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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

  

Číslo: 29/7/2018         Dunajská Streda, dňa 11.1.2018 

 

 

Zápisnica 
z 29. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,  

konaného dňa 11. januára 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 5 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ  

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra, 

prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 29. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

 

k bodu č.  1. Schválenie programu 29. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 29. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 9.1.2018: 
 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 534/2018/29 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa 

9.1.2018: 

Schválený program 29. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 11.1.2018: 

1. Schválenie programu rokovania 29. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3.  Návrh na zmenu zloženia komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2018 zo 

dňa 16. januára 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2018. 

5. Návrh na organizačné zabezpečenie 24. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

   

 

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ing. arch. Mariana Ravasza a Attilu Karaffu, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, 

referenta právneho. 

 

 Hlasovanie:  

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 535/2018/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

b e r i e    n a    v e d o m i e 

určenie Ing. arch. Mariana Ravasza a Attilu Karaffu za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Štefana Podhorného za zapisovateľa. 
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k bodu č. 3. Návrh na zmenu zloženia komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.  

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu zloženia komisií Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 536/2018/29 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

A/ vziať na vedomie 

1. oznámenie PaedDr. Kingy Horváth, PhD. o vzdaní sa funkcie predsedu Komisie pre 

školstvo a mládež 

2. oznámenie Ágoty Antal o vzdaní sa funkcie člena Komisie pre školstvo a mládež 

3. oznámenie Tünde Brunczvikovej o vzdaní sa funkcie podpredsedu Komisie pre 

šport a telesnú kultúru 

4. oznámenie Mgr. Gabrielly Jerábik o vzdaní sa funkcie podpredsedu Komisie pre 

zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť 

 

B/ odvolať  

Rolanda Hakszera z funkcie: 

1. člena Komisie pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť 

2. predsedu Komisie pre šport a telesnú kultúru 

 

C/ zvoliť 

1. Ing. Ladislava Garayho za člena  Komisie pre financie, rozpočet, správu 

a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť 

2. Tünde Brunczvikovú za predsedu  Komisie pre šport a telesnú kultúru   

3. Juraja Kanovitsa za podpredsedu Komisie pre šport a telesnú kultúru   

4. Mgr. Gabriellu Jerábik za predsedu Komisie pre školstvo a mládež 

5. Ágotu Antal za podpredsedu Komisie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

     



 4 

 

k bodu č. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

........./2018 zo dňa 16. januára 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2018. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ........./2018 zo dňa 16. januára 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Dunajská Streda na rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 537/2018/29 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

o d p o r ú č a   Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

 

uzniesť sa  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ........./2018 zo dňa 16. 

januára 2018 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Dunajská Streda na rok 2018. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na organizačné zabezpečenie 24. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 24. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

 nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 538/2018/29 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 24. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda nasledovne: 

16.01.2018, t.j. o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede 

2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda 

3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na 

účely expedície 

4. okruh pozvaných. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 29. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 11.1.2018 o 13.10 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 16.1.2018 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

Overovatelia: 

 

1/ Ing. arch Marian Ravasz  ……………………………………… 

 

 

2/ Attila Karaffa   ……………………………………… 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný   

referent právny   ……………………………………… 


