SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
___________________________________________________________________________
Číslo: 4/8/2019
Dunajská Streda, 20.03.2019
UZNESENIE
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,
konaného dňa 19. marca 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
k bodu č. 1. Návrh programu 4. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Uznesenie
č. 75/2019/4
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 12.03.2019
spolu s doplňujúcim návrhom:
1. Schválenie programu rokovania 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie medzi mestom Dunajská Streda a Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO:
36 550 949. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie medzi mestom Dunajská Streda
a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou
4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949. (materiál č. 68/2019/4)
4. Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej
školskej jedálne, Ul.Gyulu Szabóa 936/6C, 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 2019. (materiál č. 69/2019/4)
5. Návrh na vyradenie/zaradenie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky. (materiál č. 70/2019/4)
6. Návrh na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zámeru Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kálvina 2/A
zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda. (materiál č.
71/2019/4)

7.

Návrh na schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania
pre mesto Dunajská Streda“, ktorý tvorí prílohu č.7 Žiadosti o NFP pre projekt s
názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného
bývania v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6SC611-2018-2. (materiál č. 72/2019/4)
8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s
názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného
bývania v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6SC611-2018-2. (materiál č. 73/2019/4)
9. Návrh na uznesenie o schválení ďalšieho sobášiaceho. (materiál č. 74/2019/4)
10. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s
názvom „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“,
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. (materiál č.
75/2019/4)
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 2
Uznesenie bolo schválené.

.............................................
JUDr. Hájos Zoltán
primátor mesta

