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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 20/8/2021 Dunajská Streda, 01.04.2021 

 

Zápisnica 
 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 30. marca 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 19 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúca odboru stavebného 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- MUDr. Juraj Puha 

- Mgr. Rita Őriová 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 20. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí. 

 

 Primátor mesta JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 20. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. Konštatoval, že o zvolanie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda požiadala jedna tretina poslancov Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda a že pozvánka na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí bola zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou 

v lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

Streda (ďalej len „Rokovací poriadok“), a to 4 dni pred konaním zasadnutia mestského 

zastupiteľstva mimo plánu zasadnutí a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 Poslankyňa Ágota Antal žiadala, aby sa poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na dnešnom zasadnutí zaoberali aspoň informatívne aj podaním, ktoré bolo doručené 

e-mailom všetkým poslancom v súvislosti s trhoviskom GRUND, a to najmä preto, že táto 

časť mesta nemá ešte poslanca, ktorý by ju zastupoval v tomto prípade, a ďalej preto že toto 

podanie obsahuje argumenty, na ktoré by rada dostala odpoveď. V spomínanom e-maile bolo 

uvedené, že plánované trhovisko nie je v súlade s územným plánom mesta. Ďalej uviedla, že 

na spomínaný e-mail prišla aj odpoveď a nebola by rada, keby poslanci schválili niečo čo nie 

je v súlade s predpismi.  
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 Primátor mesta poznamenal, že nie je predložený žiaden materiál súvisiaci so 

spomínaným trhoviskom a mestské zastupiteľstvo nemá o čom konkrétnom rokovať. Uviedol, 

že oba e-maily obdržal aj on a rozumie argumentom oboch strán. Preto navrhol, aby sa po 

skončení zasadnutia venovali tejto téme. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že zvolanie dnešného zasadnutia 

primátorom podľa článku 7 bodu 7. druhej vety Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti 

na ustanovenie § 12 odseku (1) druhej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov nepovažuje za preukázané, keďže žiadosti poslancov netvorili 

prílohu pozvánky. Na základe uvedeného požiadal primátora mesta, aby prítomných 

oboznámil so žiadosťami o zvolanie zasadnutia.  

 

 Primátor mesta prečítal prítomným žiadosti poslancov, ktorí žiadali o zvolanie 

zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 19 ods. 3 Rokovacieho poriadku. Poslanci Mgr. 

Alexander Dakó, Sándor Dohorák, György Bugár, Mgr. Iván Nagy, Attila Karaffa, Ladislav 

Gútay, MUDr. Károly Földes, MPH žiadali zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva kvôli 

umiestneniu novej multifunkčnej športovej haly. 

 

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu programu a upriamil pozornosť poslancov na to, že 

podľa ustanovenia § 37 ods. 8 Rokovacieho poriadku je možné o programovom bode č. 3 rokovať 

len so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 19 

za : 10 

proti : 5 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 396/2021/20 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

n e s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 24.03.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 
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3. Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 370/2021/18 zo dňa 12.01.2021. (materiál č. 366/2021/20) 

 

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo ukončené dňa 30.03.2021 o 14.23 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 06.04.2021 

 

  

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu primátor mesta 

 


