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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 6/8/2019 Dunajská Streda, dňa 17.04.2019 

 

 

Zápisnica 

zo 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 16. apríla 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 6 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 6. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 6. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 10.04.2019 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Ďalej primátor mesta predniesol doplňujúci návrh a to doplnenie nového 

programového bodu za bod č. 4 „Návrh na zmenu predloženého materiálu zo dňa 09.04.2019 

- Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 2/2019” 

(materiál č. 91/2019/6)“ pod číslom bodu 5.  
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 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu primátora: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 10.04.2019 spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

 

Uznesenie 

č. 101/2019/6 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

10.04.2019, spolu s doplňujúcim návrhom. 

Schválený program 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 16.04.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede. 

(materiál č. 89/2019/6) 

4. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v 

Dunajskej Strede“. (materiál č. 90/2019/6) 

5. Návrh na zmenu predloženého materiálu zo dňa 09.04.2019 - Návrh na 

schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 2/2019” 

(materiál č. 91/2019/6) 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ing. Ladislava Garayho a Rolanda Hakszera, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, 

referenta právneho. 
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 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 102/2019/6 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

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

Štefana Podhorného za zapisovateľa. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej 

Strede. (materiál č. 89/2019/6) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v 

Dunajskej Strede v zmysle predloženého písomného materiálu, zároveň predniesol doplňujúci návrh v 

zmysle odporúčania Komisie MsZ pre školstvo a kultúru a to delegovanie nasledovných 

zástupcov do Mestskej školskej rady: 

1. Mgr. Tímea Molnár 

2. László Szabó. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 103/2019/6 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

delegovanie zástupcov mesta Dunajská Streda do Mestskej školskej rady v Dunajskej 

Strede:  

1. Mgr. Tímea Molnár 

2. László Szabó. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho 

fondu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej 

Strede“. (materiál č. 90/2019/6) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Environmentálneho fondu s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského 

úradu v Dunajskej Strede“ 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. 104/2019/6 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

vziať na vedomie 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom 

„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede“,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie z 

Environmentálneho fondu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne 

do výšky 5 % z oprávnených nákladov žiadosti. 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich 

rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami 

projektu  z rozpočtu mesta. 
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k bodu č. 5. Návrh na zmenu predloženého materiálu zo dňa 09.04.2019 - Návrh na 

schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 2/2019” (materiál č. 

91/2019/6) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu predloženého materiálu zo dňa 09.04.2019 

- Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č. 2/2019 v zmysle 

poslaneckého návrhu a na základe odporúčania Komisie MsZ pre financie, pričom informoval 

prítomných, že sa jedná o presun finančnej sumy 26.600 Eur z Podprogramu 1.1. Kapitálové 

výdavky (Kapitálové výdavky MsÚ - 1.1.6.) do Podprogramu 2.7. Obchodné spoločnosti 

(Kapitálové výdavky Gastro DS - 2.7.5) za účelom kúpy elektromobilu pre spoločnosť Gastro 

DS, s.r.o. Komisia MsZ pre financie predmetný návrh prerokovala a schválila. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

 nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 105/2019/6 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

presun finančnej sumy 26.600 Eur z Podprogramu 1.1. Kapitálové výdavky 

(Kapitálové výdavky MsÚ - 1.1.6.) do Podprogramu 2.7. Obchodné spoločnosti 

(Kapitálové výdavky Gastro DS - 2.7.5) za účelom kúpy elektromobilu pre spoločnosť 

Gastro DS, s.r.o. 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 16.04.2019 o 13.45 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 17.04.2019 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 
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Overovatelia: 

 

1/ Ing. Ladislav Garay  ……………………………………… 

 

2/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný 

referent právny ……………………………………… 


