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                                                                        Dunajská Streda  

UZNESENIA 

zo zasadnutia Komisie pre kultúru a medzinárodné vzťahy Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda, konaného dňa 06. februára 2018 o 13.00 hod na Radnici v  Dunajskej 

Strede. 

 

 

K bodu 1. Schválenie programu 
1) Hlasovanie o programe, uvedený v Pozvánke zo dňa 26.01.2018 

Hlasovanie: za –6, proti –0, zdržal sa -0 

Program bol schválený. 

 

K bodu 2. Posúdenie predkladaných žiadostí o dotáciu bez zverejnenia výzvy  

1) Komisia pre kultúru  a medzinárodné vzťahy berie na vedomie a odporúča primátorovi mesta 

Dunajská Streda  zoznam žiadostí bez zverejnenia výzvy z rozpočtu mesta v rámci programu 

„Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“  

Hlasovanie: za –5 proti –0, zdržal sa -1 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 3. Posúdenie predkladaných žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora 

všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“ podľa VZN mesta Dunajská Streda o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda – pre oblasť kultúra 

 

1) Komisia pre kultúru  a medzinárodné vzťahy odporúča z dôvodu podania vyúčtovanie za rok 

2017  po termíne vyradenie nasledovných žiadosti: 

a) FEMIT - Családi nap 

b) ŽO ...kultúrne OZ - Csallóközi év 2018 

Hlasovanie: za –6, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 

 

2) Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy odporúča z dôvodu formálnych a iných 

nedostatkov vyradenie nasledovných žiadosti: 

a) Ars Dansandi PT - A Dunaszerdahelyi táncklub egészségvédő mozgás programja 

b) Authentica - Kultúra bez hraníc – Fröccsfest 

c) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku DS - Oprava hodín kostolnej veže 

d) ElóKONCERT PROMOTION/Adrienne Töröková - 20 ročný jubilejný koncert 

Dunajskostredskej hudobnej skupiny Expired Passport  

e) Jesko Ladislav, ml. - Vzdelávaj sa hrou - kreatívne dielničky pre najmenších  

f) Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára DS - Veselica na Martina 



g) Rivalda Színház - Kamaratermi előadás létrehozása 

h) Tomáš Csehy – LIVESHOW - AMERICAN CAR WEEKEND ´18 

Hlasovanie: za –6, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 

 

3) Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy odporúča primátorovi mesta Dunajská Streda  

nasledovnú žiadosť financovať z FP alebo z inej položky z rozpočtu mesta: 

a) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku DS - Oprava hodín kostolnej veže 

Hlasovanie: za –6, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 

 

4) Komisia pre kultúru  a medzinárodné vzťahy odporúča schváliť predkladané žiadosti o dotáciu 

mesta v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“ 

pre oblasť kultúra s uvedenými zmenami. 

Podané žiadosti: 50 ks 

Schválené žiadosti: 40 ks 

Hlasovanie: za –6, proti –0, zdržal sa -0 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                 Attila Karaffa 

                                                                                               predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala:          

Bc. Mgr. Tímea Takács 

 

 

 

 

 V Dunajskej Strede  

Dátum: 06.02.2018 

 


