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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 12/8/2020     Dunajská Streda, dňa 26.03.2020 

 

Zápisnica 

z 12. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

konaného dňa 24. marca 2020 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny: 

- členovia MsR v počte 4 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta MsÚ 

- vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- Ing. Ladislav Garay  

- Mgr. Art., dr. Jur. Ákos Horony  

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra, 

prednostu a vedúceho odboru technického a investičného na začiatku 12. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda. Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, aj napriek mimoriadnej 

situácií. 

 

Prijaté uznesenia: 

 

k bodu č. 1. Schválenie programu 12. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 12. zasadnutia Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v Pozvánke 

zo dňa 20.03.2020: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní  : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

 Návrh bol prijatý. 



 2 

 

Uznesenie 

č. 230/2020/12 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

20.03.2020: 

Schválený program 12. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 24.03.2020: 

1. Schválenie programu rokovania 12. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom 

„Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného 

čerpadla“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61. (materiál č. 

202/2020/12) 

4. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

229/2020/10 zo dňa 25. februára 2020. (materiál č. 203/2020/12) 

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 204/2020/12) 

6. Návrh na organizačné zabezpečenie 11. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 205/2020/12) 

 

 

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 : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý.  

 

Uznesenie 

č. 231/2020/12 

 

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. Dominiky 

Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s 

názvom „Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného 

čerpadla“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61. (materiál č. 

202/2020/12) 

 

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

realizácie projektu s názvom „Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím 

tepelného čerpadla“, realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61 v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Ďalej primátor mesta predniesol doplňujúci návrh, aby bolo uznesenie doplnené o bod B, 

s týmto znením: 

 

,,B/ požiadať  

primátora mesta o vykonanie potrebných úkonov na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia.“ 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 4 

za : 3 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 232/2020/12 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ schváliť 

1.Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita 

životného prostredia na projekt: „Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s 

použitím tepelného čerpadla“, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61.  
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2.Celkové oprávnené výdavky projektu 912 001,08 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 45 600,10 EUR. 

 

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

 

5.Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

B/ požiadať 

primátora mesta o vykonanie potrebných úkonov na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

229/2020/10 zo dňa 25. februára 2020 (materiál č. 203/2020/12) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 229/2020/10 zo dňa 25. februára 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Zástupca primátora, László Szabó, predniesol pozmeňujúci návrh, aby bol v uznesení 

stanovený iba náhradný dátum podujatia, bez podmienky trvania mimoriadnej situácie. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu člena mestskej rady, Lászlóa Szabóa: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 233/2020/12 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

pozmeniť  

bod B. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 229/2020/10 zo dňa 25. 

februára 2020 takto: 

slová „Dátum podujatia: 25. apríla 2020, 18.00 hod“ sa nahrádzajú slovami „Dátum 

podujatia: 20. augusta 2020, 18.00 hod.“ 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 204/2020/12) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Člen mestskej rady, Roland Hakszer, sa informoval, s akým počtom bodov môžu poslanci 

mestského zastupiteľstvá rátať v prípade hlasovania per rollam a či predložený materiál bude 

obsahovať alternatívy, ku ktorým sa majú poslanci vyjadriť. Ďalej predniesol doplňujúci návrh, 

aby v § 37a ods. 9 predmetného dodatku boli za slovom ,,zapisovateľ“ doplnené slová: ,,do 3 

pracovných dní“. 

 

 Primátor mesta odpovedal na otázky člena mestskej rady a uviedol, že už samotný návrh 

zasielaný poslancom mestského zastupiteľstva bude obsahovať alternatívy, ku ktorým sa majú 

poslanci mestského zastupiteľstva vyjadriť. Ďalej poznamenal, že hlasovanie per rollam sa 

uskutoční len v prípadoch mimoriadnej situácie a len o nevyhnutných bodoch, približne dvoch 

alebo troch.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom poslanca Rolanda 

Hakszera: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 234/2020/12 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

 schváliť  

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská   Streda v 

predloženom  rozsahu. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na organizačné zabezpečenie 11. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. (materiál č. 205/2020/12) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 11. rokovania Metského 

zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 4 

za : 4 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 235/2020/12 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo 

plánu zasadnutí nasledovne: 

24.03.2020, o 09,00 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 
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Po prerokovaní všetkých bodov programu 12. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 24.03.2020 o 08:58 hod.. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 26.03.2020 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

 

Overovatelia: 

 

1/ Roland Hakszer  ……………………………………… 

 

 

2/ Attila Karaffa  ……………………………………… 

 

 

Zapisovateľka: 

 

Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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

 


