SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 4/8/2019

Dunajská Streda, dňa 20.03.2019

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 19. marca 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 4.
zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.

Prijaté uznesenia:

k bodu č. 1. Schválenie programu 4. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 4. zasadnutia Mestskej rady
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v
Pozvánke zo dňa 14.03.2019:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Ďalej primátor mesta predniesol doplňujúci návrh o doplnení nového programového
bodu pod č. 9 s názvom: „Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie
projektu s názvom „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“,
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. (materiál č. 64/2019/4).”
Hlasovanie o doplňujúcom návrhu:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu s
doplňujúcim návrhom:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 65/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
14.03.2019 spolu s doplňujúcim návrhom.
Schválený program 4. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 19.03.2019:
1. Schválenie programu rokovania 4. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie medzi mestom Dunajská Streda a Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO:
36 550 949. (materiál č. 58/2019/4)
4. Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej
školskej jedálne, Ul.Gyulu Szabóa 936/6C, 929 01 Dunajská Streda, zriaďovateľ:
Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda,
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia
činnosti od 1. septembra 2019. (materiál č. 59/2019/4)
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5.

6.

7.

8.

9.

Návrh na vyradenie/zaradenie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky. (materiál č. 60/2019/4)
Návrh na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zámeru Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kálvina 2/A
zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda. (materiál č.
61/2019/4)
Návrh na schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania
pre mesto Dunajská Streda“, ktorý tvorí prílohu č.7 Žiadosti o NFP pre projekt s
názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného
bývania v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6SC611-2018-2. (materiál č. 62/2019/4)
Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s
názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného
bývania v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6SC611-2018-2. (materiál č. 63/2019/4)
Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s
názvom „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“,
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. (materiál č.
64/2019/4)

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Rolanda Hakszera a Ing. Ladislava Garayho, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného,
referenta právneho.
Hlasovanie:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 66/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
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určenie Rolanda Hakszera a Ing. Ladislava Garayho za overovateľov zápisnice a Mgr.
Štefana Podhorného za zapisovateľa.

k bodu č. 3. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie medzi mestom Dunajská Streda a Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO:
36 550 949. (materiál č. 58/2019/4)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi mestom Dunajská Streda
a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60
Nitra, IČO: 36 550 949 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 5:
prítomní : 5
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 67/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
uzavretie zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi
mestom Dunajská Streda a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, v predloženom znení
tvoriacej prílohu tohto návrhu uznesenia, na dobu neurčitú.

k bodu č. 4. Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu
Súkromnej školskej jedálne, Ul. Gyulu Szabóa 936/6C, 929 01 Dunajská Streda,
zriaďovateľ: Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia
činnosti od 1. septembra 2019. (materiál č. 59/2019/4)
Primátor mesta predniesol Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k
zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Ul.Gyulu Szabóa 936/6C, 929 01 Dunajská Streda,
zriaďovateľ: Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda,
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do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1.
septembra 2019 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony sa dostavil do
rokovacej miestnosti o 14:40.
Člen Mestskej rady Dunajská Streda, Roland Hakszer s predloženým návrhom nesúhlasil.

Naďalej bol presvedčený, že systém vytvorenia Súkromnej školskej jedálne by bol
neprehľadný a zastával názor, že obnovenie všetkých kuchýň na základných a materských
škalách by bolo efektívnejšie.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 6:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 68/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ zrušiť
bod A/ Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 567/2018/26 zo dňa
17. apríla 2018.
B/ súhlasiť
so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská
Streda ako zriaďovateľa o zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Ul.Gyulu Szabóa
936/6C, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2019.
C/ požiadať
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh
vyplývajúcich z tohto uznesenia.
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k bodu č. 5. Návrh na vyradenie/zaradenie školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky. (materiál č. 60/2019/4)
Primátor mesta predniesol Návrh na vyradenie/zaradenie školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda z/do Siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 7:
prítomní : 6
za
:5
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 69/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ súhlasiť
1. s vyradením Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy Gyulu Szabóa
s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica č. 936/1,
Dunajská Streda - Dunaszerdahely, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky k 1. septembru 2019,
2. so zaradením Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Základnej školy Gyulu Szabóa
s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica č. 936/1,
Dunajská Streda - Dunaszerdahely, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2019.
B/ požiadať
primátora mesta, aby zabezpečil potrebné úkony súvisiace so zabezpečením plnenia
tohto uznesenia.

k bodu č. 6. Návrh na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zámeru Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kálvina
2/A zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda. (materiál č.
61/2019/4)
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Primátor mesta predniesol Návrh na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zámeru
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J.
Kálvina 2/A zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda v zmysle
predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 8:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 70/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
A/ súhlasiť
so zámerom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská
Streda, Námestie J. Kalvína 2/A zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta
Dunajská Streda.
B/ požiadať
primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh
vyplývajúcich z tohto uznesenia.

k bodu č. 7. Návrh na schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného
bývania pre mesto Dunajská Streda“, ktorý tvorí prílohu č.7 Žiadosti o NFP pre projekt
s názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v
meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2.
(materiál č. 62/2019/4)
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie dokumentu „Systém bývania s prvkami
prestupného bývania pre mesto Dunajská Streda“, ktorý tvorí prílohu č.7 Žiadosti o NFP pre
projekt s názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania
v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2 v zmysle
predloženého písomného materiálu.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 9:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 71/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Dokument „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Dunajská
Streda“, ktorý tvorí prílohu č.7 Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia
sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v meste Dunajská Streda“,
realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2
2. Zabezpečenie realizácie „Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre
mesto Dunajská Streda“ počas realizácie a udržateľnosti projektu.
k bodu č. 8. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s
názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v
meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2.
(materiál č. 63/2019/4)
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom
realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu
prestupného bývania v meste Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6SC611-2018-2 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 10:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
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Uznesenie
č. 72/2019/4
Mestská rada Dunajská Streda
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda
schváliť
1. Predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom
„Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v meste
Dunajská Streda“, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, ktorého
ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom
mesta.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu z rozpočtu mesta, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

k bodu č. 9. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s
názvom „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“, realizovaného
v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39. (materiál č. 64/2019/4)
Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom
realizácie projektu s názvom „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“,
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39 v zmysle predloženého písomného
materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 11:
prítomní : 6
za
:6
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie
č. 73/2019/4
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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
Kvalita životného prostredia na projekt: „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta
Dunajská Streda“, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39.
2. Referenčnú hodnotu pre celkové oprávnené výdavky projektu 26000.00,-EUR v
zmysle výzvy.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 1300,00 EUR.
4. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
5. Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z
rozpočtu mesta

Po prerokovaní všetkých bodov programu 4. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 19.03.2019 o 15.00 hod.
Zápisnica bola podpísaná dňa 20.03.2019

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta
Overovatelia:
1/ Roland Hakszer

………………………………………

2/ Ing. Ladislav Garay

………………………………………

Zapisovateľ:
Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………………
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