
KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA 

PRE ŠKOLSTVO A KULTÚRU 

A  DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

      OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE 

Č. 1/16/06/2022  

z per rollam hlasovania Komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

pre školstvo a kultúru zo dňa 16. 06. 2022 

 

 

K bodu č. 1:   

Návrh o výške poskytnutej dotácie na základe hodnotenia podaných žiadostí v zmysle Výzvy č. 2/2022 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 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  

Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatásról  Dunaszerdahely 

Város 2020/15.sz. (2020. szeptember 29.) a város költségvetéséből nyújtandó, az általános közhasznú 

szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatására irányuló pénzügyi 

támogatás feltételeiről szóló rendelete értelmében a 2022/2. sz. Pályázati felhívás alapján 

 

Návrh na uznesenie:  

Komisia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre školstvo a kultúru odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu Dunajská Streda 

A városi képviselő-testület oktatási és kulturális bizottsága javasolja Dunaszerdahely Város Képviselő-

testületének 

I. s c h v á l i ť  výšku poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

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, 

j ó v á h a g y n i a Dunaszerdahely Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatás összegét 

Dunaszerdahely Város 2020/15.sz. (2020. szeptember 29.) a város költségvetéséből nyújtandó, az 

általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatására 

irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendelete értelmében az előterjesztett terjedelemben, 

II. s p l n o m o c n i ť  primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda, 

f e l h a t a l m a z n i  Dunaszerdahely Város polgármesterét a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő-

Testület határozatának végrehajtására, 

III. ž i a d a ť primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na základe Výzvy č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o 

dotáciu 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. 



f e l k é r n i    a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2020/15.sz. (2020. szeptember 29.) a város 

költségvetéséből nyújtandó, az általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és 

közhasznú célok támogatására irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendelete értelmében a 

2022/2. sz. Pályázati felhívás alapján a város költségvetéséből támogatásban részesülő jogi személyek 

és természetes személyek-vállalkozók névjegyzékének közzétételéről. 

 

Hlasovanie:  

za   7 

proti   0 

zdržal sa  0 

nehlasoval  1 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Dunajskej Strede dňa 16. 06. 2022 

 

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

                                                                                                        Ladislav Gútay 

                                                                                                                  predseda komisie 

  



KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA 

PRE ŠKOLSTVO A KULTÚRU 

A  DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

      OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

 

UZNESENIE 

Č. 2/16/06/2022  

z per rollam hlasovania Komisie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

pre školstvo a kultúru zo dňa 16. 06. 2022 

 
 

K bodu č. 2. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda  č. .../2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 24/2020 zo dňa 8. decembra 

2020 o určení nájomného za príležitostný nájom niektorého majetku nebytových priestorov vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/…. sz. (2022. június 28.) általános érvényű rendeletére, amellyel 

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2020/24. sz. (2020. december 8.) Dunaszerdahely Város 

tulajdonába tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek alkalmi bérlete esetén fizetendő bérleti díj 

meghatározásáról szóló általános érvényű rendelete 

 

Návrh na uznesenie:  

Komisia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre školstvo a kultúru odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu Dunajská Streda uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

.../2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 24/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom niektorého 

majetku nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

A Dunaszerdahely Városi Képviselő-testület oktatási és kulturális bizottsága javasolja  Dunaszerdahely 

Város Képviselő-testületének határozatot hozni Dunaszerdahely Város 2022/....... sz. (2022. június 28.) 

általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészűl Dunaszerdahely Város 2020/24 sz. (2020. 

december 8.) a Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek alkalmi 

bérlete esetén fizetendő bérleti díj meghatározásáról szóló általános érvényű rendelete az előterjesztett 

terjedelemben. 

 

Hlasovanie:  

za   7 

proti   0 

zdržal sa  0 

nehlasoval  1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Dunajskej Strede dňa 08. 06. 2022 

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

                                                                                                            Ladislav Gútay 

                                                                                                                       predseda komisie 


