
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 31/8/2022 Dunajská Streda, 16.05.2022 

 

UZNESENIE 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 10. mája 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 31. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Uznesenie 

č.606/2022/31 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 10.05.2022: 

1. Schválenie programu rokovania 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 29. 

zasadnutia, konaného dňa 29. marca 2022 a z 30. zasadnutia mimo plánu 

zasadnutí, konaného dňa 21. apríla 2022. (materiál č. 560/2022/31) 

4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 

č. 2/2022 v kompetencii primátora. (materiál č. 561/2022/31) 

5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 

č. 3/2022. (materiál č. 562/2022/31) 

6. Návrh na uzavretie Zmluvy o  zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 

60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 563/2022/31) 

7. Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská 

Streda, 2-izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom 

dome, súp. č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. 

č. 1920/237 a parc. č. 1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálnym odborom a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej 

súťaže. (materiál č. 564/2022/31) 

8. Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 551/2022/28 zo dňa 11.01.2022. (materiál č. 565/2022/31) 

9. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská 

Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. (materiál 

č. 566/2022/31) 



10. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti 

Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. 

(materiál č. 567/2022/31) 

11. Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov 

za rok 2021. (materiál č. 568/2022/31) 

12. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi 

Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 569/2022/31) 

13. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Centra 

sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2022. (materiál č. 570/2022/31) 

14. Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 

2022. (materiál č. 571/2022/31) 

15. Návrh Výzvy mesta Dunajská Streda č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu 

z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v roku 2022“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020. (materiál 

č. 572/2022/31) 

16. Návrh na vyradenie zariadenia školského stravovania zo Siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Materskej 

školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely a návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č...../2022 zo dňa 10. mája 2022 o zrušení Školskej jedálne 

Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy 

 vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, 

Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 573/2022/31) 

17. Rôzne. 

18. Interpelácie. 

 

Hlasovanie č. 1: 

počet všetkých  

poslancov : 21 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


