
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 18/8/2021 Dunajská Streda, 18.01.2021 

 

UZNESENIE 

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 12. januára 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 18. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí. 

 

Uznesenie 

č. 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: 

1. Schválenie programu rokovania 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 338/2021/18) 

4. Návrh na prerokovanie pozastavenia 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). (materiál č. 339/2021/18) 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../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. (materiál č. 340/2021/18) 

6. Návrh riešenia investičného zámeru stavby „Multifunkčná športová hala Aréna 

DSZ“ investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 52 769 941. (materiál č. 341/2021/18) 

7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku 

„Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT“. 

(materiál č. 342/2021/18) 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../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. (materiál č. 343/2021/18) 

 

 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 19 

za : 19 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


