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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

  

Číslo: 26/7/2017         Dunajská Streda, dňa 25.10.2017 

 

 

Zápisnica 
z 26. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,  

konaného dňa 24. októbra 2017 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 25. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

 

k bodu č.  1. Schválenie programu 26. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 26. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 24.10.2017: 
 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 499/2017/26 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

19.10.2017: 

Schválený program 26. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 24.10.2017: 

1. Schválenie programu rokovania 26. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 2  - Posilnenie cezhraničnej mobility, 

Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb v rámci 

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Kód výzvy: 

SKHU/1601 s názvom: „InkuLogistic - Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és 

Tájékoztatási Központ - Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a 

informačné centrum“. 

4. Návrh na organizačné zabezpečenie 22. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

 

 

k bodu č. 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z členov mestskej rady Mgr. 

Alexandra Dakóa a Attilu Karaffu a Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa. 

 

 Hlasovanie: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 500/2017/26 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

určenie za overovateľov zápisnice rady Mgr. Alexandra Dakóa a Attilu Karaffu a Mgr. 

Štefana Podhorného za zapisovateľa. 
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k bodu č. 3. Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 2  - Posilnenie cezhraničnej 

mobility, Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb v rámci 

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Kód výzvy: 

SKHU/1601 s názvom: „InkuLogistic - Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és 

Tájékoztatási Központ - Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a informačné 

centrum“. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie spolufinancovania žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Prioritnej osi 2  - Posilnenie 

cezhraničnej mobility, Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb 

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Kód výzvy: 

SKHU/1601 s názvom: „InkuLogistic - Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és Tájékoztatási 

Központ - Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a informačné centrum“ v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

Na rokovanie sa dostavil člen Mestskej rady Dunajská Streda, MUDr. Zoltán Horváth. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 501/2017/26 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

A/ vziať na vedomie 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu: „InkuLogistic - Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és 

Tájékoztatási Központ - Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a informačné 

centrum“ realizovaného v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika – Maďarsko, Prioritná os 2 - Posilnenie cezhraničnej mobility, Špecifický 

cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb v rámci, Kód výzvy: 

SKHU/1601, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta. 

B/ schváliť 
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predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

realizácie projektu: „InkuLogistic - Magyar-Szlovák Logisztikai Képzési és 

Tájékoztatási Központ - Maďarsko-slovenské logistické, vzdelávacie a informačné 

centrum“ realizovaného v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika – Maďarsko, Prioritná os 2 - Posilnenie cezhraničnej mobility, Špecifický 

cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb, Kód výzvy: SKHU/1601, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja mesta. 

C/ schváliť 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

D/ schváliť 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, maximálne vo výške 30 610,50 Eur              

(5 % z celkových oprávnených nákladov predloženého projektu). 

E/ schváliť 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

F/ splnomocniť 

Primátora mesta na realizáciu tohto uznesenia mestského zastupiteľstva. 

G/ splnomocniť  

Primátora mesta v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto návrhu 

uznesenia vykonať zmeny v rozpočte mesta na rok 2018 v prípade potreby aj nad 

rozsah kompetencie primátora mesta uvedenej v Rozpočtových pravidlách mesta 

Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016. 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na organizačné zabezpečenie 22. rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

  

 Primátor mesta predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 22. rokovania 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 6 

za : 6 

proti : 0 

zdržal  sa  : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 502/2017/26 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

1. čas a miesto konania 22. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda nasledovne: 

24.10.2017, t.j. o 15,30 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. 

 

 

 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu 26. zasadnutia Mestskej rady Dunajská 

Streda, primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 24.10.2017 o 15.15 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 25.10.2017 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

Overovatelia: 

 

1/ Mgr. Alexander Dakó  ……………………………………… 

 

 

2/ Attila Karaffa   ……………………………………… 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný   

referent právny   ……………………………………… 

 

 


