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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

  

Číslo: 28/7/2017         Dunajská Streda, dňa 29.11.2017 

 

 

Zápisnica 
z 28. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,  

konaného dňa 28. novembra 2017 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 28. 

zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.  

 

 

Prijaté uznesenia: 

 

 

k bodu č.  1. Schválenie programu 28. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 28. zasadnutia Mestskej 

rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v 

Pozvánke zo dňa 23.11.2017: 
 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 531/2017/28 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

23.11.2017: 

Schválený program 28. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 23.11.2017: 

1. Schválenie programu rokovania 28. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy medzi mestom Dunajská Streda 

a záujmovým združením právnických osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 949 

01 Nitra, IČO: 37857690, ako organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.  

 

 

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Ing. arch. Mariana Ravasza a Attilu Karaffu, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, 

referenta právneho. 

 

 Hlasovanie:  

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal  sa   : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 532/2017/28 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Ing. arch. Mariana Ravasza a Attilu Karaffu za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Štefana Podhorného za zapisovateľa. 
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k bodu č. 3. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy medzi mestom Dunajská Streda 

a záujmovým združením právnických osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 949 01 

Nitra, IČO: 37857690, ako organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzavretia zmluvy medzi mestom 

Dunajská Streda a záujmovým združením právnických osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 

949 01 Nitra, IČO: 37857690, ako organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Výsledok hlasovania: 

prítomní  : 5 

za : 5 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 0 

         Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 533/2017/28 

 

Mestská rada Dunajská Streda 

 

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

 

schváliť 

uzavretie zmluvy medzi mestom Dunajská Streda a  záujmovým združením 

právnických osôb ELEKOS, so sídlom Párovská 44, 949 01 Nitra, IČO: 37857690, 

ako organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly s účinnosťou od 1.1.2018, 

predmetom ktorej je prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z 

obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych 

odpadov a to predloženom rozsahu. 

 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu 28. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, 

primátor mesta ukončil rokovanie rady dňa 28.11.2017 o 13.55 hod. 
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Zápisnica bola podpísaná dňa 30.11.2017 

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátora mesta 

 

 

Overovatelia: 

 

 

 

1/ Ing. arch Marian Ravasz  ……………………………………… 

 

 

 

2/ Attila Karaffa   ……………………………………… 

 

 

 

 

Zapisovateľ: 

 

Mgr. Štefan Podhorný   

referent právny   ……………………………………… 

 

 


