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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 12. januára 2021 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 8 uznesení (číslovanie od 365/2021/18 do 372/2021/18) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
365/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 08.01.2021 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

366/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. Alexandra Dakóa a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

367/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021, o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

I. uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.04.2014 

v znení neskorších dodatkov uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, 

predmetom ktorého bude špecifikácia parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda v súlade so 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská Streda č. 1/2021 zo dňa 12. januára 2021, o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. 

 

II. Prevádzkový poriadok parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu a to v 

zmysle článku 4 ods. (5) Všeobecne záväzného nariadenia. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.01.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

368/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

informáciu primátora o pozastavení 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).informáciu primátora o pozastavení 

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). 

 

B/ n e p o t v r d z u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie 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). 

 

 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.01.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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C/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 2/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky 

platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

369/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 3/2021 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 v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

14.01.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

370/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. uskutočnenie stavby „Multifunkčná športová hala Aréna DSZ“ s maximálnou kapacitou 3351 divákov, 

investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 769 941, na území 

mesta Dunajská Streda. 

 

2. umiestnenie stavby „Multifunkčná športová hala Aréna DSZ“ s maximálnou kapacitou 3351 divákov, 

investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda na pozemku vo výlučnom 

vlastníctve mesta Dunajská Streda parc. č. 1775/8, druh pozemku ostatná plocha, č. 1775/9, druh pozemku 

ostatná plocha, č. 1775/13 druh pozemku ostatná plocha, č. 1775/43 druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. 

Dunajská Streda, vedené na LV č. 3251 (v areáli Parku voľného času Trhovisko). 

 

3. začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 14/2021 územného plánu mesta Dunajská 

Streda – v predloženom rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu 

ZaD, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

K bodu 3. 

Úloha sa plní priebežne 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

371/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zámer vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku „Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej 

Strede“, ktorej predpokladaná hodnota bude vyššia ako 900.000 eur bez DPH. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Úloha sa plní priebežne. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

372/2021/18 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 4/2021 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 v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

18.01.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 
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