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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 3/8/2019 Dunajská Streda, dňa 20.02.2019 

 

 

Zápisnica 

z 3. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 19. februára 2019 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 4 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 3. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 3. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

  Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 3. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 05.02.2019: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

 

Uznesenie 

č. 59/2019/3 
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Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

13.02.2019. 

Schválený program 3. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 19.02.2019: 

1. Schválenie programu rokovania 3. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám 

podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

54/2019/3) 

4. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda.  (materiál č. 

55/2019/3) 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 

19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne 

s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

56/2019/3) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 

19. februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 57/2019/3) 

 

 

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 zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, referenta 

právneho. 

 

 Hlasovanie: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 60/2019/3 

 

Mestská rada Dunajská Streda 
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b e r i e   n a   v e d o m i e 

určenie Rolanda Hakszera a Attilu Karaffu za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana 

Podhorného za zapisovateľa. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 54/2019/3) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v 

zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 61/2019/3 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

I. schváliť 

návrh o výške poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom 

pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu 

(príloha č.1). 

 

II. vziať na vedomie 

výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur (vrátane) z rozpočtu mesta právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 1/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– podnikateľom 
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pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda z rozpočtu mesta v predloženom rozsahu 

(príloha č.2). 

 

III. vziať na vedomie 

zoznam žiadateľov o dotáciu bez zverejnenia výzvy (príloha č.3). 

 

IV. splnomocniť 

primátora mesta k vykonaniu tohto uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

 

V. žiadať 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb– 

podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 

1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám– 

podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda do 1.000,- Eur (vrátane), 

nad 1.000,- Eur a dotácia bez zverejnenia výzvy. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom a 

kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

55/2019/3) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská 

Streda jednotlivcom a kolektívom za mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda v 

zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 62/2019/3 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

A) udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda jednotlivcom  a kolektívom za 

mimoriadny prínos v rozvoji mesta Dunajská Streda: 
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ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

PaedDr. STRÉDL TERÉZIA, PhD. 

- za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života 

 

CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE  

1. KANOVITS GYÖRGY 

-  za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života  

2. PETÉNYI GYÖRGY 

- za mimoriadne zásluhy v oblasti športu  

3. ANTAL ANDRÁS - post humus (in memoriam) 

-  za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry 

 

B) čas a miesto slávnostného podujatia udeľovanie verejných ocenení mesta 

Dunajská Streda 

Dátum podujatia: 27. apríla 2019, 18.00 hod 

Miesto podujatia: MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu č. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s 

dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 56/2019/3) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

v zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Zástupca primátora, László Szabó predniesol nasledovné pozmeňujúce návrhy: 

I. §6 ods. (2) písm. b) bod 1, 2, 3 a 4 by mali znieť nasledovne: 

“b) termínované parkovné pre osoby, ktoré nie sú držiteľmi VERNOSTNEJ KARTY 

1. 260,- € na rok na každé motorové vozidlo 

2. 140,- € na polrok na každé motorové vozidlo 

3. 80,- € na štvrťrok na každé motorové vozidlo 

4. 30,- € za mesiac na každé motorové vozidlo” 

II. §6 ods. (2) písm. c) bod 3 by mal byť vypustený z textu navrnutého všeobecne záväzného 

nariadenia a bod 2 by mal znieť nasledovne: 

„2. 0,60,- € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS 

platieb.” 

III. §6 ods. (3) písm. d) by mal byť doplnený so slovom „správa“ a má znieť nasledovne: 

„d) správa prostredníctvom mobilnej aplikácie“ 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu číslo I.: 
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Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu číslo II a III.: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 63/2019/3 

 

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. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s dopravným 

obmedzením na území mesta Dunajská Streda spolu s pozmeňujúcimi návrhmi. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 

zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. (materiál č. 57/2019/3) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 

k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 64/2019/3 

 

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. ..../2019 zo dňa 19. 

februára 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku 

pohrebísk mesta Dunajská Streda. 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 3. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 19.02.2019 o 13.20 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 21.02.2019 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

Overovatelia: 

 

1/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

 

2/ Attila Karaffa  ……………………………………… 
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Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný 

referent právny ……………………………………… 


