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Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VIII. volebnom období, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 16. marca 2021 na Radnici v Dunajskej Strede. 

Bolo prijatých 23 uznesení (číslovanie od 373/2021/19 do 395/2021/19) 

 
Číslo 

uznesenia 
Text uznesenia 

 

Vyhodnotenie - Zodpovedný 

- Termín 
373/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.03.2021 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

374/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Sándora Dohoráka a Ladislava Bachmana za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter 

Pelechovej za zapisovateľku. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

375/2021/19 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 zo 17. zasadnutia, konaného 

dňa 8. decembra 2020 a z 18. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 12. januára 2021. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

376/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í 

s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2020. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2020 bez výhrad 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.302.284.- Eur na rezervný fond mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

377/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 2/2021 za rok 2021 mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Zmena rozpočtu č.2/2021 bola 

zverejnená na webovom sídle mesta. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

378/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Správa bola zverejnená na webovom 

sídle mesta. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

379/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/2 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/3 

3. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/4 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/5 

5. Správu o výsledku kontroly č. 2020/7 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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6. Správu o výsledku kontroly č. 2020/8 

7. Správu o výsledku kontroly č. 2020/9 

8. Správu o výsledku kontroly č. 2020/10 

380/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Plán kontrolnej činnosti bola 

zverejnená na webovom sídle mesta. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

381/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 972, parcela registra E, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 970 m2; vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda 

– Katastrálny odbor a par. č. 3409/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

8 090 m2; vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech 

spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268, pre účely zriadenia a 

umiestnenia verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky k stavbe „Autoumyváreň – Dunajská Streda“, ktorej 

umiestnenie bolo povolené  Územným rozhodnutím č. 7010/DS/7184/2020/033-NJ-004, vydaným mestom 

Dunajská Streda dňa 29.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2020; v rozsahu uvedeného v 

geometrickom pláne č. 14-2/2020, vyhotovenom dňa 04.12.2020, vyhotoviteľom GEOKOD s.r.o., Žitná 21, 

831 06 Bratislava, IČO: 35 715 456, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 

09.12.2020 pod číslom G1-3001/2020. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 ,- € (slovom: pätnásť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená 

vymedzené geometrickým plánom o výmere 105 m2; celkom vo výške 1 575,- € (slovom: 

jedentisícpäťstosedemdesiatpäť eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

AXA Projekt s.r.o. dňa 12.04.2021. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

bola podpísaná dňa 14.04.2021. 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

bola zverejnená na webovom sídle 

mesta Dunajská Streda dňa 15.04.201 

pod číslom 195/2021. 

 

V zmysle zmluvy o zriadení vecného 

bremena návrh na vklad vecného 

bremena do katastra nehnuteľností 

podá oprávnený z vecného bremena. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

382/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, par. č. 136/47 parcela registra C, druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 30 m2 a par. č. 136/54 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o 

výmere 585 m2; vedených na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518; pre účely 

umiestnenia inžinierskej stavby „12 b.j. – prípojka – elektroinštalácia – 1kV rozvody“, ktorej výstavba bola 

povolená Stavebným povolením č. 5706/DS/9075/2019/033-LSzI-003, vydaným mestom Dunajská Streda 

dňa 03.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne 

č. 46610910-383/2020, vyhotovenom dňa 05.11.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Ulica kráľa 

Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overenom Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor dňa 25.11.2020 pod číslom G1-2787/2020 (ďalej len „geometrický plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 ,- € (slovom: pätnásť 

eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená 

vymedzené geometrickým plánom o výmere 49 m2; celkom vo výške 735,- € (slovom: sedemstotridsaťpäť 

eur). 

 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

Oznámenie bolo zaslané spoločnosti 

Propriété s.r.o. dňa 08.04.2021. 

 

Podpísanie zmluvy o zriadení vecného 

bremena zo strany oprávneného 

z vecného bremena  zabezpečí 

žiadateľ, t.j. spoločnosť Propriété 

s.r.o. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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B/ s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

383/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda, IČO: 00305 383 k akciám spoločnosti 

FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, registrácia: Obchodný register 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3541/B, emitovaným uvedenou spoločnosťou ako aj prevod 

všetkých práv a povinností vyplývajúcich z týchto akcií na kupujúceho 1. slovenská úsporová, a. s., sídlo: 

Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 921 111, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 

I, oddiel: Sa, vložka č. 3526/B, a to za kúpnu cenu celkom 330 981,00 eur. Identifikácia prevádzaných cenných 

papierov: 

a) podoba akcií: listinné akcie; 

b) forma akcií: akcie na meno; 

c) druh akcií: kmeňové akcie, séria  A; 

d) jednotlivé akcie: 

- 8 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A7/251/2010 - A7/258/2010, ktoré boli vydané 

v 7. emisii, 

- 6 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A8/291/2011 – A8/296/2011, ktoré boli vydané 

v 8. emisii, 

- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A9/321/2012 - A9/324/2012, ktoré boli vydané 

v 9. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A10/321/2013 - A10/323/2013, ktoré boli vydané 

v 10. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A11/411/2014 - A11/413/2014, ktoré boli vydané 

v 11. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A12/I412/2015 - A12/414/2015, ktoré boli 

vydané v 12. emisii, 

- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A13/441/2016 - A13/444/2016, ktoré boli vydané 

v 13. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A14/476/2017 - A14/478/2017, ktoré boli vydané 

v 14. emisii. 

 

2. bezodplatné postúpenie peňažnej pohľadávky mesta Dunajská Streda voči spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., 

sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, na zaplatenie kúpnej ceny prevádzaných akcií vo 

výške 330 981,00 eur na spoločnosť Municipal Real Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 46 313 834. 

 

3. bezodplatné postúpenie práva mesta Dunajská Streda na odkúpenie zariadení verejného osvetlenia 

vyplývajúce zo Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a 

spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, spoločnosti 

Municipal Real Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Zmluva o kúpe akcií spoločnosti 

FIN.M.O.s.,a.s. bola uzatvorená dňa 

16.4.2021 a následne zverejnená na 

webovom sídle mesta Dunajská 

Streda. 

 

Dohoda o ukončení zmluvy 

o zabezpečení verejného osvetlenia 

bola uzatvorená dňa 16.4.2021 a 

následne zverejnená na webovom 

sídle mesta Dunajská Streda. Touto 

zmluvou bolo postúpené aj právo 

mesta na odkúpenie zariadení 

verejného osvetlenia na spoločnosť 

Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o. 

 

Zmluva o postúpení pohľadávky mesta 

bola uzatvorená dňa 19.4.2021 a 

následne zverejnená na webovom 

sídle mesta Dunajská Streda. 

 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

384/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda 

–v predloženom rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien a doplnkov. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 
Územnoplánovacia dokumentácia 

„Zmeny a doplnkov č.15/2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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územného plánu mesta Dunajská 

Streda“  je v štádiu vypracovania. 

385/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

v y m e n u j e 

Mgr. Zsolta Nagya do funkcie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Dunajskej Strede s účinnosťou 

od 1. apríla 2021. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

386/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019  

nasledovne: 

 

bod A/ 1.2 uznesenia znie: 

„1.2. Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, 

Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely: 

spolu úžitková plocha  153,73 m2 v tom: 

č. 1.15    Sklad termoportov     7,92 m2 

č. 1.16    chodba 7,98 m2 

č. 1.17    Sklad zeleniny a ovocia 12,01 m2 

č. 1.18    Denná miestnosť 11,42 m2 

č. 1.19    Šatňa a sprcha 7,37 m2 

č. 1.20    WC 1,28 m2 m2 

č. 1.21    odpad 2,82 m2 

č. 1.22    sklad 0,60 m2 

č. 1.23    umývanie termoportov 6,51 m2 

č. 1.24    príručný sklad 6,89 m2 

č. 1.25    umývanie bieleho riadu 7,80 m2 

č. 1.26    výdajňa 81,13 m2” 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná ulica č. 7578/19, 929 01 

Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.”. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

387/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 

2019 (ďalej len „uznesenie“) nasledovne: 

 

bod A/ 1.2 uznesenia znie:  

„1.2. nebytové priestory v budove na adrese Železničná ulica  č. 7578/19 v Dunajskej Strede: 

úžitková plocha spolu 153,73 m2 v tom: 

č. 1.15    Sklad termoportov     7,92 m2 

č. 1.16    chodba 7,98 m2 

č. 1.17    Sklad zeleniny a ovocia 12,01 m2 

č. 1.18    Denná miestnosť 11,42 m2 

č. 1.19    Šatňa a sprcha 7,37 m2 

č. 1.20    WC 1,28 m2 m2 

č. 1.21    odpad 2,82 m2 

č. 1.22    sklad 0,60 m2 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 
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č. 1.23    umývanie termoportov 6,51 m2 

č. 1.24    príručný sklad 6,89 m2 

č. 1.25    umývanie bieleho riadu 7,80 m2 

č. 1.26    výdajňa 81,13 m2” 

 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná ulica č. 7578/19, 929 01 

Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.” 

 

Výpožička ako forma prenechania majetku mesta je z dôvodu osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že je to 

spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta, ktorá bude prevádzkovať súkromné školské 

jedálne/súkromné výdajné školské jedálne v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov uzavretej dňa  28.08.2020 

medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom, Gastro DS, s.r.o. ako Vypožičiavateľ a Základnou školou 

Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

388/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 26. 

novembra 2018 v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

389/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 26. novembra 2018 v 

predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

390/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v predloženom rozsahu, 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

 

C/ ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bola 

poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Dunajská č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. 

 

D/ ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda, 

v celkovej sume 17 494 EUR, v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“ v zmysle VZN mesta Dunajská č. 15/2020 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha sa plní priebežne 

 

K bodu C/ 

Zoznam úspešných žiadateľov 

zverejnený na webovej stránke mesta.  

K bodu D/ 

Výzva č. 2/2021 bude predmetom 

rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda v máji 2021. 

 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 



6 

 

zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. 

391/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í 

so zaradením Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom 

maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská 

arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2021 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta Dunajská Streda vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, Trnavská 

arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava v zmysle tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

 

Súhlasné stanovisko zaslané 

30.3.2021. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

392/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. 

 

2. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Materiál bol zaslaný materským 

školám a je zverejnený na webovej 

stránke mesta. 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

393/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2021 zo dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení 

školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

18.03.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

394/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 6/2021 zo dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcimi 

návrhmi. 

Uznesenie bolo schválené 

 

Prijaté VZN bolo zverejnené na 

úradnej tabuli mesta a na webovom 

sídle mesta www.dunstreda.sk dňa 

08.04.2021 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

395/2021/19 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zmenu bodu A/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 344/2020/17 zo dňa 8. decembra 2020 

nasledovne: 

 

slová „dobu trvania zmluvy: od 2.4.2021 na dobu neurčitú“ sa nahrádzajú slovami „dobu trvania zmluvy: od 

1.4.2021 na dobu neurčitú“ 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

Uznesenie bolo schválené 

Úloha bola splnená 

Zodpovedný: 

JUDr. Zoltán Hájos 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka 

http://www.dunstreda.sk/
http://www.dunstreda.sk/

