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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 11/8/2020  Dunajská Streda, 27.03.2020 

 

Zápisnica 
 

z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, 

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

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 16 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odboru technického a investičného MsÚ 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- Antal Ágota  

- Ing. Ladislav Garay  

- Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony  

- Mgr. Ivan Nagy 

- MUDr. Juraj Puha 

 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 11. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 11. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. Konštatoval, že pozvánka na 11. 

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 

2 dni pred konaním zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo plánu zasadnutí a že 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
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 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 16 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 236/2020/11 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 20.03.2020: 

1. Schválenie programu rokovania 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda mimo plánu zasadnutí. 

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. 

217/2020/11) 

4. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 229/2020/10 

zo dňa 25. februára 2020. (materiál č. 218/2020/11) 

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

Dunajská Streda. (materiál č. 219/2020/11) 

6. Informácia o prijatých opatreniach na území mesta Dunajská Streda v súvislosti s 

novým koronavírusom. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Sándora Dohoráka a Mgr. Ritu Őriovú, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter Pelechovú, 

referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 
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Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 16 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 237/2020/11 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Sándora Dohoráka a Mgr. Rity Őriovej 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. 

217/2020/11) 

 

 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. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, poznamenal, že v minulosti podobné žiadosti podporoval, 

avšak v súčasnosti, keď je krajina vystavená pandémii koronavírusu a nevie sa ako na tom bude 

hospodárstvo v nasledujúcich mesiacoch, nepovažuje za vhodné investovať financie do tohto 

projektu. Zdôraznil, že je v súčasnosti nevyhnutná opatrnosť pri rozhodovaní o takýchto veciach 

a upozornil na to, že sa predmetný projekt vzhľadom na situáciu možno ani neuskutoční, nakoľko 

sa zmení aj rozpočet Európskej únie. Za normálnych okolností by takýto projekt v plnej miere 

podporil. 

 

 Primátor mesta poznamenal, že na to, aby mesto získalo nenávratný finančný príspevok 

musí podať žiadosť o tento príspevok. To však ešte nepredstavuje záruku získania príspevku. 

Upozornil prítomných na to, že sa v rozpočte nachádzajú financie, ktoré sa môžu použiť len ako 
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investície do rozvoja mesta. Predmetný projekt predstavuje ekonomicky úspornú investíciu do 

budúcnosti, nakoľko jeho predmetom je úspora energie. Financie, ktoré by sa zrealizovaním tohto 

projektu ušetrili, by riaditeľ školy následne mohol použiť na uskutočnenie ďalších zámerov.  

 

 Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, poznamenal, že žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok predstavuje len možnosť. To znamená, že aj keby bolo mesto úspešné, avšak situácia 

by bola tak vážna, že sa projekt nebude môcť zrealizovať, prípadne mesto nebude môcť tento 

projekt realizovať, možno to odmietnuť. V prípade úspešnosti, sa táto téma opätovne otvorí na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva, nakoľko mestské zastupiteľstvo rozhoduje o rozpočte mesta. 

Považoval by však za chybu, ak by mesto nepodalo aspoň žiadosť o poskytnutie príspevku. 

Uviedol, že nie je známe aký systém na vyhodnotenie podmienok má EÚ a je možné, že 

spomínaný príspevok mesto nedostane. Aj napriek tomu to však podľa jeho slov treba vyskúšať 

a následne opäť prerokovať na úrovni rozpočtu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 16 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 238/2020/11 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

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.  

 

2.Celkové oprávnené výdavky projektu 912 001,08 EUR.  

 

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

 

5.Zabezpečenie financovania prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta. 

 

B/ ž i a d a   

primátora mesta vykonať potrebné úkony 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. 218/2020/11) 

 

 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. 

 

 Poslanec, László Szabó, predniesol pozmeňujúci návrh, aby bol v uznesení stanovený iba 

náhradný dátum podujatia, bez podmienky trvania mimoriadnej situácie. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 16 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 239/2020/11 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

m e n í 

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

zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 219/2020/11) 

 

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

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, predniesol doplňujúci návrh, aby v § 37a ods. 9 predmetného 

dodatku boli za slovom ,,zapisovateľ“ doplnené slová: ,,do 3 pracovných dní“. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, sa informoval, či pri hlasovaní per rollam bude na 

schválenie uznesenia potrebná trojpätinová väčšina všetkých hlasov alebo bude potrebná taká istá 

väčšina ako pri hlasovaní priamo na zasadnutí. 

 

 Primátor mesta odpovedal na otázku poslanca, MUDr. Zoltána Horvátha, že na schválenie 

uznesenia pri hlasovaní per rollam bude potrebná taká väčšina všetkých hlasov, aká je stanovená 

Rokovacím poriadkom MsZ. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, sa informoval, či bude v e-maile zaslanom poslancom 

stanovený presný termín, do kedy sa majú poslanci k predmetnému návrhu vyjadriť. 

 

 Poslanec, László Szabó, odpovedal na otázku poslanca Rolanda Hakszera a uviedol, že 

priamo v dodatku je stanovená lehota dokedy sa majú poslanci vyjadriť k doručeným návrhom, 

ale uvedená lehota bude uvedená aj v e-maile, ktorý bude poslancom odoslaný s príslušným 

materiálom, ku ktorému sa majú poslanci vyjadriť. 

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, žiadal, aby pri jednotlivých bodoch bolo vždy stanovené 

aká väčšina hlasov je potrebná na prijatie konkrétneho uznesenia.  

 

 Primátor mesta podotkol, že pevne verí, že tento spôsob hlasovania nebude musieť byť 

využitý a že sa šírenie pandémie čoskoro zastaví. Zároveň poznamenal, že tento spôsob 

hlasovania sa môže využiť len v prípade mimoriadnej situácie vyhlásenej v krajine alebo na 

území mesta.  

  

 Poslanec, György Bugár, opustil rokovaciu miestnosť o 09:25 hod.. 

 

 Poslanec, Mgr. Krisztián Nagy, predniesol pozmeňujúci návrh, aby v predmetnom 

dodatku bolo v každom odseku definované, či sa myslí dňom kalendárny deň alebo pracovný 

deň.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom: 
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Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 15 

za : 15 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 240/2020/11 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

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

predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. 

 

 

k bodu č. 6. Informácia o prijatých opatreniach na území mesta Dunajská Streda 

v súvislosti s novým koronavírusom. 

 

 Primátor mesta upovedomil prítomných o prijatých opatreniach na území mesta Dunajská 

Streda v súvislosti s novým koronavírusom. V súvislosti s pandémiou boli prijaté najmä tieto 

opatrenia: 

• 6. marca vláda Slovenskej republiky zakázala návštevy v nemocniciach a domovoch 

sociálnych služieb, 

• 6. marca mesto zatvorilo Klub dôchodcov, 

• oslavy spojené s Medzinárodným dňom žien boli vo všetkých zariadeniach zrušené, 

• s účinnosťou od 10. marca bola poskytovaná strava pre dôchodcov len v obedároch,  

• 10. marca župa vyhlásila prázdniny pre školy, ktoré sú pod jej správou,  

• 11. marca vyhlásila vláda Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu s účinnosťou od 12. 

marca a všetky školy boli zatvorené od 16. marca, 

• na 13. marca riaditelia škôl udelili riaditeľské voľno, materské školy sa zatvorili, 

• zatvorenie športových zariadení a kultúrnych inštitúcií, 

• zatvorenie telocviční a športových ihrísk pre verejnosť nachádzajúcich sa v základných 

školách, 

• zatvorenie spoločenského domu v Malom Blahove a v Mliečanoch, 

• uzavretie verejných ihrísk a detských ihrísk, 
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• odporúčanie prevádzkovateľom čerpacích staníc na území mesta, aby dočasne pozastavili 

predaj alkoholických výrobkov, 

• dobrovoľníci začali šiť rúška, pričom k dnešnému dňu bolo ušitých 1 200 rúšok, 

• rozdávanie rúšok dôchodcom nad 65 rokov s návodom na použitie a s informáciou, aby 

v prípade potreby drobného nákupu kontaktovali MsÚ. 

 

Primátor mesta zároveň poďakoval každému, kto v týchto časoch akýmkoľvek spôsobom 

pomáha. Poprial veľa vytrvalosti najmä zdravotníckemu personálu, ktorý je každý deň 

vystavovaný veľkému tlaku. Ďalej informoval prítomných o telefonáte zo župy, že v prípade 

nedostatku karanténnych zariadení pod správou Ministerstva vnútra SR, poskytli internát Strednej 

odbornej školy stavebnej pre prípad vysokého počtu infikovaných osôb v nemocnici, v prvom 

rade pre ubytovanie zdravotníckeho personálu, ktorý sa nebude môcť zdržiavať vo svojom 

bydlisku. V prípade ak by počet invokovaných nebol vysoký, do zariadenia by boli prevážané 

osoby s podozrením na koronavírus. Čo sa týka pandémie uviedol, že v skutočnosti ide o 

širokospektrálny problém, ktorý nie je možné vyriešiť v krátkom čase. Uviedol, že je možné, že 

sa v apríli neuskutoční plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva. Požiadal, aby boli 

dodržiavané všetky schválené opatrenia a zároveň požiadal aj o vzájomnú spoluprácu. 

 

 Poslanec, Roland Hakszer, žiada, aby poslanci a aj primátor vzali do úvahy ako môžeme 

pomôcť Dunajskostredčanom, najmä starším obyvateľom nad 65 rokov. Podľa neho by bolo 

vhodné zamyslieť sa nad možnosťou zrušiť daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady 

a umožniť obyvateľom parkovanie v celom meste zadarmo. Ďalej poznamenal, že sa mu prestalo 

páčiť, že niektorí ľudia vnímajú dobrovoľnícku činnosť ako súťaž a pomáhajú len z dôvodu 

zverejnenia svojho mena v tabuľke zverejňovanej odborom školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry. Upozornil, že je v meste mnoho ďalších ľudí, ktorí sa snažia pomáhať v týchto ťažkých 

časoch a žiada, aby ľudia pomáhali nezištne, bez ohľadu na to, či sa ich meno niekde zverejní. On 

a poslankyňa Mgr. Rita Őriová sa spojili a šijú rúška, ktoré následne plánujú rozdávať 

obyvateľom mesta zadarmo, v prvom rade dôchodcom. Ďalej sa snažia zabezpečiť aj dostatočné 

množstvo rukavíc. Na výrobu rúšok používajú financie, ktoré dostávajú ako príjem od mesta. 

Poslanec sa obrátil na primátora mesta s otázkou, či by aj on časť zo svojho príjmu neposkytol na 

prekonanie tejto situácie.   

 

 Primátor mesta podotkol, že by bolo žiadúce, aby poslanec aj poslankyňa spolupracovali 

s odborom školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry pri rozdávaní rúšok občanom, aby sa 

predišlo tomu, že v niektorej domácnosti bude rúšok viac ako je potrebné a v inej ani jedno. 

Zriadil sa darcovský účet, na ktorý môže každý, vrátane neho a zástupcov primátora, zaslať časť 

zo svojho príjmu najmä na účely výroby a zakúpenia ochranných prostriedkov a zakúpenia 

dezinfekčných prostriedkov. Zamestnanci MsÚ sa vzdali polročných prémií, aby týmto gestom 

podporili zastavenie šírenia koronavírusu. Oznámil prítomným, že poplatok za komunálne 

odpady a daň z nehnuteľnosti  nebudú vyrubené, ale sa počká, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. 
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Zdôraznil však, že je nevyhnutná opatrnosť, pretože ak sa nebude vyplácať a platiť to čo by sa 

malo, môže sa chod celej samosprávy zastaviť a jej opätovné naštartovanie môže predstavovať 

problém. Každý človek sa v súčasnosti nachádza v ťažkej situácii, pretože osoby, ktoré 

momentálne musia zostať doma s najväčšou pravdepodobnosťou nemajú taký príjem ako doteraz, 

nehovoriac o súkromných podnikateľoch, ktorí zo dňa na deň museli prestať podnikať.  

V ďalšom rade treba sledovať aké opatrenia schvaľuje vláda, ktoré sú pre všetkých záväzné. 

Zároveň dúfa, že vláda prinesie také rozhodnutia, ktoré pomôžu všetkým ľuďom prekonať toto 

náročné obdobie. Musíme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom dokážeme zachovať 

fungovanie mesta a uvedomiť si, že k zachovaniu fungovania mesta musí prispieť každý.  

 

 Poslanec, László Szabó, uviedol, že dňa 23.3.2020 bolo v mene MKP-SMK frakcie 

vydané oznámenie, v ktorom poslanecký klub navrhol, aby poslanci všetkými možnými 

spôsobmi, či už zabezpečením materiálu alebo vlastnou dobrovoľníckou prácou pomohli MsÚ. 

Na základe uvedeného sa členovia frakcie rozhodli, že sa počnúc marcom 2020 vzdávajú svojich 

mesačných odmien za účelom zastavenia šírenia nového ochorenia, najmä nákupom rúšok, 

rukavíc a dezinfekčných prostriedkoch. Uviedol, že výška sumy, ktorá bola vyhradená na 

polročné prémie pre zamestnancov MsÚ a členov MsP, ktorá bude využitá na nákup ochranných 

prostriedkov, predstavuje 49.468 Eur. Dnes bude zverejnené číslo darcovského účtu, na ktorý 

môžu prispievať tak fyzické ako aj právnické osoby. 

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, informoval prítomných o opatreniach zavedených 

v nemocnici. Minulý týždeň mali prípad, pri ktorom sa dotyčná osoba nepriznala k 

pozitívnej cestovateľskej anamnéze, pričom bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. 

V dôsledku toho sa časť chirurgického oddelenia dostala do karantény. Osoby, ktoré boli 

v bezprostrednom kontakte s infikovanou osobou pri jej operácii majú všetky negatívne výsledky. 

Aj tie osoby, ktoré sa nevedomky dostali do kontaktu s pozitívnym prípadom boli otestované, na 

ich výsledky sa ešte dnes čaká. Pevne verí, že všetky výsledky budú negatívne. Informoval, že sa 

v nemocnici nachádzajú dva vchody, s dvoma stanmi. V nemocnici sa buduje taká jednotka 

starostlivosti, ktorá bude oddelená od zvyšku nemocnice. Nie len vo svete, ale aj u nás sa 

z hodiny na hodinu menia opatrenia na riešenie šíriacej sa pandémie. Krajiny, ktoré si mysleli, že 

nie je potreba zaviesť prísne opatrenia, zastávajúce názor, že si obyvateľstvo má voči vírusu 

vytvoriť imunitu aj za cenu obetí, menia svoje postoje. Ďalej poznamenal, že by bolo vhodné 

zaoberať sa otázkou, ako v čo najväčšej miere obmedziť pohyb občanov v meste. 

 

 Primátor mesta uviedol, že obmedziť pohyb osôb v meste nie je možné. Možné je len 

občanov požiadať, aby svoj pohyb v meste obmedzili na nevyhnutné minimum. Klientské 

centrum MsÚ je otvorené v pracovné dni od 8:00 hod. do 11:00 hod., pričom obyvatelia boli 

požiadaní, aby toto navštevovali len v nevyhnutných prípadoch a aby všetky platby uskutočňovali 

bankovým prevodom. Klienti sú do klientského centra púšťaní približne po štyroch, pričom 

návštevy v kanceláriách sú zakázané. Ďalej primátor mesta uviedol, že je klientské centrum 
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pravidelne dezinfikované. Podotkol, že žiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

o poskytnutie informácií o prvej infikovanej osobe v meste, za účelom vydezinfikovania 

obytného domu, v ktorom býva. RÚVZ odmietol poskytnúť akékoľvek informácie o tejto osobe 

z dôvodu ochrany osobných údajov, a to aj Krízovému štábu mesta Dunajská Streda, čo je 

nepochopiteľné. Poskytnuté informácie mali byť využité na dezinfekciu obytného domu, 

v ktorom táto osoba býva, za účelom zabránenia šírenia ochorenia, nie za účelom zverejnenia 

informácií o dotknutej osobe. Poznamenal, že od druhej svetovej vojny neboli krajiny vystavené 

takej situácií ako sú teraz a myslí si, že by zákonodarcovia mali reagovať aj vo forme zákonných 

noviel.  

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, zdôraznil, že núdzový stav a mimoriadna situácia majú 

iné vedenie a štruktúru a je dôležité nájsť medzi nimi vyhovujúcu kompatibilitu. 

 

 Poslankyňa, Mgr. Rita Őriová, poznamenala, že je v každom prípade potrebné predĺžiť 

lehotu na zaplatenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady, kým sa 

situácia nezlepší. Ďalej sa informovala ako bude prebiehať zápis do základných škôl 

a materských škôl, nakoľko tieto sa majú uskutočniť už v apríli. 

 

 Primátor mesta odpovedal poslankyni, že vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne informáciu ako sa majú uskutočniť 

zápisy do škôl.  Neexistuje konkrétny paragraf, ktorý by ustanovoval čo robiť v mimoriadnej 

situácii. Uviedol, že musíme počkať na usmernenie ministerstva a akonáhle budeme mať 

k dispozícií informácie ohľadom zápisov do škôl, budú zverejnené. Predpokladá, že by sa zápisy 

mohli uskutočniť elektronickou formou, avšak prílohou určite bude musieť byť aj potvrdenie 

o zdravotnom stave dieťaťa. Myslí si, že aj toto by rodičia a lekári mohli riešiť elektronicky. 

Vystáva však mnoho nejasných otázok, avšak ak centrálne vyjdú inštrukcie ako sa majú zápisy 

uskutočniť, budú tieto aj verejnosti prezentované.   

 

 Poslanec, Mgr. Alexander Dakó, sa informoval, kto sú členovia Krízového štábu mesta 

Dunajská Streda. Ďalej požiadal primátora mesta, aby boli poslanci raz týždenne informovaní 

o situácií a opatreniach zavedených v meste a aby bola aj verejnosť informovaná o každodenných 

rozhodnutiach online a aj prostredníctvom DSTV. Opýtal sa, koľko ks rúšok je ešte potrebné 

zabezpečiť. Ďalej poznamenal, že je možnosť zakúpiť látkové rúška z Maďarska v počte 2 500 ks 

za cenu 1,10 Eur/ks. Uviedol, že komunikácia s nemocnicou je na nulovej úrovni a verejnosť,  

podľa jeho vedomostí, nemá dostatok informácií o prijatých opatreniach. Zároveň požiadal 

každého, kto môže, aby sa snažil zabezpečiť čo najväčší počet rúšok.  

 

 Primátor mesta odpovedal na otázku poslanca, Mgr. Alexandra Dakóa, že členmi 

krízového štábu sú primátor, dvaja zástupcovia primátora, prednostka MsÚ, vedúci odboru 

technického a investičného MsÚ a vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 
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MsÚ. Ďalej uviedol, že mesto objednalo 10 000 ks rúšok. Upozornil na to, že všetky rozhodnutia 

prijaté na úrovni mesta, ako aj krízovým štábom sú zverejnené na webovej stránke mesta, na 

webovej stránke dunaszerdahelyi.sk, v televízií a aj na webovej stránke parameter.sk. Verejnosť 

je pravidelne o všetkom informovaná aj v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Poznamenal, že 

každý občan, ktorý niečo potrebuje, sa má obrátiť so svojou požiadavkou na MsÚ, ktorý urobí 

všetko pre to, aby bolo obyvateľovi mesta vyhovené. Odbor školstva, sociálnych vecí, športu 

a kultúry vedie evidenciu o tom, ktorým obyvateľom už boli rúška dodané a komu ešte nie. 

Priorita je, aby rúško bolo zabezpečené pre každého. Je však dôležité uvedomiť si, že niektoré 

veci nie je možné zrealizovať a zabezpečiť zo dňa na deň.  

 

 Poslanec, Ladislav Bachman, sa informoval, či je možné od spoločnosti, ktorá dezinfikuje 

mesto, vypožičať postrekovač, na účely dezinfekcie obytných domov. Ďalej sa informoval, či je 

členom krízového štábu aj nejaký zdravotník, nakoľko je to podľa neho podstatné z hľadiska 

odborného poradenstva. 

 

 Primátor mesta odpovedal na otázky poslanca, Ladislava Bachmana, pričom uviedol, že 

so žiadosťou o poskytnutie postrekovačov sa treba obrátiť na konateľa spoločnosti Municipal 

Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.. Ďalej uviedol, že členom krízového štábu nie je žiaden 

zdravotník. Krízový štáb nie je zriadený len za účelom riešenia súčasnej situácie spojenej 

s pandémiou, ale na základe volieb sa mení jeho zloženie. Pokiaľ však nedostaneme žiadne 

informácie z Úradu verejného zdravotníctva, nevieme urobiť nič nad rámec, a to ani v prípade, že 

by členom krízového štábu bol nejaký zdravotník. Z hľadiska konzultácie považuje za dôležité 

brať do úvahy názor zdravotníkov.  

 

 Poslanec, MUDr. Zoltán Horváth, uviedol, že na začiatku ani odborné komisie nemali 

členov z radov odborníkov. Odporúča, aby kvôli informovanosti bola riaditeľka nemocnice čas 

od času pozvaná na zasadnutie Krízového štábu mesta Dunajská Streda. Záujem na tému rúška ho 

veľmi teší, považuje však za dôležité upresniť, ktoré rúška plnia akú ochrannú funkciu. FFP3 je 

ochranná maska, ktorá je nevyhnutná pre zdravotnícky personál, ktorý je najviac vystavený riziku 

ochorenia. FFP2 je určená tiež na presné prípady a pre konkrétny okruh osôb. Jednorazové rúška 

je potrebné po 3 až 5 hodinách vyhodiť, v závislosti od toho koľko človek rozpráva po dobu čo 

má rúško na sebe. Látkové rúška sú skvelá alternatíva, ideálne pokiaľ je možné ich prežehliť 

každé 2 hodiny. Pokiaľ by obyvatelia mali k dispozícií látkové rúška, problém s rúškami by bol 

vyriešený. Dôležité je však upozorniť, že jediným problémom v čase pandémie nie sú rúška, ale 

aj mnoho iných vecí. Čo sa týka komunikácie s nemocnicou uviedol, že na webovej stránke 

parameter.sk sú zverejnené všetky opatrenia a oznámenia, ktoré sú dôležité pre verejnosť o 

dunajskostredskej nemocnici. Myslí si, že všetky potrebné informácie ohľadom opatrení 

zavedených v nemocnici sú zverejňované, pokúsi sa však zabezpečiť, aby boli tieto informácie 

zverejňované v ešte väčšom rozsahu.  
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 Primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva aj napriek mimoriadnej situácii vyhlásenej vládou na území Slovenskej republiky 

a oznámil prítomným, že v prípade potreby bude ďalšie hlasovanie zastupiteľstva uskutočnené 

per rollam. Poďakoval každému kto sa v týchto časoch snaží pomáhať a poprial všetkým v prvom 

rade veľa zdravia a trpezlivosti. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo ukončené dňa 24.03.2020 o 10:27 hod.. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 30.03.2020 

 

  

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu primátor mesta 
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