobu 14 kalendárnych dní. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného 

ochorenia COVID-19  bolo vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej 

situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). 

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR (č. OLP/273112020 zo dňa 23.03.2020) sa až              

do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných 

podujatí.  Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zmena uznesenia MsZ. 

 

Materiál bol per-rollam prerokovaný na zasadnutí Komisie MsZ pre mládež a šport, Komisie 

MsZ pre školstvo a kultúru, Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a odporúča 

sa schváliť. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady a odporúča sa schváliť s pozmeňujúcim 

návrhom uvedeným v bode c) tohto uznesenia. 

 


