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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 19/8/2021  Dunajská Streda, 26.03.2021 

 

Zápisnica 
 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 16. marca 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 18 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odboru finančného a evidencie majetku MsÚ a vedúca odboru školstva, sociálnych 

vecí, športu a kultúry 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- Mgr. Iván Nagy 

- László Szabó 

- Ing. Ladislav Garay 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 19. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 19. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. Poďakoval prítomným, že sa aj napriek nepriaznivej 

pandemickej situácii zúčastnili dnešného zasadnutia. 

 

Na začiatku zasadnutia požiadal o minútu ticha za osoby, ktoré nás opustili v dôsledku 

pandémie.  

 

Ďalej konštatoval, že pozvánka na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda 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 pracovné dni pred konaním zasadnutia mestského zastupiteľstva 

a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ďalej primátor mesta predniesol návrh na doplnenie 

programových bodov, ktorých prerokovanie je na základe ustanovenia § 37 ods. 8 Rokovacieho 

poriadku možné len so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov mestského 

zastupiteľstva, a to ,,Návrh zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 
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č. 370/2021/18 zo dňa 12.01.2021“ (materiál č. 364/2021/19) a ,,Návrh na zmenu bodu A/ 

uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 344/2020/17 zo dňa 8. decembra 2020“ 

(materiál č. 365/2021/19) 

 

 Poslankyňa Ágota Antal tvrdila, že materiál č. 364/2021/19 nebol poslancom mestského 

zastupiteľstva doručený v lehote stanovenej Rokovacím poriadkom, a preto žiadala, aby 

predmetný materiál nebol zaradený do programu rokovania.  

 

 Primátor mesta ďalej upozornil poslancov mestského zastupiteľstva na zmenu materiálu 

č. 361/2021/19. 

 

 Poslanec Roland Hakszer prezrel materiály sprístupnené poslancom mestského 

zastupiteľstva a uviedol, že materiál č. 364/2021/19 sa nachádza medzi sprístupnenými 

materiálmi. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal reagovala na slová poslanca Rolanda Hakszera a uviedla, že 

v tom prípade musel byť materiál č. 364/2021/19 sprístupnený dodatočne a nezávisle od týchto 

skutočností žiadala, aby sa o predmetnom materiáli nerokovalo, keďže nebol doručený 

poslancom spolu s pozvánkou. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o tom, aby materiál č. 364/2021/19 nebol zaradený do programu rokovania: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 18 

za : 6 

proti : 1 

zdržal sa : 10 

nehlasoval : 1 

Návrh nebol prijatý. 
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Hlasovanie o materiáli č. 365/2021/19 na základe ustanovenia § 37 ods. 8 Rokovacieho 

poriadku a o jeho prerokovaní pod bodom č. 23: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 18 

za : 14 

proti : 0 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s doplňujúcim návrhom primátora: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 18 

za : 12 

proti : 0 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 2 

Z technických príčin hlasovanie č. 4 nebolo 

platné. 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 18 

za : 14 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 3 

Z technických príčin hlasovanie č. 5 nebolo 

platné. 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 18 

za : 14 

proti : 0 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 373/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 16.03.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 17. 

zasadnutia, konaného dňa 8. decembra 2020 a z 18. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 12. januára 2021. (materiál č. 344/2021/19) 

4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2020. (materiál 

č. 345/2021/19) 

5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 č. 2/2021. 

(materiál č. 346/2021/19) 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. (materiál 

č. 347/2021/19) 

7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci február 2021. (materiál 

č. 348/2021/19) 

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. (materiál 

č. 349/2021/19) 

9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 972 a par. registra 

C, par. č. 3409/5; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 

Galanta, IČO: 43 989 268. (materiál č. 350/2021/19) 

10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/47 a par. č. 136/54; v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518. (materiál č. 351/2021/19) 

11. Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda k akciám 

spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 

094. (materiál č. 352/2021/19) 

12. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 353/2021/19) 

13. Návrh na vymenovanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Dunajskej 

Strede. (materiál č. 354/2021/19) 

14. Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019. (materiál č. 355/2021/19) 

15. Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019. (materiál č. 356/2021/19) 
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16. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 357/2021/19) 

17. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Dunajská 

Streda. (materiál č. 358/2021/19) 

18. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov. (materiál č. 359/2021/19) 

19. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Cirkevnej základnej školy 

s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 

1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská 

arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021. (materiál 

č. 360/2021/19) 

20. Návrh Nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 o spádových materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 361/2021/19) 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa 

16. marca 2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre 

základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 362/2021/19) 

22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 

16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní 

služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č. 363/2021/19) 

23. Návrh na zmenu bodu A/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 344/2020/17 zo dňa 8. decembra 2020. (materiál č. 365/2021/19) 

24. Rôzne. 

25. Interpelácie. 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Sándora Dohoráka a Ladislava Bachmana, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

Pelechovú, referentku organizačnú. 
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 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 374/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Sándora Dohoráka a Ladislava Bachmana za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 17. 

zasadnutia, konaného dňa 8. decembra 2020 a z 18. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 12. januára 2021. (materiál č. 344/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda zo 17. zasadnutia, konaného dňa 8. decembra 2020 a z 18. zasadnutia mimo plánu 

zasadnutí, konaného dňa 12. januára 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 375/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 17. 

zasadnutia, konaného dňa 8. decembra 2020 a z 18. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 12. januára 2021. 

 

 

k bodu č. 4. Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2020. 

(materiál č. 345/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda 

za rok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, predniesol svoje stanovisko, v zmysle ktorého 

odporúčal schválenie záverečného účtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 bez výhrad. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 376/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í 

s vedením finančného účtovníctva na Mestskom úrade v Dunajskej Strede za rok 2020. 

 

B/ s c h v a ľ u j e 

záverečný účet Mesta Dunajská Streda za rok 2020 bez výhrad 
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C/ s c h v a ľ u j e 

prevod prebytku hospodárenia vo výške 2.302.284.- Eur na rezervný fond mesta Dunajská 

Streda. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 

č. 2/2021. (materiál č. 346/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za 

rok 2021 č. 2/2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Primátor mesta udelil slovo vedúcemu Odboru finančného a evidencie majetku Mestského 

úradu, ktorý prítomným priblížil predkladaný materiál. 

 

 Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór mesta, uviedol, že je predkladaná zmena rozpočtu 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odporúča predkladaný návrh schváliť. 

 

 Poslanec Roland Hakszer poznamenal, že mu po preštudovaní si predkladaného materiálu, 

najmä počas súčasnej pandémie, keď sa mnoho obyvateľov dostalo do nepriaznivej životnej 

situácie, chýba v materiáli podpora obyvateľov zo strany mesta. Uviedol, že keďže sa mnohokrát 

spomínajú finančne nákladné investície, považoval by za vhodné a počas pandémie aj 

opodstatnené, keby sa myslelo aj na nejaké úľavy pre občanov. Ďalej poukázal na vyznačenie 

rezidentných parkovísk, na ktoré je v zmene rozpočtu vyhradených 81.800 Eur, na zmenu 

rozpočtu týkajúcu sa revitalizácie parku voľného času a s ňou úzko súvisiace vybudovanie 

trafostanice elektrických rozvodov a sadových úprav v parku voľného času. Poznamenal, že 

uvedená investícia predstavuje sumu vo výške viac ako 1.741.400 Eur. Ďalej uviedol, že si 

v písomnej forme žiada pôvodnú dokumentáciu projektu revitalizácie parku voľného času, 

rozpočet a aj všetky zmeny, ktoré sa týkajú tejto investície, pretože by si ich rád preštudoval. Na 

záver dodal, že predkladaný materiál nedokáže podporiť. 

 

 Primátor mesta reagoval na slová poslanca a uviedol, že nerozumie dôvodu, prečo na 

zasadnutí mestskej rady ako člen mestskej rady nepredostrel návrh na zmenu predkladaného 

materiálu, ktorá by odstránila poslancom spomenuté nedostatky. Ďalej uviedol, že všetky 

dokumenty súvisiace s revitalizáciou parku voľného času sú pre poslanca k dispozícií na odbore 

technickom a investičnom. Poznamenal, že vybudovanie trafostanice nie je plánované iba kvôli 

novej investícii v parku oddychu, ale prostredníctvom nej sa bude môcť napojiť aj súčasná 

športová hala a umelá ľadová plocha. Dodal, že ide ale skôr o otázku na odborníkov a technikov. 

Ďalej podotkol, že poplatok za komunálne odpady a daň z nehnuteľnosti budú občanom vyrubené 

tak, aby ich v tejto nepriaznivej situácií v rámci možností čo najmenej negatívne zasiahli. 

Poznamenal, že od poslanca nepočul zatiaľ žiaden pozitívny návrh, ale iba kritiku. 
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 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že neraz predostrel pozitívne návrhy, ako napríklad 

v prípade poplatku za rozvoj, umiestnenia športovej haly a taktiež aj v súvislosti s parkovaním. 

Poznamenal, že je podľa neho konštruktívna kritika veľmi dôležitá. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy, ako predseda Komisie MsZ pre financie uviedol, že 

komisia predkladaný návrh prerokovala a navrhuje ho schváliť. Považoval za dôležité 

pripomenúť, že momentálne obdobie je vhodné práve na realizáciu investícií, keďže sa v meste 

pohybuje menej ľudí, možno je aj premávka menšia a neorganizujú sa žiadne podujatia. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 377/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu č. 2/2021 za rok 2021 mesta Dunajská Streda v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. (materiál 

č. 347/2021/19) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2020 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 11: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 378/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. 

 

 

k bodu č. 7. Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci február 2021. (materiál 

č. 348/2021/19) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Správu o výsledkoch kontrol ukončených 

v mesiaci február 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 379/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

1. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/2 

2. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/3 
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3. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/4 

4. Správu o výsledku kontroly č. 2020/6/5 

5. Správu o výsledku kontroly č. 2020/7 

6. Správu o výsledku kontroly č. 2020/8 

7. Správu o výsledku kontroly č. 2020/9 

8. Správu o výsledku kontroly č. 2020/10 

 

 

k bodu č. 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 

(materiál č. 349/2021/19) 

 

 Hlavný kontrolór, Ing. Zoltán Fekete predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 380/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 

 

 

k bodu č. 9. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 972 a par. registra C, 

par. č. 3409/5; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, 

IČO: 43 989 268. (materiál č. 350/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 972 a par. registra 
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C, par. č. 3409/5; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, 

IČO: 43 989 268 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 381/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 972, parcela registra E, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

5 970 m2; vedenej na LV č. 5441 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

a par. č. 3409/5, parcela registra C, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

8 090 m2; vedenej na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 

43 989 268, pre účely zriadenia a umiestnenia verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky 

k stavbe „Autoumyváreň – Dunajská Streda“, ktorej umiestnenie bolo povolené  

Územným rozhodnutím č. 7010/DS/7184/2020/033-NJ-004, vydaným mestom Dunajská 

Streda dňa 29.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2020; v rozsahu 

uvedeného v geometrickom pláne č. 14-2/2020, vyhotovenom dňa 04.12.2020, 

vyhotoviteľom GEOKOD s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava, IČO: 35 715 456, overenom 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 09.12.2020 pod číslom G1-

3001/2020. 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 ,- € 

(slovom: pätnásť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených 

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

105 m2; celkom vo výške 1 575,- € (slovom: jedentisícpäťstosedemdesiatpäť eur). 
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B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch 

nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/47 a par. č. 136/54; v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 

518. (materiál č. 351/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/47 a par. č. 136/54; 

v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 382/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, 

par. č. 136/47 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 30 m2 a par. 

č. 136/54 parcela registra C, druh pozemku ostatná plocha o výmere 585 m2; vedených 

na LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 

361 518; pre účely umiestnenia inžinierskej stavby „12 b.j. – prípojka – elektroinštalácia – 

1kV rozvody“, ktorej výstavba bola povolená Stavebným povolením 

č. 5706/DS/9075/2019/033-LSzI-003, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 03.09.2019, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019; v rozsahu uvedeného v geometrickom 

pláne č. 46610910-383/2020, vyhotovenom dňa 05.11.2020, vyhotoviteľom GEOPLAN 
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DS s.r.o., Ulica kráľa Štefana 342/7, 929 01 Malé Dvorníky, IČO: 46 610 910, overenom 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor dňa 25.11.2020 pod číslom G1-

2787/2020 (ďalej len „geometrický plán“). 

 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 ,- € 

(slovom: pätnásť eur) za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených 

geometrickým plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 

49 m2; celkom vo výške 735,- € (slovom: sedemstotridsaťpäť eur). 

 

B/ s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 11. Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda 

k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 

925 094. (materiál č. 352/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská 

Streda k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 

925 094 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 383/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1. odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda, IČO: 00305 383 

k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 

925 094, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

č. 3541/B, emitovaným uvedenou spoločnosťou ako aj prevod všetkých práv a povinností 
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vyplývajúcich z týchto akcií na kupujúceho 1. slovenská úsporová, a. s., sídlo: Pekná 

cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 921 111, registrácia: Obchodný register Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3526/B, a to za kúpnu cenu celkom 330 981,00 

eur. Identifikácia prevádzaných cenných papierov: 

a) podoba akcií: listinné akcie; 

b) forma akcií: akcie na meno; 

c) druh akcií: kmeňové akcie, séria  A; 

d) jednotlivé akcie: 

- 8 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A7/251/2010 - 

A7/258/2010, ktoré boli vydané v 7. emisii, 

- 6 kusov kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A8/291/2011 – 

A8/296/2011, ktoré boli vydané v 8. emisii, 

- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A9/321/2012 - A9/324/2012, 

ktoré boli vydané v 9. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A10/321/2013 - 

A10/323/2013, ktoré boli vydané v 10. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A11/411/2014 - 

A11/413/2014, ktoré boli vydané v 11. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A12/I412/2015 - 

A12/414/2015, ktoré boli vydané v 12. emisii, 

- 4 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A13/441/2016 - 

A13/444/2016, ktoré boli vydané v 13. emisii, 

- 3 kusy kmeňových akcií v menovitej hodnote 331,- € č. A14/476/2017 - 

A14/478/2017, ktoré boli vydané v 14. emisii. 

 

2. bezodplatné postúpenie peňažnej pohľadávky mesta Dunajská Streda voči spoločnosti 

FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, 

na zaplatenie kúpnej ceny prevádzaných akcií vo výške 330 981,00 eur na spoločnosť 

Municipal Real Estate, s.r.o., Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 

313 834. 

 

3. bezodplatné postúpenie práva mesta Dunajská Streda na odkúpenie zariadení 

verejného osvetlenia vyplývajúce zo Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia 

uzavretej medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s., sídlo: Pekná 

cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094, spoločnosti Municipal Real Estate, s.r.o., 

Alžbetínske nám. 1206, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. 
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B/ s p l n o m o c ň u je 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 12. Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny 

a doplnky 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 353/2021/19) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej 

dokumentácie „Zmeny a doplnky 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle 

predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že 12. januára 2021 mestské zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí schválilo začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 14/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda a ako predseda predstavenstva spoločnosti ARÉNA 

DSZ, a.s. sa informoval u vedúcej odboru stavebného o nasledovnom postupe a dostal odpoveď, 

že všetky dokumenty potrebné k realizácií spomínaného uznesenia odbor stavebný zabezpečí. 

Informoval sa, či tomu tak aj je a keby bola vedúca odboru stavebného prítomná na dnešnom 

zasadnutí, otázku by položil priamo jej.  

 

 Primátor mesta odpovedal poslancovi a uviedol, že podľa jeho vedomostí je uvedené 

zabezpečovanie potrebných dokumentov v procese riešenia. Ďalej sa primátor mesta informoval, 

v akom štádiu je príprava projektovej dokumentácie multifunkčnej športovej haly.  

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth odpovedal, že po schválení uznesenia mestským 

zastupiteľstvom v januári sa spoločnosť ARÉNA DSZ, a.s. začala zaoberať jednotlivými fázami 

prípravy projektovej dokumentácie. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

 



17 

 

Uznesenie 

č. 384/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

začatie obstarávania dokumentácie Zmien a doplnkov (ZaD) 15/2021 územného plánu 

mesta Dunajská Streda –v predloženom rozsahu uvedenom v tabuľke navrhnutých zmien 

a doplnkov. 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na vymenovanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície 

v Dunajskej Strede. (materiál č. 354/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na vymenovanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej 

polície v Dunajskej Strede v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 385/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

v y m e n u j e 

Mgr. Zsolta Nagya do funkcie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Dunajskej 

Strede s účinnosťou od 1. apríla 2021. 
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k bodu č. 14. Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019. (materiál č. 355/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 386/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e  

zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 198/2019/8 

zo dňa 26.11.2019  nasledovne: 

 

bod A/ 1.2 uznesenia znie: 

„1.2. Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály 

Zoltán Alapiskola, Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda – Dunaszerdahely: 

spolu úžitková plocha  153,73 m2 v tom: 

č. 1.15    Sklad termoportov     7,92 m2 

č. 1.16    chodba 7,98 m2 

č. 1.17    Sklad zeleniny a ovocia 12,01 m2 

č. 1.18    Denná miestnosť 11,42 m2 

č. 1.19    Šatňa a sprcha 7,37 m2 

č. 1.20    WC 1,28 m2 m2 

č. 1.21    odpad 2,82 m2 

č. 1.22    sklad 0,60 m2 

č. 1.23    umývanie termoportov 6,51 m2 

č. 1.24    príručný sklad 6,89 m2 
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č. 1.25    umývanie bieleho riadu 7,80 m2 

č. 1.26    výdajňa 81,13 m2” 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná 

ulica č. 7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky.”. 

 

 

k bodu č. 15. Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019. (materiál č. 356/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019 v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 387/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 199/2019/8 

zo dňa 26. novembra 2019 (ďalej len „uznesenie“) nasledovne: 

 

bod A/ 1.2 uznesenia znie:  

„1.2. nebytové priestory v budove na adrese Železničná ulica  č. 7578/19 v Dunajskej 

Strede: 

úžitková plocha spolu 153,73 m2 v tom: 

č. 1.15    Sklad termoportov     7,92 m2 

č. 1.16    chodba 7,98 m2 

č. 1.17    Sklad zeleniny a ovocia 12,01 m2 

č. 1.18    Denná miestnosť 11,42 m2 

č. 1.19    Šatňa a sprcha 7,37 m2 
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č. 1.20    WC 1,28 m2 m2 

č. 1.21    odpad 2,82 m2 

č. 1.22    sklad 0,60 m2 

č. 1.23    umývanie termoportov 6,51 m2 

č. 1.24    príručný sklad 6,89 m2 

č. 1.25    umývanie bieleho riadu 7,80 m2 

č. 1.26    výdajňa 81,13 m2” 

 

a to ku dňu zaradenia Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS II., Železničná ulica 

č. 7578/19, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom bude Gastro DS s.r.o., 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do Siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky.” 

 

Výpožička ako forma prenechania majetku mesta je z dôvodu osobitného zreteľa, 

vzhľadom k tomu, že je to spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta, ktorá bude 

prevádzkovať súkromné školské jedálne/súkromné výdajné školské jedálne v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na uzavretie dodatku k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov 

uzavretej dňa  28.08.2020 medzi mestom Dunajská Streda ako požičiavateľom, Gastro 

DS, s.r.o. ako Vypožičiavateľ a Základnou školou Zoltána Kodálya s vyučovacím 

jazykom maďarským Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 16. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. (materiál č. 357/2021/19) 

 

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

komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

Ďalej primátor mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby § 9a ods. 1 znel: 

,,1. Rokovanie prostredníctvom videokonferencie je možné uskutočniť počas mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo krízovej situácie na návrh predsedu komisie, 

alebo ak o online rokovanie požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.“ 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora: 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 
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nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 388/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

Streda zo dňa 26. novembra 2018 v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 17. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady 

Dunajská Streda. (materiál č. 358/2021/19) 

 

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

Mestskej rady Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej primátor 

mesta predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby § 5a ods. 1 znel: 

,,1. Rokovanie prostredníctvom videokonferencie je možné uskutočniť počas mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo krízovej situácie na návrh primátora, alebo 

ak o online rokovanie požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady.“ 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora: 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 389/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 

26. novembra 2018 v predloženom rozsahu. 
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Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke 14.31 hod. v trvaní 15 minút. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke: 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

procedurálny návrh o prestávke v trvaní 15 minút. 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pokračovalo o 14.46 hod. 

 

 

k bodu č. 18. Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. 

(materiál č. 359/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných 

služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v zmysle predloženého 

písomného materiálu. Ďalej primátor mesta uviedol, že sa na zasadnutí mestskej rady zaoberali aj 

otázkou, či bude možné žiadať o poskytnutie dotácie na financie, ktoré z vyčleneného balíka 

zvýšili, pričom sa jedná o sumu 17.494 Eur. Poznamenal, že ďalšou možnosťou je, že Komisia 

MsZ pre školstvo a kultúru, Komisia MsZ pre mládež a šport a Komisia MsZ pre sociálnu 

starostlivosť a zdravotníctvo predostrú svoje návrhy, ktoré občianske združenia by mali byť zo 

zvyšných financií podporené, samozrejme v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. 

Ďalej uviedol, že podľa neho nový systém obstál, i keď fáza vyhodnocovanie nie je ešte úplne 

dokonalá.  
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 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že novozavedený systém neobstál. Poukázala na zlú 

technickú stránku hlasovania a prerozdeľovania dotácií. Podľa nej sa vytratila odbornosť 

dotknutých komisií MsZ, dochádzalo k hodnoteniu predkladaných žiadostí len na základe 

subjektívnych dôvodov a systém nie je prehľadný a transparentný. Uviedla, že považuje za 

smutné, že o niektorých žiadostiach hlasovalo len 5 – 8 poslancov a maximálne 15 z možných 27. 

Uvedené podľa nej odzrkadľuje záujem poslancov o poskytovanie dotácií občianskym 

združeniam. Poznamenala, že v minulosti preskúmali dotknuté komisie MsZ dopodrobna 

jednotlivé projekty a dokázali sa postaviť za tie, ktoré boli naozaj prospešné. Spôsob bodového 

hodnotenia je podľa nej potrebné prepracovať. Rada by navrátila predchádzajúci systém 

poskytovania dotácií, aj keď vie, že to nie je možné. Podporila návrh, aby financie, ktoré zvýšili 

boli poskytnuté na základe odporúčania komisií MsZ. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že je smutné, že niektorí poslanci nepovažovali za 

dôležité vyjadriť svoj názor v podpore občianskych združení, napriek tomu, že  hlasovali za 

zmenu systému.  

 

 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy poznamenal, že poslanci mali možnosť pracovať s naozaj 

dôsledne vypracovaným materiálom, a preto je smutné, že z 21 poslancov a 6 ďalších členov 

neposlancov, sa do hlasovania zapojil tak nízky počet osôb. Taktiež podporil názor, aby bolo 

v kompetencií komisií MsZ rozhodnúť o zvyšných financiách. Ďalej uviedol, že by sa zavedený 

systém podľa neho nemal meniť, aj keď má možno zopár nedostatkov, medzi ktoré však podľa 

neho rozhodne nepatrí neprehľadnosť. V súvislosti s uvedeným žiadal, aby bolo hlasovanie 

poslancov o poskytnutých dotáciách zverejnené. 

 

 Poslanec Roland Hakszer sa informoval, či majú poslanci v zmysle Etického kódexu 

povinnosť hlásiť konflikt záujmov. 

  

 Primátor mesta odpovedal poslancovi, že áno. 

 

 Poslanec Roland Hakszer upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z. nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že by mali byť zvyšné financie rozdelené medzi komisie 

a tie by následne navrhli komu majú byť financie poskytnuté. Ďalej dodala, že sa hlasovanie 

poslancov dá vyžiadať a súhlasí s názorom, že by toto hlasovanie malo byť verejnosti prístupné 

na webovej stránke mesta. 

 

 Primátor mesta pripomenul prítomným platné všeobecne záväzné nariadenie a uviedol, že 

o financiách, ktoré zvýšili na podporu jednotlivých projektov možno rozhodnúť len v súlade 

s týmto nariadením. 
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 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že jeden žiadateľ môže podať v kalendárnom roku 

žiadosť o poskytnutie dotácie najviac na dva rôzne projekty. Ak by sa uskutočnilo ďalšie kolo 

podávania žiadostí príležitosť by získali tí žiadatelia, ktorí v prvom kole žiadali o dotáciu na 

jeden projekt.  

 

 Primátor mesta poznamenal, že z fondu primátora mesta môže žiadať dotáciu len žiadateľ, 

ktorý nepodal žiadosť na základe zverejnenej výzvy alebo jeho žiadosť podaná na základe 

zverejnenej výzvy nebola úspešná. Ďalej uviedol, že ak toto riešenie nepovažujú poslanci za 

vhodné, v máji bude musieť byť opätovne zverejnená výzva na poskytnutie dotácie.  

 

 Poslankyňa Ágota Antal v zmysle spomenutého predniesla doplňujúci návrh, aby bola 

opätovne zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda 

na financie, ktoré zvýšili. 

 

 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy sa informoval, či existuje aj nejaká iná možnosť okrem 

možnosti poskytnúť financie z fondu primátora alebo opätovného zverejnenia výzvy. 

 

 Primátor mesta odpovedal poslancovi, že nie. 

 

 Poslanec Attila Karaffa uviedol, že Komisia MsZ pre kultúru a školstvo viedla diskusiu aj 

o novom systéme a poznamenal, že verí tomu, že sa zistené nedostatky v budúcnosti odstránia. 

Ďalej uviedol, že predpripravená Excel tabuľka na vypĺňanie hlasovania pre poslancov bola 

výborným návodom ako hlasovať. Ďalej upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia 

dotácie žiadateľovi Občianske združenie Pázmaneum nehlasoval a nebude hlasovať z dôvodu 

konfliktu záujmov. Na záver dodal, že podporuje návrh ďalšieho kola podávania žiadostí 

o poskytnutie dotácie. 

 

 Poslanec György Bugár upriamil pozornosť poslancov na to, že sa jedná o dotácie 

poskytnuté na rok 2021 a tento rok znova nebude možné zrealizovať mnoho projektov. Podotkol, 

že sa do leta uskutoční iba zlomok plánovaných projektov, a preto navrhol, aby sa k danej téme 

opätovne vrátili až niekedy na jeseň.  

 

 Primátor mesta uviedol, že by poslancov nemal opúšťať optimizmus a poznamenal, že 

pevne verí, že sa situácia zlepší a bude možné zrealizovať plánované projekty. Uviedol, že podľa 

neho by mohla byť pripravená na májové zasadnutie ďalšia výzva na predkladanie žiadostí 

o dotáciu a čas ukáže, ktoré projekty bude možné uskutočniť. Na záver dodal, že v prípade 

nevyčerpania dotácie, majú na základe zmluvy žiadatelia povinnosť vrátiť nevyčerpané finančné 

prostriedky z poskytnutej dotácie. 

 

 Poslanec György Bugár upovedomil prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi PLÉBANIAI KARITÁSZ DUNASZERDAHELY (Farská charita Dunajská Streda) 

nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 
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 Poslankyňa Ágota Antal upovedomila prítomných, že v prípade poskytnutia dotácie 

žiadateľovi Pre naše mesto OZ nebude hlasovať z dôvodu konfliktu záujmov. 

 

  Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Zápasnícky klub DS v zmysle predloženého 

návrhu: 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Občianske združenie Pázmaneum v zmysle 

predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi PLÉBANIAI KARITÁSZ 

DUNASZERDAHELY (Farská charita Dunajská Streda) v zmysle predloženého návrhu: 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o poskytnutí dotácie žiadateľovi Pre naše mesto OZ v zmysle predloženého 

návrhu: 
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Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o ostatnom predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o doplňujúcom návrhu poslankyne Ágoty Antal o zabezpečení zverejnenia 

výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda, v celkovej sume 

17 494 EUR, v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2021“ v zmysle VZN mesta 

Dunajská č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo 

verejnoprospešných účelov: 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 390/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

výšku poskytnutej dotácie v zmysle VZN mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 

29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu 
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všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v predloženom rozsahu, 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

 

C/ ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie zoznamu právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta 

Dunajská č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 

účelov alebo verejnoprospešných účelov. 

 

D/ ž i a d a 

primátora zabezpečiť zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 

mesta Dunajská Streda, v celkovej sume 17 494 EUR, v rámci programu „Podpora 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných 

účelov v roku 2021“ v zmysle VZN mesta Dunajská č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 

2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne 

prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. 

 

 

k bodu č. 19. Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Cirkevnej základnej 

školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 

1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská 

arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021. (materiál č. 360/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením 

Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom 

maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, 

Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 391/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s ú h l a s í 

so zaradením Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola 

s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého 

zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 

Trnava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia 

činnosti od 1. septembra 2021 

 

B/ ž i a d a 

primátora mesta Dunajská Streda vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, 

Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava v zmysle tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 20. Návrh Nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 o spádových materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 361/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 

o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu. Ďalej dodal, že keďže z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu obdržal odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry vyjadrenie, podľa 

ktorého ministerstvo predpokladalo rýchly legislatívny proces k novele zákona č. 596/2003 Z. z., 

avšak sa tak nestalo, nie je možné, aby obec vydala VZN o spádovej materskej škole, nakoľko jej 

túto povinnosť neukladá zákon č. 596/2003 Z. z., došlo k zmene predkladaného materiálu. Keďže 

nejde o všeobecne záväzné nariadenie primátor navrhol vyňať číslovanie z návrhu na uznesenie. 

 

 Poslankyňa Mgr. Rita Őriová uviedla, že sa Komisia MsZ pre školstvo a kultúru 

jednohlasne zhodla na tom, že sa touto témou treba zaoberať každý rok, aby sa prerozdeľovanie 

uskutočňovalo pomerne vždy k danému roku.  
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  Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 392/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

1. Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

2. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

 

k bodu č. 21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... zo dňa 

16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov. 

(materiál č. 362/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ... zo dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 
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Hlasovanie č. 32: 

prítomní : 18 

za : 18 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 393/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 5/2021 zo dňa 16. marca 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov 

v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo 

dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb 

na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový 

poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č. 363/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. ..../2021 zo dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a 

poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva 

trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy, ako predseda Komisie MsZ pre financie uviedol, že 

samotný materiál obsahuje názory a návrhy jednotlivých komisií MsZ, ktoré sa predkladaným 

návrhom zaoberali. Zhrnul návrhy Komisie MsZ pre financie, v zmysle ktorých komisia 

podporila nápad zriadenia trhoviska, avšak žiada prevádzkovú dobu určiť pondelok – sobota od 

7.30 hod. do 17.30 hod., teda vynechať nedeľu a štátne sviatky. Komisia ďalej žiada, aby sa 

korigovali druhy predávaných výrobkov, a to aby sa predávali iba agrárne, farmárske a ručne 

vyrábané výrobky a aby samotný trhový poriadok neupravoval možnosť usporadúvania 
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kultúrnych, zábavných, spoločenských, športových a gastro podujatí a aby sa kultúrne a iné 

podujatia organizovali v súlade s Pravidlami, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania 

kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta 

Dunajská Streda. Ďalej komisia MsZ žiadala aj predbežný súhlas hygienika so zriadením 

trhoviska na uvedenom pozemku. Ďalej sa informoval, čo bude s predkladaným materiálom ďalej 

a či by nebolo vhodné sa k nemu vrátiť, prerokovať ho opätovne so žiadateľom alebo priamo na 

dnešnom zasadnutí rozhodnúť o všetkých potrebných zmenách. 

 

 Primátor mesta uviedol, že žiadateľ má záujem o prevádzkovanie trhoviska a samospráva 

musí dať súhlas na to za akých podmienok. To čo schváli mestské zastupiteľstvo a to čo odznie 

na zasadnutí by malo byť smerodajné.  

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že síce predkladaný materiál obsahuje odporúčanie 

mestskej rady, nemyslí si, že je možné takto striktne ohraničiť, čo bude možné predávať, keďže aj 

topánky môžu byť ručne robené. Poznamenala, že je potrebné trhový poriadok lepšie 

sformulovať. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je potrebné zdôrazniť, že pôjde o remeselné, farmárske, 

domáce, ručne robené výrobky a nie komerčné. Požiadal poslancov, aby sa zaoberali 

prevádzkovou dobou trhoviska a zároveň brali do úvahy, v akej lokalite by sa tento trh nachádzal. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal uviedla, že menšie trhovisko v meste je otvorené do 14.00 hod. 

a druhé do 20.00 hod. Ďalej poznamenala, že kým sa jedná len o trhovisko, prevádzková doba sa 

nemôže dotýkať obyvateľov, problémom môže byť organizovanie podujatí. 

 

 Poslanec MUDr. Zoltán Horváth uviedol, že v materiáli, ktorý predostrelo Delizia 

Foundation, o.z. je uvedené, že by sa trh uskutočnil najmä v sobotu od 7.30 do 14.00 hod. a za 

akých podmienok by chceli organizovať spomínané podujatia. V predkladanom materiáli 

občianske združenie uvádza, že nechce konkurovať Žitnoostrovskému jarmoku ani iným 

festivalom organizovaným pravidelne v meste. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, že by sa poslanci mali vyjadriť, či súhlasia 

s takouto alternatívou a konkretizovať podmienky a až na ďalšom zasadnutí schváliť trhový 

poriadok so zapracovanými zmenami. 

 

 Primátor mesta uviedol, že nepovažuje za vhodné rozhodovanie o ňom presunúť na 

mesiac máj, keďže bude trhová sezóna už v plnom prúde. Potrebné je konkretizovať aké výrobky 

by sa mali na trhovisku predávať, keďže ručne robené veci môžu byť aj topánky, drogéria, 

oblečenia a mnoho ďalších. 

 

 Poslanec Sándor Dohorák poznamenal, že by malo byť možné na trhu predávať aj knihy, 

najmä v prípade ak niekto predáva svoju vlastnú knihu. 
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 Poslankyňa Ágota Antal dodala, že by sa knihy mohli predávať pokiaľ by ich predával 

samotný vydavateľ. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy predniesol pozmeňujúci návrh, aby sa druhy 

predávaných výrobkov rozdeľovali do kategórií: 

a) spotrebné výrobky remeselnej výroby – s vymenovaním výrobkov, ktoré sú remeselnej povahy 

b) iné spotrebné výrobky – napr. knihy a iné výrobky, ktoré nemajú remeselnú povahu 

c) potravinárske výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 

potravín ak sa vyžaduje. 

Ďalej upriamil pozornosť na potrebu úpravy čl. VII. Trhového poriadku pre Trhovisko GRUND. 

V zmysle uvedeného predniesol pozmeňujúci návrh na základe návrhu Komisie MsZ pre 

financie, a to aby bola prevádzková doba pondelok až sobota okrem štátnych sviatkov od 7:30 do 

17:30 hod. 

 

 Poslanec Roland Hakszer poznamenal, že nie je úlohou mestského zastupiteľstva 

rozoberať za akých podmienok bude trhovisko fungovať, žiadateľ o niečo žiada a mestské 

zastupiteľstvo môže nanajvýš zúžiť okruh predávaných výrobkov. Ďalej sa informoval, aký je 

teda návrh času prevádzkovej doby.  

 

 Poslanec Ladislav Gútay žiadal, aby bolo v materiáli uvedené, že pokiaľ bude mesto 

organizovať podujatie nech nie je súbežne organizované ďalšie podujatie aj na trhovisku. 

 

 Poslankyňa Ágota Antal predniesla pozmeňujúci návrh, aby bola prevádzková doba 

trhoviska od 7.30 do 20.00 hod. 

 

 Hlasovanie o druhoch predávaných výrobkov: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o prevádzkovej dobe v zmysle odporúčania Komisie MsZ pre financie, do 

17.30 hod.: 
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Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 18 

za : 3 

proti : 7 

zdržal sa : 8 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ágoty Antal o prevádzkovej dobe od 

7.30 do 20.00 hod.: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 18 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcimi návrhmi: 

 

Hlasovanie č. 36: 

prítomní : 18 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 394/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 6/2021 zo dňa 16. marca 

2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 

miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 

mestské trhovisko a príležitostné trhy v predloženom rozsahu spolu s pozmeňujúcimi 

návrhmi. 
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k bodu č. 23. Návrh na zmenu bodu A/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 344/2020/17 zo dňa 8. decembra 2020. (materiál č. 365/2021/19) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu bodu A/ uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 344/2020/17 zo dňa 8. decembra 2020 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. 

 

  Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 37: 

prítomní : 18 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 395/2021/19 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zmenu bodu A/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 344/2020/17 zo 

dňa 8. decembra 2020 nasledovne: 

 

slová „dobu trvania zmluvy: od 2.4.2021 na dobu neurčitú“ sa nahrádzajú slovami „dobu 

trvania zmluvy: od 1.4.2021 na dobu neurčitú“ 

 

B/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto uznesenia. 

 

 

k bodu č. 24. Rôzne 

 

Poslanec Mgr. Alexander Dakó, ako predseda Komisie MsZ mandátovej, požiadal 

poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, aby do 30. apríla odovzdali Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov spolu so všetkými 

potrebnými prílohami na právnom referáte. 
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Poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony, upozornil na problém, a to že na Ulicu Gyulu 

Szabóa by bolo potrebné vyznačiť prechod pre chodcov. Ako ďalší problém uviedol zákrutu pri 

Lesnej ulici a informoval sa, či by tam nebolo možné umiestniť ochranné zábradlie a žiadal, aby 

sa uvedenými problémami zaoberali príslušné odbory MsÚ. 

 

Poslanec Ladislav Bachman upozornil na potrebu výmeny kanalizačného poklopu na 

sídlisku Sever II pri obytnom dome s. č. 192. 

Ďalej poznamenal, že sa zatvorila pobočka Slovenskej pošty, a.s. na sídlisku Sever II 

a informoval sa, aké kroky môže mesto v tejto veci podniknúť. 

 Primátor mesta uviedol, že MsÚ už zaslal list Slovenskej pošte, a.s. s požiadavkou na 

zachovanie tejto pobočky, avšak odpoveď zatiaľ neprišla. 

 

 Poslanec Roland Hakszer sa informoval o prípade výpovede danej kuchárke spoločnosťou 

Gastro DS, s.r.o. a či majú aj ostatní zamestnanci počítať s výpoveďami. 

 Ďalej poukázal na to, že spoločnosti, ktoré umiestňujú/opravujú podzemné vedenia, 

prípadne potrubia, nevrátia terén do pôvodného stavu a ako príklad uviedol rozkopávku na 

Mlynskej ulici pri obytných domoch s. č. 306, 307, 308 a 309. Žiadal, aby sa v budúcnosti 

predchádzalo takýmto problémom a aby sa týmto problémom MsÚ zaoberal. 

 Primátor mesta uviedol, že došlo ku skončeniu pracovného pomeru medzi Gastro DS, 

s.r.o. a spomínanou zamestnankyňou, a to z toho dôvodu, že do priestorov kuchyne vpúšťala 

neoprávnené osoby. Čo sa týka problematických rozkopávok uviedol, že o probléme MsÚ vie, 

snaží sa ho riešiť a v prípade ak si ktokoľvek všimne, že nie je cesta, prípadne zeleň navrátená do 

pôvodného stavu MsÚ víta takéto hlásenia a bude sa ich snažiť čo najskôr vyriešiť. 

 

 Poslankyňa Mgr. Rita Őriová poukázala na zlý a špinavý stav budov a chodníkov na 

Hlavnej ulici kvôli premnoženým holubom. Uviedla, že by bolo potrebné tieto budovy 

a chodníky očistiť a vyriešiť situáciu s premnoženými holubmi.  

 Primátor mesta uviedol, že je uzatvorená rámcová dohoda na odchyt holubov. 

Poznamenal, že čo sa týka okolia budovy MsÚ je jeho údržba zabezpečená a výzorom obchodov 

a priestoru pred nimi by sa mali zaoberať aj vlastníci jednotlivých obchodov. 

 

 Poslanec Mgr. Krisztián Nagy upriamil pozornosť médií na webovú stránku 

covidsport.sk, ktorá poskytuje informácie o športových možnostiach v jednotlivých okresov 

počas pandémie a žiadal, aby bola táto stránka spropagovaná aj v médiách mesta Dunajská 

Streda. 

 

 Poslankyňa Mgr. Klára Šándorová tlmočila žiadosť obyvateľov, aby boli toalety na 

cintoríne pre verejnosť otvorené nie len počas pohrebov. 

 Primátor mesta uviedol, že je to v zimných mesiacoch kvôli kúreniu problematické, ďalej 

aj kvôli bezdomovcom a dodal, že je to možné riešiť len počas pracovnej doby pokiaľ sa v areáli 

nachádzajú zamestnanci Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Inak by toalety bez dozoru 

otvorené byť nemali. 
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 Poslanec Sándor Dohorák poukázal na poškodenú vozovku na ulici Nová Ves pri 

obytnom dome s. č. 2219. 

 

 Poslanec Ladislav Gútay tlmočil žiadosť obyvateľov Mierovej ulice o riešenie problému 

s premnožených bzdochami na lipách a žiadal vykonať postrek, keďže podľa jeho informácií sú 

premnožené aj v iných častiach mesta. 

 Primátor mesta odpovedal poslancovi a uviedol, že sa touto problematikou vedenie mesta 

už zaoberalo, rovnako sa ňou zaoberá aj spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

a hlavný záhradník a že zatiaľ vykonané postreky neboli dostatočne efektívne. 

 

 Poslanec Attila Karaffa žiadal motivovať občanov k sčítaniu sa v rámci prebiehajúceho 

sčítania obyvateľov. Zdôraznil, že mobilní asistenti zatiaľ k dispozícií nie sú a do konca mesiaca 

prebieha iba elektronické samosčítanie. 

 

 

k bodu č. 25. Interpelácie. 

 

V rámci bodu interpelácie sa z poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nikto 

neprihlásil. 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 16.03.2021 o 16.14 hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 26.03.2021. 

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 

 

 

Overovatelia: 1/ Sándor Dohorák    ……………………………… 

 

 

 2/ Ladislav Bachman    ……………………………… 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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


