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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 24/8/2021  Dunajská Streda, dňa 19.08.2021 

 

Zápisnica 

z 24. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 17. augusta 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 6 osôb 

- primátor mesta 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odborov MsÚ 

 

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

zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 24. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 24. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 24. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 13.08.2021: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 468/2021/24 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

13.08.2021: 

Schválený program 24. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 17.08.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 24. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021. (materiál č. 421/2021/24) 

4. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 14/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 422/2021/24) 

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

17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 

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. 423/2021/24) 

6. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu 

s názvom „Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry 

Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC221-2021-67. (materiál č. 424/2021/24) 

7. Návrh na organizačné zabezpečenie 24. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 425/2021/24) 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z radov mestskej rady Rolanda 

Hakszera a Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  
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Uznesenie 

č. 469/2021/24 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

určenie Rolanda Hakszera a Mgr. art. dr. jur. Ákosa Horonya za overovateľov 

zápisnice a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021. (materiál č. 421/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. Ďalej informoval prítomných, že schválenie predkladaného návrhu mestským 

zastupiteľstvom je podmienené odsúhlasením trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

Ďalej požiadal predsedu Komisie MsZ pre rozvoj Ing. Ladislava Garaya, aby prítomných 

informoval o záveroch zo zasadnutie tejto komisie. 

 

 Člen Mestskej rady Dunajská Streda Ing. Ladislav Garay, ako predseda Komisie MsZ 

pre rozvoj mesta uviedol, že členovia komisie o tejto téme dlho debatovali. Konštatoval, že 

šiesti členovia komisie hlasovali za prijatie návrhu a dvaja sa hlasovania zdržali. Ďalej 

uviedol, že komisia navrhla, aby žiadatelia o zmenu územného plánu predkladali so žiadosťou 

aj nákres, príp. štúdiu, z ktorej bude vyplývať ich jednoznačný zámer. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je potrebné preskúmať, či je uvedený návrh komisie 

v súlade so stavebným zákonom.  

 

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

zasadnutí Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo index zastavanosti 40 a podiel 

zelene 30 a teraz žiadateľ žiada znížiť index zastavanosti a podiel zelene, otázne však je 

prečo. Poznamenal, že by mal byť poslancom mestského zastupiteľstva jasný dôvod zmeny. 

Vhodným riešením by bolo poskytnutie vizualizácie a odôvodnenia, tak ako uviedol predseda 

Komisie MsZ pre rozvoj mesta. 

 

 Primátor mesta pripomenul, že v pôvodnom podaní žiadateľ uvádzal index 

zastavanosti 80 %, čo považovali za nezmysel. Na svojom poslednom zasadnutí Mestské 

zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo index zastavanosti 40 a podiel zelene 30. Súhlasí 

s názorom, že by mali žiadatelia odôvodňovať svoje žiadosti. Komisia MsZ pre rozvoj mesta 

a aj Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda berúc do úvahy verejný záujem, poskytuje 

tunajším investorom a podnikateľom maximálnu možnosť naplnia ich predstáv. Poznamenal, 

že mestské zastupiteľstvo musí stanoviť ako sa budú rozvíjať jednotlivé územia a aká 

funkcionalita bude daná, aby nedochádzalo k chaosu v meste. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 6 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 470/2021/24 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

zmenu prílohy “Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Dunajská Streda navrhnuté 

s čiastočnou úpravou do návrhu zmeny a doplnky 16/2021“ uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021 nasledovne: 

1/ pri lokalite pod por. č. 6a sa index zastavanosti mení z „40“ na „50“, podiel zelene 

sa mení z „30“ na „20“, index podlažných plôch sa mení z „1,3“ na „1,6“ 

2/ pri lokalite pod por. č. 6b podiel zelene sa mení z „30“ na „20“,  

3/ pri lokalite pod por. č. 6c sa index zastavanosti mení z „40“ na „50“, podiel zelene 

sa mení z „30“ na „20“, index podlažných plôch sa mení z „1,3“ na „1,6“ 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 422/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky 14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 471/2021/24 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ vziať na vedomie  

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu 

Zmien a doplnkov 14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ schváliť 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ 

v predloženom rozsahu. 

 

C/ uzniesť sa 

na Všeobecnom záväznom nariadení č. ..../2021 zo dňa 17.08.2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 

4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 

29.9.2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 zo dňa 

27.06.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia 

č.17/2019 zo dňa 24.09.2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 

25.02.2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2020 zo dňa 08.12.2020. 

 

 

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

zo dňa 17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 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. 423/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
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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. 5: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 472/2021/24 

 

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 

17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 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. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s 

názvom „Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry 

Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede“, realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO2-SC221-2021-67. (materiál č. 424/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom 

realizácie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity 

infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC221-2021-67 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 473/2021/24 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program na projekt: „Zníženie energetickej 

náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh 

v Dunajskej Strede“, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.  

 

2. Celkové oprávnené výdavky projektu 559 190,00 EUR v zmysle výzvy.  

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 

27 959,50 EUR. 

 

4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

5. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na organizačné zabezpečenie 24. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 425/2021/24) 

 

 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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Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 474/2021/25 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

 u r č u j e 

1. čas a miesto konania 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí nasledovne: 

17.08.2021, 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 24. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 17.08.2021 o 14.30 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 20.08.2021 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

Overovatelia: 

 

1/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

 

2/ Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony  ……………………………………… 
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Zapisovateľka: 

 

Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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

 


