KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE INVESTÍCIE, EURÓPSKE
FONDY A CESTOVNÝ RUCH
A DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
BERUHÁZÁSI, AZ EU-ALAPOKKAL FOGLALKOZÓ ÉS IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁGA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Dunajská Streda, 03.06.2015

UZNESENIA
z 3. zasadnutia Komisie MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch Dunajská
Streda, konaného dňa 03.06.2015 o1300 hod v kancelárii vedúceho Technického a
investičného odboru Mestského úradu v Dunajskej Strede (I.poschodie, kanc.č.225)
____
K bodu 2. - Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme softvéru
a Licenčnej zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie „City Monitor“ pre
nahlasovanie podnetov občanov mesta Dunajská Streda.
Komisia na základe návrhu člena komisie MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. a následne všetkého
člena komisie prijala nasledovné
u z n e s e n i e:
Navrhuje, aby bola vypísaná verejná súťaž na poskytnutie predmetnej služby a aby boli
postavené kritérie pri vypísaní verejnej súťaže a to napríklad, aby služba bola poskytovaná aj
v maďarskom jazyku.
Komisia súhlasí s uvedeným návrhom bez pripomienok
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržali sa – 0
Prítomní: 4
Komisia neodporúča Mestskej rade Dunajská Streda uzatvorenie Zmluvy o prenájme
softvéru a Licenčnej zmluvy za účelom používania mobilnej aplikácie „City Monitor“ pre
nahlasovanie podnetov občanov mesta Dunajská Streda.
Hlasovanie: za – 0, proti – 4, zdržali sa – 0
Prítomní: 4

K bodu 3. - Prerokovanie VZN č.15/2009 o dani za ubytovanie na území mesta Dunajská
Streda a VZN č.24/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.15/2009 o dani za ubytovanie
na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. Informácia o výške príjmov
z daní za ubytovanie za roky 2013 a 2014.
Komisia na základe návrhu predsedu komisie Tamása Domonkosa prijala nasledovné
u z n e s e n i e:
Navrhuje, aby príjmy z daní za ubytovanie boli vyčlenené z rozpočtu mesta a použité na
rozvoj cestovného ruchu mesta Dunajská Streda, a aby o rozdelení finančných prostriedkov
rozhodovala komisia MsZ pre investície, európske fondy a cestovný ruch.
Komisia uvedený návrh neschválila
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržali sa – 1
Prítomní: 4
K bodu 4. - Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda.
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda schváliť Dodatok č. 1 k
Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
mesta Dunajská Streda
v predloženom rozsahu.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržali sa – 0
Prítomní: 4
K bodu 5. - Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie
dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 s
názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou (33x18 m) v areáli ZŠ
Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede“.
Komisia odporúča Mestskej rade Dunajská Streda zobrať na vedomie predloženie žiadosti o
poskytnutie dotácie na Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu“ na rok
2015 s názvom „Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou ( 33x18 m) v areáli ZŠ
Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede“, schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a
poskytnutého Úradu vlády SR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržali sa – 0
Prítomní: 4

K bodu 6. - Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok)
v rámci výzvy OP KaHR–22VS–1501 pod názvom „Výmena svietidiel verejného
osvetlenia v meste Dunajská Streda“.
Komisia neodporúča Mestskej rade Dunajská Streda schváliť predloženie žiadosti o NFP v
rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Výmena svietidiel verejného osvetlenia
v meste Dunajská Streda“, ktorý je realizovaný mestom Dunajská Streda, zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie: za – 1, proti – 0, zdržali sa – 3
Prítomní: 4

___________________
Tamás Domonkos
predseda komisie
zapísal:

_____________________
Ing. Juraj Hervay
tajomník komisie

