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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 30/7/2018  Dunajská Streda, 17.10.2018 

 

Zápisnica 
 

z 30. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 16. októbra 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 13 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolór 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

 

Neprítomní ospravedlnení a neospravedlnení poslanci: 

- Ágota Antal neospravedlnená  

- Ladislav Bachman neospraveldnený 

- MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. neospravedlnený  

- Mgr. Alexander Dakó ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť) 

- Roland Hakszer neospraveldnený 

- Mgr. Andrea Herceg neospravedlnená 

- PaedDr. Kinga Horváth, PhD. neospravedlnená 

- MUDr. Zoltán Horváth ospravedlnený (súkromná zaneprázdnenosť) 

- Mgr. Gabriella Jerábik neospravedlnená 

- Ing. arch. Marian Ravasz neospravedlnený 

- Ing. Pavol Sebök neospravedlnený 

- František Vangel, PhD., MBA neospravedlnený 

 

 Pred otvorením  30. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

primátor mesta predniesol správu o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné 

obdobie r. 2014 – 2018. 

 

 Po príchode poslanca JUDr. Szabolcsa Hodosyho o 15:56 hod. primátor mesta požiadal 

prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda o prezentáciu, z ktorého 

vyplývalo, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, pretože z 25 poslancov mestského 

zastupiteľstva bolo prítomných 13. 
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k bodu č. 1. Návrh programu 30. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 30. 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 dni pred konaním zasadnutia Mestského zastupiteľstva.  

 

 Zástupca primátora, László A. Szabó predniesol doplňujúci návrh, aby program rokovania 

30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda bol doplnený so stálymi programovými 

bodmi a to za bod č. 2 „Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

z 29. zasadnutia, konaného dňa 18.09.2018” pod číslom bodu 3, pôvodný programový bod č. 3 

„Správa primátora o činnosti samosprávy mesta Dunajská Stereda za volebné obdobie r. 2014-

2018“ sa prečísluje na bod č. 4, ďalej za programový bod č. 4  „Rôzne“ pod číslom bodu 5 a 

„Interpelácie“ pod číslom bodu 6.  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s doplňujúcim návrhom zastupcu primátora: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 13 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 635/2018/30 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 10.10.2018: 

1. Schválenie programu rokovania 30. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

 Dunajská Streda. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 29. zasadnutia, 

 konaného dňa 18.09.2018. 

4. Správa primátora o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné obdobie r. 

 2014 – 2018. 

5. Rôzne. 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Attilu Karaffa a Ladislava Gútayho, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana Podhorného, referenta 

právneho. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 13 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 636/2018/30 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Attilu Karaffa a Ladislava Gútayho za overovateľov zápisnice a Mgr. Štefana 

Podhorného za zapisovateľa. 

 

 

k bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 29. 

zasadnutia, konaného dňa 18.09.2018. 

 

 Primátor mesta predniesol Kontrolu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda z 29. zasadnutia, konaného dňa 18.09.2018 v zmysle vopred pripraveného a rozdaného 

písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 13 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 



4 

 

 

Uznesenie 

č. 637/2018/30 

 

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 z 29. 

zasadnutia v VII. volebnom období, konaného dňa 18.09.2018. 

 

 

k bodu č. 4. Správa primátora o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné 

obdobie r. 2014 – 2018. 

  

 Vzhľadom na to, že Správu o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné 

obdobie r. 2014-2018 predniesol primátor mesta pred otvorením 30. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda, navrhol, aby prítomní poslanci predmetnú správu vzali na 

vedomie. 

  

 Hlasovanie o predloženom návrhu:   

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 13 

za : 13 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 638/2018/30 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu primátora o činnosti samosprávy mesta Dunajská Streda za volebné obdobie r. 

2014 – 2018. 

 

 

k bodu č. 5. Rôzne. 

 

V rámci bodu rôzne sa nikto neprihlásil z poslancov mestského zastupiteľstva. 
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k bodu č. 6. Interpelácie. 

 

V rámci bodu interpelácie sa nikto neprihlásil z poslancov mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 16.10.2018 o 16:20. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 17.10.2018 

 

  

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 1/ Attila Karaffa  ……………………………… 

 

 2/ Ladislav Gútay  ……………………………… 

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Podhorný 

referent právny  ……………………………… 


