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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 19/8/2021  Dunajská Streda, dňa 15.01.2021 

 

Zápisnica 

z 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 12. januára 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 6 osôb 

- primátor mesta 

- prednosta MsÚ 

- vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, prednostu a vedúcu 

školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry na začiatku 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 19. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 08.01.2021: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 364/2021/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

08.01.2021: 

Schválený program 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 12.01.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 323/2021/19) 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre 

držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 324/2021/19) 

5. Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre 

vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 325/2021/19) 

6. Návrh riešenia investičného zámeru stavby „Multifunkčná športová hala Aréna 

DSZ“ investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 52 769 941. (materiál č. 326/2021/19) 

7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku 

„Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT“. 

(materiál č. 327/2021/19) 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 

12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 

2021. (materiál č. 328/2021/19) 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Rolanda Hakszera a Ing. Ladislava Garaya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 
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 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 365/2021/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie Rolanda Hakszera a Ing. Ladislava Garaya za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 

zo dňa 12. januára 2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch mesta Dunajská Streda. (materiál č. 323/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 12. januára 2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony sa zaoberal 

možnosťou parkovania v rezidentskej zóne tých obyvateoľv, ktorí bývajú v rodinnom dome 

a chceli by zájsť na návštevu k niekomu kto v tejto rezidentskej zóne býva. Keďže takýto 

obyvateľ nie je rezidentom, musel by podľa predkladaného materiálu za parkovné platiť. 

Preto navrhol, aby Článok 8 ods. 11 znel: 

,,Rezident a registrovaný obyvateľ mesta s trvalým pobytom, môže parkovať 1 hodinu denne 

v inej rezidentskej zóne zdarma, a to vytlačením bezplatného parkovacieho lístka 

z parkovacieho automatu, alebo prihlásením sa do parkovacieho systému prostredníctvom 

smartfónovej aplikácie.“ 

Ďalej žiadal, aby boli v Článku 2 písm. g) v prvej odrážke za slovom ,,státím“ doplnené slová 

,,v slovenskom a maďarskom jazyku“, v druhej odrážke za slovami ,,Platené parkovisko“ 

doplnené slová ,,v slovenskom a maďarskom jazyku“ a v tretej odrážke za slovom ,,textom“ 

doplnené slová ,,v slovenskom a maďarskom jazyku“.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol, že na decembrovom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda žiadal, aby mali Dunajskostredčania 
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parkovanie v meste zadarmo, na čo bola do všeobecne záväzného nariadenia zapracovaná 

zmena v podobe 1 hodiny zadarmo počas parkovania v inej rezidentskej zóne.  

 

 Primátor mesta poznamenal, že nariadenie by nadobudlo účinnosť až 1. marca 2021, 

okrem Článku 7. a 8., ktoré nadobudnú účinnosť 1. júna 2021 a kontrola dodržiavania Článku 

7. by sa vykonávala od 1. júla 2021. Ďalej zdôraznil, že by sa parkovné neplatilo cez víkendy. 

Poznamenal, že je dôležité, aby počas pracovných dní mali obyvatelia po práci k dispozícií 

parkovacie miesta pri svojom obydlí. Uviedol, že je dôležité si uvedomiť, že aj počas 

1 hodiny zadarmo, budú návštevy obsadzovať parkovacie miesta obyvateľom, ktorí v danej 

lokalite bývajú.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, sa opýtal, či si bude musieť 

zakúpiť parkovací lístok v prípade ak bude parkovať v inej rezidentskej zóne dlhšie ako 

1 hodinu po vytlačení bezplatného parkovacieho lístka. 

 

 Primátor mesta odpovedal, že áno, a to v období v pracovných dňoch od 18:00 hodiny 

do 8:00 hodiny nasledujúceho dňa. Zdôraznil, že je potrebné zaoberať sa tým, aby mali 

občania k dispozícií parkovisko pri svojich obydliach.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, uviedol, že tí obyvatelia, ktorí 

nie sú v meste prihlásení na pobyt, preparkujú svoje autá z rezidentského parkoviska na 

najbližšie voľné neplatené parkovisko, čím sa problém len presunie na iné parkoviská, na inej 

ulici, kde budú rovnako zaberať parkovacie miesta obyvateľom, ktorí bývajú v okolí takýchto 

parkovísk. Podľa neho riešenie problému nespočíva v rozdelení parkovísk na rezidentné 

a alternatívne, ale v zavedení poplatkovej povinnosti počas nočného parkovania pre tých, 

ktorí nie sú prihlásení na pobyt v meste. 

 

 Primátor mesta uviedol, že v mestách, v ktorých je zavedený podobný parkovací 

systém, klesol počet áut o 15 až 20 %. Poznamenal, že si je vedomý toho, že ľudia vo 

všeobecnosti nechcú platiť poplatky navyše. Uvedené nariadenia takúto možnosť aj poskytuje 

a to buď formou registrácie alebo parkovaním na alternatívnom parkovisku. Pripomenul, že 

sú parkoviská rozdelené na zóny. Následne bude možné uskutočniť zamerania, či sú 

existujúce parkovacie miesta postačujúce. Ak nie, venovať sa tejto téme aj na zasadnutiach 

Komisie MsZ pre rozvoj mesta a zistiť kde v meste bude ešte potrebné vybudovať parkovacie 

miesta. Vyjadril presvedčenie, že tento systém napomôže k nastoleniu väčšieho poriadku. 

Zároveň uviedol, že bude nevyhnutné vrátiť sa k tejto téme. Ďalej poznamenal, že boli 

poslanci mestského zastupiteľstva zvolení občanmi preto, aby hľadali vhodné riešenie na 

rozmanité problémy. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, zástupca primátora, Attila Karaffa, uviedol, že 

rozumie obavám člena mestskej rady, Rolanda Hakszera, a poznamenal, že preplnenosť 

alternatívnych parkovísk bude možné vyhodnotiť až po zavedení nového parkovacieho 

systému. 
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 Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu člena mestskej rady Mgr. art. dr. 

jur. Ákosa Horonya: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 

člena mestskej rady, Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 366/2021/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 12. 

januára 2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

mesta Dunajská Streda. 

 

B/ schváliť 

I.  uzavretie Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme parkovacích miest a parkovacích 

automatov zo dňa 30.04.2014 v znení neskorších dodatkov uzavretej medzi mestom 

Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, 

predmetom ktorého bude špecifikácia parkovacích miest na území mesta Dunajská 

Streda v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. ..../2021 zo dňa 12. januára 

2021, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta 

Dunajská Streda. 
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II.  Prevádzkový poriadok parkovacích miest na území mesta Dunajská Streda a to 

v zmysle článku 4 ods. (5) Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 

zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre 

držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál č. 324/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané služby 

poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 367/2021/19 

 

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. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov 

Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 

zo dňa 12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie 

plagátov na území Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 325/2021/19) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre 

vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného 

materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 368/2021/19 

 

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. ..../2021 zo dňa 

12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie 

plagátov na území Mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh riešenia investičného zámeru stavby „Multifunkčná športová hala 

Aréna DSZ“ investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda, IČO: 52 769 941. (materiál č. 326/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh riešenia investičného zámeru stavby „Multifunkčná 

športová hala Aréna DSZ“ investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 52 769 941 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó, vyjadril prekvapenie, 

prečo sa tento programový bod dostal na program zasadnutia mimo plánu zasadnutí. Ďalej 

poznamenal, že nerozumie myšlienke uskutočnenia miestneho referenda. Uviedol, že poslanci 

mestského zastupiteľstva boli občanmi zvolení práve preto, aby v ich mene rozhodovali 

o niektorých veciach, samozrejme v záujme občanov. Podľa neho je umiestnenie haly 

naplánované na vhodnom mieste.  
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 Primátor mesta uviedol, že je vhodné zaoberať sa touto témou čím skôr, pretože je 

potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie. Ďalej uviedol, že možnosť referenda bola predostretá 

z toho dôvodu, že nie je vylúčené, že sa poslanci nezhodnú na I. alternatíve.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó, sa informoval, aký bude 

nasledovný priebeh, pokiaľ poslanci schvália uskutočnenie miestneho referenda, referendum 

však nebude platné. Poznamenal, že začatie výstavby športovej haly sa tým zbytočne predĺži. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, zástupca primátora, László Szabó, zdôraznil, že 

sú v predkladanom návrhu uvedené dve alternatívy, ktoré sa navzájom vylučujú a hlasovanie 

by malo prebehnúť najprv o prvej alternatíve. Ak by táto nebola prijatá, bolo by opodstatnené 

zaoberať sa druhou alternatívou. 

 

 Hlasovanie o alternatíve I. predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 369/2021/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

 

1. uskutočnenie stavby „Multifunkčná športová hala Aréna DSZ“ s maximálnou 

kapacitou 3351 divákov, investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 

01 Dunajská Streda, IČO: 52 769 941, na území mesta Dunajská Streda. 

 

2. umiestnenie stavby „Multifunkčná športová hala Aréna DSZ“ s maximálnou 

kapacitou 3351 divákov, investora ARÉNA DSZ, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 

01 Dunajská Streda na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Dunajská Streda parc. 

č. 1775/8, druh pozemku ostatná plocha, č. 1775/9, druh pozemku ostatná plocha, 

č. 1775/13 druh pozemku ostatná plocha, č. 1775/43 druh pozemku ostatná plocha, 

v k. ú. Dunajská Streda, vedené na LV č. 3251 (v areáli Parku voľného času 

Trhovisko). 
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3 začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 14/2021 územného 

plánu mesta Dunajská Streda – v predloženom rozsahu uvedenom v tabuľke 

navrhnutých zmien a doplnkov na zaradenie do návrhu ZaD, ktorá tvorí prílohu tohto 

uznesenia.  

 

 

k bodu č. 7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku 

„Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT“. 

(materiál č. 327/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného 

obstarávania na zákazku „Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede 

MEETING POINT“ v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. Alexander Dakó, navrhol, aby boli 

členovia Komisie MsZ pre rozvoj mesta prítomní na vyhodnotení ponúk. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 370/2021/19 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

zámer vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku „Revitalizácia časti parku 

voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT“, ktorej predpokladaná hodnota 

bude vyššia ako 900.000 eur bez DPH. 
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k bodu č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 

zo dňa 12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál 

č. 328/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 371/2021/19 

 

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. .../2021 zo dňa 

12. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021 

v predloženom znení. 
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Po prerokovaní všetkých bodov programu 19. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 12.01.2021 o 14.52 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 18.01.2021 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

1/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

 

2/ Ing. Ladislav Garay  ……………………………………… 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

organizačná referentka ……………………………………… 

 


