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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 30/8/2022 Dunajská Streda, dňa 22.04.2022 

 

Zápisnica 

z 30. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 21. apríla 2022 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 Dunajská Streda na začiatku 

30. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 30. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 30. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom 

v Pozvánke zo dňa 14.04.2022: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 597/2022/230 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

14.04.2022: 

Schválený program 30. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 21.04.2022: 

1. Schválenie programu rokovania 30. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky 

sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 541/2022/30) 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2022 zo dňa 

21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

(materiál č. 542/2022/30) 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2022 zo 

dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z 

nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie 

prístroje na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál 

č. 543/2022/30) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 

21. apríla 2022 o dani za ubytovanie. (materiál č. 544/2022/30) 

7. Návrh na schválenie Tarify mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská 

Streda. (materiál č. 545/2022/30) 

8. Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej 

školskej jedálne Gastro DS, Veľkoblahovská 939/17A, 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 2022. (materiál č. 546/2022/30) 

9. Návrh na organizačné zabezpečenie 30. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 547/2022/30) 
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k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z radov mestskej rady Ing. Ladislav 

Garayho a Mgr. Alexandra Dakóa, 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. 598/2022/30 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie Ing. Ladislav Garayho a Mgr. Alexandra Dakóa za overovateľov zápisnice 

a Mgr. Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

k bodu č. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 

zo dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky 

sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská 

Streda v znení neskorších zmien. (materiál č. 541/2022/30) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2022 zo dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach 

pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej primátor mesta 

predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby bod I. návrhu na uznesenie znel:  

,,z r u š i ť 

uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 597/2022/29 s účinnosťou odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2022 zo dňa 21. apríla 2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo 

dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v 
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hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov 

sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda v znení neskorších zmien, uvedeného v bode II. 

tohto uznesenia“. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 599/2022/30 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

I. zrušiť 

uznesenie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 597/2022/29 s účinnosťou odo 

dňa nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2022 zo dňa 21. 

apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní 

jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a 

ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien, uvedeného v bode II. tohto uznesenia 

 

II. uzniesť sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 21. apríla 

2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej 

dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších 

finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda v znení neskorších 

zmien 

 

k bodu č. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2022 

zo dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

(materiál č. 542/2022/30) 
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 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ... /2022 zo dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien 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. 600/2022/30 

 

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. ... /2022 zo dňa 21. apríla 

2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. 

 

 

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

č. ........./2022 zo dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie 

prístroje na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien. (materiál 

č. 543/2022/30) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ........./2022 zo dňa 21. apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 

na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 601/2022/30 

 

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. ........./2022 zo dňa 21. 

apríla 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani 

za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Dunajská 

Streda v znení neskorších zmien v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 

zo dňa 21. apríla 2022 o dani za ubytovanie. (materiál č. 544/2022/30) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2022 zo dňa 21. apríla 2022 o dani za ubytovanie v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Člen mestskej rady Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony predniesol doplňujúci návrh, a to 

aby sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia v § 10 ods. 1 za slová ,,(ďalej len registračná 

tabuľa)“ vložili slová ,,v slovenskom a maďarskom jazyku“ a aby sa v §10 ods. 3 za slová 

,,Registračnú kartu platiteľa dane“ vložili slová ,,v slovenskom a maďarskom jazyku“. 

 

 Hlasovanie o doplňujúcom návrhu: 
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Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 602/2022/30 

 

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. .../2022 zo dňa 21. apríla 

2022 o dani za ubytovanie v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim návrhom. 

 

 

k bodu č. 7. Návrh na schválenie Tarify mestskej autobusovej dopravy v meste 

Dunajská Streda. (materiál č. 545/2022/30) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Tarify mestskej autobusovej dopravy v 

meste Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej primátor mesta 

predniesol pozmeňujúci návrh, aby bola sadzba zľavneného jednorazového cestovného pri 

platbe dopravnou kartou-držiteľom Vernostnej karty určená sumou 0,00 €. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 603/2022/30 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ schváliť 

Tarifu mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská Streda s účinnosťou od 1. 

mája 2022 v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim návrhom. 

 

B/ splnomocniť 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto 

uznesenia. 

 

 

k bodu č. 8 Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej 

školskej jedálne Gastro DS, Veľkoblahovská 939/17A, 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 2022. (materiál č. 546/2022/30) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k 

zaradeniu Súkromnej školskej jedálne Gastro DS, Veľkoblahovská 939/17A, 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 2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 604/2022/30 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ súhlasiť 

so žiadosťou Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 

Streda ako zriaďovateľa o zaradenie Súkromnej školskej jedálne Gastro DS, 

Veľkoblahovská 939/17A, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2022. 

 

B/ požiadať 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 9 Návrh na organizačné zabezpečenie 30. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 547/2022/30) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 30. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v zmysle predloženého 

písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 605/2022/30 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

 u r č u j e 

1. čas a miesto konania 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí nasledovne: 

21.04.2022, o 12.30 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede 
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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 30. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 21.04.2022 o 12.26 hod. 

 

 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 22.04.2022 

 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

2/ Mgr. Alexander Dakó  ……………………………………… 

 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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

 


