
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 30/8/2022 Dunajská Streda, 22.04.2022 

 

UZNESENIE 

z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 21. apríla 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 30. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí. 

 

Uznesenie 

č. 598/2022/30 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 14.04.2022: 

1. Schválenie programu rokovania 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky 

sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 554/2022/30) 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2022 zo dňa 

21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

(materiál č. 555/2022/30) 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2022 zo 

dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné 

hracie prístroje na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

(materiál č. 556/2022/30) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

21. apríla 2022 o dani za ubytovanie. (materiál č. 557/2022/30) 



7. Návrh na schválenie Tarify mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská 

Streda. (materiál č. 558/2022/30) 

8. Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej 

školskej jedálne Gastro DS, Veľkoblahovská 939/17A, 929 01 Dunajská Streda, 

zriaďovateľ: Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s 

termínom začatia činnosti od 1. septembra 2022. (materiál č. 559/2022/30)  

 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 13 

za : 13 

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


