
MESTO DUNAJSKÁ STREDA 
MESTSKÝ ÚRAD 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 
IČO: 00305383 ● DIČ: 2021129968 

Číslo: 25/2009              Dunajská Streda, 25.11.2009 
Zápisnica 

z 25. rokovania Mestského zastupiteľstva  v Dunajskej Strede,  
konaného  dňa 24. novembra 2009 na Mestskom úrade v Dunajskej Strede 

______________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 

- poslanci MsZ v počte  21 osôb 
- primátor mesta 
- vedúci útvaru primátora 
- vedúci odborov MsÚ 
- hlavný kontrolór 
- zástupca DH a DSTV 

 
 
Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

1. Prof. Dr. Ing. Hulkó Gabriel, DrSc – ospravedlnený / služobná cesta / 
2. Mgr. Gögh Tomáš – ospravedlnený / chorý /  
3. Ing. Hegyi Július – ospravedlnený / služobná cesta /   
4. Mgr. Lelkes István – ospravedlnený / služobná cesta / 

 
 25.  rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede zahájil a viedol 
 

JUDr. Hájos Zoltán 
 
Počet poslancov pri zahájení rokovania bol: 20 
 
Prijaté uznesenia: 
 
k bodu č. 1.  Návrh programu 25.  rokovania Mestského zastupiteľstva  

v Dunajskej Strede 
__________________________________________________________________ 

Uznesenie číslo 
410. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 



A / schvaľuje 
program 25. rokovania Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede nasledovne: 
 
1. Návrh na schválenie programu rokovania  
2. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky a na voľbu návrhovej komisie 
3. Interpelácia poslancov 
4. Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda 
5. Návrh na schválenie výšky úhrady za vydanie tabuľky s orientačným číslom     
6. Návrh na odpredaj pozemku, parcely. č. 1320/8 o výmere 4 m2  v k.ú. Dunajská Streda 

v prospech vlastníka susedných  nehnuteľností Evy Egriovej, bytom nám. SNP 190/2, 
929 01 Dunajská Streda  v  záujme rozšírenia budovy využívanej na podnikateľské účely 
zo strany žiadateľa. Navrhovaná východisková cena bola stanovená so znaleckým 
posudkom č. 70/2009, vypracovaným  Ing. Jolanou Némethovou, dňa 12.10.2009  
v objeme 56,- €  (1 687,06 SK).     

7. Návrh VZN Mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. novembra 2009 o dani za 
ubytovanie na území Mesta Dunajská Streda.  

 
 
/ Výsledok hlasovania /   : prítomní    :   20 

      za       :   20 
proti       :   0 

      zdržalo  sa :   0 
      nehlasoval :   0  
 

 
k bodu č. 2.  Návrh na určenie overovateľov, zapisovateľky a na voľbu návrhovej komisie  

__________________________________________________________________ 
Uznesenie číslo 

411. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A / určí 
     overovateľov a zapisovateľku 25. rokovania MsZ nasledovne: 
 
Overovatelia: 
1/  Bugár Juraj 
2/  Mgr. Horony Ákos 
 
Zapisovateľka: 
Alžbeta Kocsisová, organizačná referentka 
 



B/ volí 
    1/ návrhovú komisiu v tomto zložení: 

1. Ing. Arch. Molnár Zoltán 
2. MUDr. Hajdú Zoltán   
3. RNDr. Zirig Ferenc 
 
/ Výsledok hlasovania /   : prítomní    :  21 

      za       :  19 
proti       :    0 

      zdržalo  sa :    2 
      nehlasoval :    0 
 
 
k bodu č. 3.  Interpelácia poslancov 

__________________________________________________________________ 
Uznesenie číslo 

412. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 
 
A / berie na vedomie tieto interpelácie poslancov MsZ: 

1. Antal Ágota 
Pani poslankyňa žiadala vysvetlenie ohľadom komunikačného tréningu, ktorý 
zamestnanci MsÚ absolvovali v scientologickej inštitúcii v Budapešti. Ďalej apelovala, 
aby pán primátor podal vysvetlenie, kto dané školenie objednal, kto vystavil faktúru, na 
základe akých kritérií boli vyberaní účastníci kurzu a či z kruhov zamestnancov MsÚ je 
niekto členom tohto spoločenstva. 
Pán primátor skonštatoval: 
Komunikačný tréning bol plánovaný pre osvojenie si komunikačných zručností 
zamestnancov MsÚ, aby vedeli flexibilne koordinovať činnosť plánovanej kancelárie 
prvého kontaktu. Komunikačný tréning bol objednaný Mestom Dunajská Streda u firmy 
NSE Partner s.r.o. a mesto nemalo žiadnu informáciu o sekundárnom dodávateľovi 
konkrétnej služby. V momente, keď účastníci tréningu oznámili vážnosť situácie, na 
štvrtý deň boli okamžite delegovaný  domov. Pán primátor ubezpečil prítomných, že 
v budúcnosti bude každé školenie detailne preverené, aby sa predišlo podobnej situácii.  
Fakturovaná čiastka za školenie od dodávateľa / NSE Partner / je už preúčtovaná na účet 
mesta Dunajská Streda. Pán Hájos dodal, že on sám nie je členom scientologickej 
náboženskej spoločnosti a nemá vedomosti o tom, že by niekto zo zamestnancov MsÚ 
bol jej členom. 

2. Érsek Rudolf 
Pán poslanec interpeloval v mene obyvateľov námestia Vámberyho a ulice 
Veľkoblahovskej, ktorí nie sú spokojný s podmienkami parkovania. Uviedol, že na hore 



uvedených uliciach je pravidelne porušený zákaz parkovania vlastníkmi vozidiel, ktorí 
tam nemajú trvalé bydlisko.   
Pán primátor sľúbil, že sa s danou problematikou budú zaoberať kompetentné odbory 
MsÚ. 
 
 

3. Mgr. Nagy Kristian 
Pán poslanec vytýkal nedostatočnú informáciu o tom, kto je zodpovedný za odpratanie 
snehu v meste počas zimných mesiacoch. 
Pán primátor sľúbil, že sa s danou problematikou budú zaoberať kompetentné odbory 
MsÚ. 

4. MUDr. Hajdú Zoltán 
Pán Hajdú zdôrazňoval potrebu doriešenia parkovania na Neratovickom námestí a na 
nám. SNP. Ďalej uviedol, aby mesto v spolupráci so štátnou políciou zabezpečili 
poriadok a ochranu majetku napr. proti vykrádaniu áut počas obradov na 
Malodvorníckom cintoríne. 
Pán primátor sľúbil, že sa s danou problematikou budú zaoberať kompetentné odbory 
MsÚ a ďalšie inštitúcie. 

5. Mgr. Horony Ákos 
Pán Horony opätovne interpeloval na nutnosť vyvesenia cestovného poriadku  aj 
v maďarskom jazyku na zastávkach mestskej hromadnej dopravy a v autobusoch. 
Pán primátor sľúbil, že sa s danou problematikou budú zaoberať kompetentné odbory 
MsÚ a ďalšie inštitúcie. 

6. Ing. Garay Ladislav 
Pán poslanec opakovane interpeloval vo veci žiadosti obyvateľov mesta ohľadne  opravy 
komunikácie na Hviezdoslavovej ulici, zabezpečenia osvetlenia pri vchode na cintorín a 
zabezpečenia úpravy okolia stĺpa verejného osvetlenia na Kvetnej ulici. 
Pán primátor sľúbil, že sa s danou problematikou budú zaoberať kompetentné odbory 
MsÚ a tiež dostane pán poslanec písomné vyjadrenie o vyriešení hore uvedených bodov. 

7. Mgr. Gabriella Jarábik 
Pani poslankyňa interpelovala v mene majiteľov prevádzkových jednotiek na Hlavnej 
ulici. Vyslovili nespokojnosť s postupom MsP, nakoľko sú postihovaní pokutami za 
neplnenie povinnosti upratania miestnej komunikácie vedúcej  pred ich obchodov. 
Pán primátor sľúbil, že sa s danou problematikou budú zaoberať kompetentné odbory 
MsÚ a ďalšie inštitúcie. 
 

B / žiada 
príslušných vedúcich odborov MsÚ 
aby o riešení interpelácie podali písomnú odpoveď interpelujúcemu poslancovi, mimo 
interpelácií dostatočne zodpovedaných na tomto rokovaní MsZ 
T.: do 30 dní od konania tohto rokovania MsZ 
Z.: príslušní vedúci odborov MsZ   



 
 
k bodu č. 4.  Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda 

__________________________________________________________________ 
Uznesenie číslo 

413. 
 
Pripomienky k návrhu: 
 

1. Pán poslanec Keszegh oboznámil prítomných s obsahom zápisnice zo zasadnutia 
výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra, 
konaného 16.11.2009. 
Uviedol, že na danú pracovnú funkciu sa prihlásilo 10 uchádzačov, z ktorých výberová 
komisia po preštudovaní presne určených kritérií navrhuje hlasovanie o vylúčení p. Ing. 
Zoltána Szakála za nesplnenie stanovených podmienok. 

2. Pán poslanec Bugár navrhoval , aby sa prítomný uchádzači o pracovnú funkciu  
prezentovali v časovom limite 3 minút. 

3. Pán poslanec Keszegh navrhoval tajné hlasovanie o výbere hlavného kontrolóra 
4. Pán poslanec JUDr. Hulkó navrhoval, aby spočítanie hlasov tajného hlasovania 

vykonávala pracovná komisia v zložení: Ing. Keszegh Pál, MUDr. Örzsik Edmund, 
MUDr. Jozef Bognár 

 
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A/  berie na vedomie 

informatívnu správu pracovnej komisie zriadenej na otvorenie obálok uchádzačov na 
obsadenie funkcie hlavného kontrolóra o formálnom vyhodnotení prihlášok 
 
/ Výsledok hlasovania  / :  prítomní    :   21 

      za       :   21 
proti       :   0 

      zdržalo  sa :   0 
      nehlasoval :   0 
 
 
1. / Výsledok hlasovania za vylúčenie : prítomní    :   21 
 Ing. Zoltána Szakála /   za       :   21 

proti       :   0 
      zdržalo  sa :   0 
      nehlasoval :   0 
 



 
2.  / Výsledok hlasovania za prezentáciu : prítomní    :   21 
 uchádzačov /    za       :   20 

proti       :    1 
      zdržalo  sa :   0 
      nehlasoval :   0 
3. / Výsledok hlasovania o tajnom   : prítomní    :   21 
 hlasovaní /    za       :   20 

proti       :    1 
      zdržalo  sa :    0 
      nehlasoval :   0 
 
 
4. / Výsledok hlasovania o komisie   : prítomní    :   21 
 na sumar. výsledku hlasovania / za       :   19 

proti       :    1 
      zdržalo  sa :    2 
      nehlasoval :   0 
 
 
B/  v o l í 

za hlavného kontrolóra mesta: Ing. Fekete Zoltán 
Výsledok hlasovania:  
1. Ing. Fekete Zoltán: 18 hlasov 
2. Ing. Jozef Török   : 3 hlasy 

 
 
C/ p o v e r u j e 

primátora mesta, uzavrieť so zvoleným hlavným kontrolórom mesta pracovnú zmluvu  
dňom 01.12.2009 

 
 
 
D/ u r č u j e 

plat hlavného kontrolóra vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného 
hospodárstva vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a koeficientu 2,24. 

 
 
 

/ Výsledok hlasovania za vymenovanie:  prítomní    :   21 
 Hlavného kontrolóra /   za       :   21 



proti       :    0 
      zdržalo  sa :    0 
      nehlasoval :   0 
 
 
 
k bodu č. 5.  Návrh na schválenie výšky úhrady za vydanie tabuľky s orientačným číslom  

__________________________________________________________________ 
Uznesenie číslo 

414. 
 

Pán primátor oboznámil prítomných s obsahom predkladaného materiálu. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A/  s c h v a ľ u j e 

výšku úhrady za vydanie tabuľky s orientačným číslom v zmysle § 7 ods. 1) vyhlášky MVSR 
č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb v sume 10 eur s účinnosťou od 01.01.2010. 
 
/ Výsledok hlasovania /   : prítomní    :  21 

      za       :  21 
proti       :   0 

      zdržalo  sa :   0 
      nehlasoval :   0 
 
 
k bodu č. 6.  Návrh na odpredaj pozemku, parcely. č. 1320/8 o výmere 4 m2  v k.ú. 

Dunajská Streda v prospech vlastníka susedných  nehnuteľností Evy 
Egriovej, bytom nám. SNP 190/2, 929 01 Dunajská Streda  v 
 záujme rozšírenia budovy využívanej na podnikateľské účely zo strany 
žiadateľa. Navrhovaná východisková cena bola stanovená so znaleckým 
posudkom č. 70/2009, vypracovaným  Ing. Jolanou Némethovou, dňa 
12.10.2009  v objeme 56,- €  (1 687,06 SK).     
__________________________________________________________________ 

Uznesenie číslo 
415. 

 
 
Pán primátor oboznámil prítomných s obsahom predkladaného materiálu. 
 



Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A/  s c h v a ľ u j e  

návrh  na  odpredaj pozemku,  parcely č. 1320/8 o výmere 4 m2  v  k.ú. Dunajská Streda  v  prospech 
vlastníka susedných  nehnuteľností  Evy  Egriovej,  bytom  nám. SNP 190/2,  929 01  Dunajská 
Streda  v záujme rozšírenia budovy využívanej na podnikateľské účely  zo   strany  žiadateľa.  
Navrhovaná  východisková  cena bola stanovená so znaleckým posudkom     č. 70/2009, 
vypracovaným  Ing.  Jolanou  Némethovou,  dňa  12.10.2009  v objeme 56,- €  (1 687,06 SK).  

 

/ Výsledok hlasovania /   : prítomní    :  21 
      za       :  21 

proti       :   0 
      zdržalo  sa :   0 
      nehlasoval :   0 
 
 
k bodu č. 7.  Návrh VZN Mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. novembra 2009 

o dani  za ubytovanie na území Mesta Dunajská Streda.  
_________________________________________________________________ 

Uznesenie číslo 
 
Pán primátor oboznámil prítomných s obsahom predkladaného materiálu. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 
po prerokovaní návrhu 
 
A/  s a  u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dunajská Streda č. 15/2009 zo dňa 24. novembra 
2009 o dani za ubytovanie na území Mesta Dunajská Streda.  

 
 

/ Výsledok hlasovania /   : prítomní    :  21 
      za       :  21 

proti       :    0 
      zdržalo  sa :    0 
      nehlasoval :    0 

 
……………………………… 

JUDr. Zoltán Hájos 
primátor mesta 

 



Overovatelia: 1/ Bugár Juraj    ……………………………… 
 
  2/ Mgr. Horony Ákos   ……………………………… 
 
 
Zapisovateľka: Alžbeta Kocsisová   ……………………………… 
organizačná referentka 
 
 


