SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 24/7/2018

Dunajská Streda, 17.1.2018

Zápisnica
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,
konaného dňa 16. januára 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 21 osôb
- primátor mesta
- hlavný kontrolór
- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda
- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
1. Ágota Antal ospravedlnená (pracovná zaneprázdnenosť)
2. MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
3. Mgr. Gabriella Jerábik ospravedlnená (pracovná zaneprázdnenosť)
4. Tünde Brunczviková ospravedlnená (pracovná zaneprázdnenosť)
k bodu č. 1. Návrh programu 24. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 24. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. Konštatoval, že pozvánka na 24.
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 a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda:
Hlasovanie č. 1:
prítomní : 21
za
: 21
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie
č. 525/2018/24
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 24.10.2017:
1. Schválenie programu rokovania 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda mimo plánu zasadnutí.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Návrh na zmenu zloženia komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2018 zo dňa
16. januára 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Dunajská Streda na rok 2018.

k bodu č. 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva
Ladislava Bachmana a Ing. arch. Zoltána Molnára, za zapisovateľa určil Mgr. Štefana
Podhorného, referenta právneho.
Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa:
Hlasovanie č. 2:
prítomní : 21
za
: 19
proti
:0
zdržal sa : 2
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 526/2018/24
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Ladislava Bachmana a Ing. arch. Zoltána Molnára za overovateľov zápisnice a
Mgr. Štefana Podhorného za zapisovateľa.
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k bodu č. 3. Návrh na zmenu zloženia komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu zloženia komisií Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Poslanec, Ing. arch. Marian Ravasz vyjadril poľutovanie nad oznámením poslankyni
PaedDr. Kingy Horváthovej, PhD. o vzdaní sa funkcie predsedu Komisie MsZ pre školstvo
a mládež, avšak pokladá to za dobré rozhodnutie. Ďalej tlmočil, že poslankyňa Ágota Antal a
Mgr. Gabriella Jerábik súhlasia s navrhnutými zmenami.
Poslanec, Roland Hakszer vyslovil, že z frakcie SMK vystúpil dobrovoľne a to z toho
dôvodu, lebo nesúhlasí s plytvaním peňazí mesta, hlavne čo sa týka finančnej podpory
futbalového klubu DAC a zrušenia školských jedální. Nevidí oporu v zákone a nerozumie na
základe čoho ho chce vedenia mesta odvolať z funkcie člena Komisie MsZ pre financie,
rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť a z funkcie predsedu
Komisie MsZ pre šport a telesnú kultúru, nakoľko vystúpenie z frakcie podľa jeho názoru vôbec
nesúvisí s jeho členstvom v jednotlivých odborných komisiách. Na záver sa poďakoval za
doterajšiu podporu a pomoc, ako aj za možnosť, že ako predseda komisie MsZ pre šport a telesnú
výchovu mohol pomáhať mestu Dunajská Streda.
Poslanec, László Szabó ako predseda frakcie SMK v mene všetkých poďakoval za
doterajšiu prácu poslanca Rolanda Hakszera a vyslovil, že jeho odvolanie je v plnej miere v
súlade so zákonom.
Poslankyňa, PaedDr. Kinga Horváth, PhD. sa takisto poďakovala za doterajšiu pomoc zo
strany mestského úradu a prácu členov komisie a vyjadrila poľutovanie nad tým, že sa musí
vzdať funkcie predsedu Komisie MsZ pre školstvo a mládež.
Poslanec, JUDr. Szabolcs Hodosy, ako predseda Komisie MsZ pre financie, rozpočet,
správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť povedal, že poslanec Roland
Hakszer v roku 2017 bol na zasadnutiach komisií prítomný iba dvakrát, pričom sa jedná
o najdôležitejšiu komisiu, ktorá musí byť vždy uznášaniaschopná, aby mohla fungovať účinne.
Poslanec, Roland Hakszer reagoval na slová pána poslanca Hodosyho a povedal, že svoju
neprítomnosť na zasadnutiach vždy ospravedlnil.
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Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 3:
prítomní : 21
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 1
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 527/2018/24
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. oznámenie PaedDr. Kingy Horváth, PhD. o vzdaní sa funkcie predsedu Komisie MsZ
pre školstvo a mládež;
2. oznámenie Ágoty Antal o vzdaní sa funkcie člena Komisie MsZ pre školstvo a mládež;
3. oznámenie Tünde Brunczvikovej o vzdaní sa funkcie podpredsedu Komisie MsZ pre
šport a telesnú kultúru;
4. oznámenie Mgr. Gabrielly Jerábik o vzdaní sa funkcie podpredsedu Komisie MsZ pre
zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť.
B/ o d v o l á v a
Rolanda Hakszera z funkcie:
1. člena Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a podnikateľskú činnosť;
2. predsedu Komisie MsZ pre šport a telesnú kultúru.
C/ v o l í
1. Ing. Ladislava Garayho za člena Komisie MsZ pre financie, rozpočet, správu
a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť;
2. Tünde Brunczvikovú za predsedu Komisie MsZ pre šport a telesnú kultúru;
3. Juraja Kanovitsa za podpredsedu Komisie MsZ pre šport a telesnú kultúru;
4. Mgr. Gabriellu Jerábik za predsedu Komisie MsZ pre školstvo a mládež;
5. Ágotu Antal za podpredsedu Komisie MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť.

Poslanec, Roland Hakszer opustil rokovaciu miestnosť o 15,30 hod.
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k bodu č. 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........./2018
zo dňa 16. januára 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Dunajská Streda na rok 2018.
Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská
Streda č. ........./2018 zo dňa 16. januára 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Dunajská Streda na rok 2018 v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Hlasovanie č. 4:
prítomní : 20
za
: 20
proti
:0
zdržal sa : 0
nehlasoval : 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie
č. 528/2018/24
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 1/2018 zo dňa 16. januára
2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská
Streda na rok 2018.
Rokovanie Mestského zastupiteľstva bolo skončené dňa 16.1.2018 o 15:33 hod.

Zápisnica bola podpísaná dňa 18.1.2018

………………………………
Ing. Júlia Bubniaková
prednosta úradu

………………………………
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta
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Overovatelia: 1/ Ladislav Bachman

Zapisovateľ:

………………………………

2/ Ing. arch. Zoltán Molnár

………………………………

Mgr. Štefan Podhorný
referent právny

………………………………
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