SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 18/8/2020

Dunajská Streda, dňa 22.12.2020

Zápisnica
z 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 18. decembra 2020 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 v Dunajskej Strede na začiatku
18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.

Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 18. zasadnutia Mestskej
rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom
v Pozvánke zo dňa 16.12.2020:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 360/2020/18
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
16.12.2020:
Schválený program 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 18.12.2020:
1. Schválenie programu rokovania 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Informácia o pozastavení výkonu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 26/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za
vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská
Streda. (materiál č. 321/2020/18)
4. Návrh na organizačné zabezpečenie 18. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 322/2020/18)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Rolanda Hakszera a Attilu Karaffu, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter Pelechovú,
referentku organizačnú.
Hlasovanie:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 361/2020/18
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Rolanda Hakszera a Attilu Karaffu za overovateľov zápisnice a Mgr.
Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku.
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k bodu č. 3. Informácia o pozastavení výkonu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 26/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za vybrané
služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (materiál
č. 321/2020/18)
Primátor mesta predniesol Informáciu o pozastavení výkonu Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Dunajská Streda č. 26/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb
za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda v
zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, zástupca primátora, László Szabó, požiadal
o opravu dôvodovej správy, v ktorej má byť uvedené, že ,,Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 8. decembra neprijalo Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda, ...“
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer, spomenul to čo aj na
prechádzajúcom zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda, a to že uvedené nariadenie nie je
komplexné a podľa neho stačí zoznam výhod pre držiteľov vernostnej karty sprístupniť na
webovej stránke mesta. Ďalej sa informoval ako budú riešené školské zľavy, kým nariadenie
nebude účinné.
Primátor mesta odpovedal členovi mestskej rady a uviedol, že žiaci zasadnú opäť
do lavíc až vo februári a dovtedy, dúfa, bude prijaté a účinné nové všeobecne záväzné
nariadenie. Z uvedeného dôvodu zdôraznil potrebu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda v mesiaci január. Poznamenal, že je vzniknutý problém riešiteľný.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, zástupca primátora, Attila Karaffa, uviedol, že
debata z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda ohľadom
dočasného parkovania, nasmerovala MsÚ vhodným smerom. Podotkol však, že zavedenie
nového systému si vyžaduje čas. Ďalej požiadal člena mestskej rady, Rolanda Hakszera, aby
konkretizoval aké výhody vernostnej karty žiada zverejniť na webovej stránke mesta, keďže
tieto už zverejnené sú.
Primátor mesta uviedol, že právny základ pre poskytovanie zliav dáva všeobecne
záväzné nariadenie.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 362/2020/18
Mestská rada Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu primátora o pozastavení výkonu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Dunajská Streda č. 26/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky platieb za
vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda.
B/ o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
nepotvrdiť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 26/2020 zo dňa 8. decembra
2020 o určení výšky platieb za vybrané služby poskytované pre držiteľov Vernostnej
karty mesta Dunajská Streda.

k bodu č. 4. Návrh na organizačné zabezpečenie 18. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č 322/2020/18)
Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 18. rokovania
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 363/2020/18
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
mimo plánu zasadnutí nasledovne:
12.01.2021, o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede
2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda
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3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na
účely expedície
4. okruh pozvaných

Po prerokovaní všetkých bodov programu 18. zasadnutia Mestskej rady Dunajská
Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 18.12.2020 o 9.26 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 23.12.2020

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

Overovatelia:
1/ Roland Hakszer

………………………………………

2/ Attila Karaffa

………………………………………

Zapisovateľka:
Mgr. Dominika Eszter Pelechová
organizačná referentka

………………………………………
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