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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 24/8/2021 Dunajská Streda, 19.08.2021 

 

Zápisnica 
 

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, 

konaného dňa 17. augusta 2021 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 17 osôb 

- primátor mesta 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

 

Neprítomní ospravedlnení poslanci: 

- György Bugár 

- Mgr. Andrea Herceg 

- Mgr. Krisztián Nagy 

- MUDr. Juraj Puha 

 

k bodu č. 1. Návrh programu 24. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí. 

 

 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 mimo plánu 

zasadnutí a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda: 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 468/2021/24 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 13.08.2021: 

1. Schválenie programu rokovania 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí. 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021. (materiál č. 435/2021/24) 

4. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 14/2021 

územného plánu mesta Dunajská Streda“.(materiál č. 436/2021/24) 

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

17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 437/2021/24) 

6. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu 

s názvom „Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry 

Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC221-2021-67. (materiál č. 438/2021/24) 

 

 

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

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Sándora Dohoráka a Ágotu Antal, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter Pelechovú, 

referentku organizačnú. 

 

 Hlasovanie o určení overovateľov a zapisovateľa: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 17 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 469/2021/24 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Sándora Dohoráka a Ágoty Antal za overovateľov zápisnice a Mgr. Dominiky 

Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

 

k bodu č. 3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021. (materiál č. 435/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021 v zmysle predloženého písomného 

materiálu. Ďalej uviedol, že Komisia MsZ pre rozvoj mesta odporúča predkladaný návrh 

schváliť. Dodal, že je schválenie podmienené odsúhlasením trojpätinovej väčšiny prítomných 

poslancov. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že má mestské zastupiteľstvo zmeniť svoje 

rozhodnutie z júna len preto, lebo o to niekto požiadal, a to bez adekvátneho odôvodnenia. 

Poznamenal, že by to takto fungovať nemalo, aby sa mestské zastupiteľstvo malo mimoriadne 

schádzať z podobných dôvodov, aj keď je hlavným bodom programu mimoriadneho 

zasadnutia bod č. 6. Uznesenie mestského zastupiteľstva z júna považuje za správne.  

 

 Primátor mesta uviedol, že aj na zasadnutí mestskej rady odznelo, že takéto riešenie 

nie je dokonalé. Poznamenal však, že sa nejedná o prípad jednej osoby, ale o spresnenie 

piatich prípadov. Ďalej podotkol, že predpokladá, že sa jedná o výnimočný prípad zmeny 

takéhoto uznesenia. Územný plán mesta bol schválený z dôvodu, aby ukazoval mestu určitý 

smer, tak z pohľadu rozvoja mesta, ako aj obyvateľov a investorov. Ďalej uviedol, že je veľmi 

dôležité, aby oblasti ako obytná zóna, zóna pre služby a priemysel boli posudzované odlišne. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 17 

za : 15 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 470/2021/24 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

zmenu prílohy “Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Dunajská Streda navrhnuté 

s čiastočnou úpravou do návrhu zmeny a doplnky 16/2021“ uznesenia Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda č. 459/2021/23 zo dňa 29.06.2021 nasledovne: 

1/ pri lokalite pod por. č. 6a sa index zastavanosti mení z „40“ na „50“, podiel zelene 

sa mení z „30“ na „20“, index podlažných plôch sa mení z „1,3“ na „1,6“ 

2/ pri lokalite pod por. č. 6b podiel zelene sa mení z „30“ na „20“,  

3/ pri lokalite pod por. č. 6c sa index zastavanosti mení z „40“ na „50“, podiel zelene 

sa mení z „30“ na „20“, index podlažných plôch sa mení z „1,3“ na „1,6“ 

 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 

14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 436/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie 

„Zmeny a doplnky 14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého 

písomného materiálu. 

 

 Poslanec Roland Hakszer uviedol, že má mesto veľkú rolu vo výstavbe multifunkčnej 

športovej haly a pevne verí, že nenastane podobná situácia ako v minulosti, že by došlo 

k zníženiu podielu mesta v spoločnosti. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 471/2021/24 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu 

Zmien a doplnkov 14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda. 
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B/ s c h v a ľ u j e 

dokumentáciu „Zmeny a doplnky 14/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“ 

v predloženom rozsahu. 

 

C/ s a   u z n i e s l o 

na Všeobecnom záväznom nariadení č. 16/2021 zo dňa 17.08.2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2005 zo dňa 

4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2007 zo dňa 26.4.2007, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 12/2007 zo dňa 8.10.2007, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2008 zo dňa 1.7.2008, všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2010 zo dňa 

29.9.2010, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2013 zo dňa 21.05.2013, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 13/2016 zo dňa 27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2017 zo dňa 

27.06.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018 zo dňa 26.06.2018, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 10/2018 zo dňa 18.09.2018, všeobecne záväzného nariadenia 

č.17/2019 zo dňa 24.09.2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 

25.02.2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2020 zo dňa 08.12.2020. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 

zo dňa 17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021. 

(materiál č. 437/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. .../2021 zo dňa 17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2021 

v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý 
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Uznesenie 

č. 472/2021/24 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 17/2021 zo dňa 

17. augusta 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Dunajská Streda č. 22/2020 zo dňa 08. decembra 2020 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2021 zo dňa 12. januára 2021 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 

2021 v predloženom znení. 

 

 

k bodu č. 6. Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s 

názvom „Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry 

Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede“, realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO2-SC221-2021-67. (materiál č. 438/2021/24) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom 

realizácie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity 

infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede“, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC221-2021-67 v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 17 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý 

 

Uznesenie 

č. 473/2021/24 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

1.Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program na projekt: „Zníženie energetickej 

náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh 

v Dunajskej Strede“, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. 
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2.Celkové oprávnené výdavky projektu 559 190,00 EUR v zmysle výzvy. 

 

3.Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

z rozpočtu mesta vo výške najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. v maximálnej výške 27 959,50 EUR. 

 

4.Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta 

vo výške 84 065,20 EUR. 

 

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

 

6.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. 

 

 

 

Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo ukončené dňa 17.08.2021 o 15.20 hod. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 20.08.2021 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu primátor mesta 

 

 

 

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

 

 

 2/ Ágota Antal    ……………………………… 

 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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


