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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 1/9/2022     Dunajská Streda, 25.11.2022 

 

Zápisnica 
 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 

konaného dňa 22. novembra 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

Prítomní: 

- poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v počte 21 osôb 

- primátor mesta 

- hlavný kontrolóra 

- prednosta Mestského úradu Dunajská Streda 

- vedúci odborov Mestského úradu Dunajská Streda 

- náčelník Mestskej polície v Dunajskej Strede 

- riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára 

- riaditeľ Zariadenia pre seniorov 

- konateľ spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

- riaditeľ spoločnosti Perfects a.s. 

- konateľ spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 

- riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda 

 

Prítomní hostia: 

- Mgr. József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja 

- Krisztián Forró, poslanec Trnavského samosprávneho kraja 

- Tibor Pető, veľvyslanec Maďarska na Slovensku 

- JUDr. Peter Nyilfa, predseda Mestskej volebnej komisie mesta Dunajská Streda 

- pplk. Mgr. Štefan Lelkes, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Dunajskej Strede 

- Mgr. Michal Deraj, prednosta Okresného úradu Dunajská Streda 

- Mgr. Tibor Iró, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda 

- Mgr. Erika Nemčeková, riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne v Dunajskej Strede 

- PhDr. Krisztián Bozay, dekan Rímskokatolíckej farnosti v Dunajskej Strede 

- Mgr. Zsolt Görözdi, duchovný pastier Reformovanej kresťanskej cirkvi 

- Mgr. Jozef Horňák, námestný farár Cirkevného zboru ECAV 

- Ing. Juraj Stern, Židovská náboženská obec 

- Jozef Schwartz, Židovská náboženská obec 
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k bodu č. 1. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

 

 Na úvod slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda zaznela štátna hymna Slovenskej republiky a po nej hymna Maďarska.  

 

 Predseda Mestskej volebnej komisie mesta Dunajská Streda JUDr. Peter Nyilfa predniesol 

informáciu o priebehu a výsledku volieb do samosprávnych orgánov mesta Dunajská Streda. 

Následne zložil sľub JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda a od predsedu 

Mestskej volebnej komisie mesta Dunajská Streda si prevzal osvedčenie o zvolení primátora 

mesta Dunajská Streda. Po tomto zložili sľub aj poslanci zvolení do Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda a prevzali si osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda od predsedu Mestskej volebnej komisie mesta Dunajská Streda, JUDr. Petra 

Nyilfu. 

 

 Nasledoval slávnostný príhovor Mgr. Józsefa Berényiho, podpredsedu Trnavského 

samosprávneho kraja a JUDr. Zoltána Hájosa, primátora mesta. 

 

 Po príhovoroch nasledovala prestávka, v rámci ktorej primátor mesta pozval 

novozvolených poslancov a všetkých prítomných hostí na slávnostný prípitok a občerstvenie. 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pokračovalo o 15.00 hod. 

 

 

k bodu č. 2. Návrh programu 1. ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

 

 Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos otvoril a viedol 1., ustanovujúce zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. Konštatoval, že pozvánka na 1. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda bola zaslaná všetkým mestským poslancom elektronickou poštou 

v lehote stanovenej podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

(ďalej len „Rokovací poriadok“) a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

 

 Poslanec Roland Hakszer navrhol, aby boli programové body č. 11 a č. 12 vyňate 

z programu dnešného rokovania. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, že programový bod č. 11 je potrebné 

prerokovať vzhľadom na nové funkčné obdobie primátora. 
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 Poslanec Roland Hakszer s ohľadom na uvedené navrhol, aby bol programový bod č. 12 

vyňatý z programu dnešného rokovania. 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní : 21 

za : 1 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 20 

Z technických príčin hlasovanie č. 1 nebolo 

platné. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca: 

 

Hlasovanie č. 2: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o programe rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda spolu 

s pozmeňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 1/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo dňa 22.11.2022: 

1. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 
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a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Informácia predsedu Mestskej volebnej komisie mesta Dunajská Streda o priebehu 

a výsledku volieb do orgánov mesta Dunajská Streda. 

c) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Dunajská Streda. 

d) Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. 

e) Príhovor primátora mesta Dunajská Streda. 

f) Slávnostný príhovor hostí. 

2. Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. 

3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

4. Návrh na schválenie Štatútu mesta Dunajská Streda. (materiál č. 1/2022/1) 

5. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda. (materiál č. 2/2022/1) 

6. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady Dunajská Streda. 

(materiál č. 3/2022/1) 

7. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 4/2022/1) 

8. Návrh na uznesenie o poverení zástupcov primátora. (materiál č. 5/2022/1) 

9. Návrh na uznesenie o zriadení mestskej rady a voľbe jej členov. (materiál 

č. 6/2022/1) 

10. Návrh na uznesenie o zriadení komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

a voľbe ich členov. (materiál č. 7/2022/1) 

11. Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda. (materiál č. 

8/2022/1) 

12. Návrh na uznesenie o schválení sobášiacich. (materiál č. 10/2022/1) 

13. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný 

majetok v prospech spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32, 1016 Budapešť, Maďarsko. 

(materiál č. 11/2022/1) 

14. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda na II. polrok 2022. (materiál č. 12/2022/1) 

15. Záver. 

 

 

k bodu č. 3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

 

 Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z poslancov mestského zastupiteľstva 

Mgr. Ivána Nagya a MUDr. Zoltána Horvátha, za zapisovateľku určil Mgr. Dominiku Eszter 

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

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 2/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

určenie Mgr. Ivána Nagya a MUDr. Zoltána Horvátha za overovateľov zápisnice a Mgr. 

Dominiky Eszter Pelechovej za zapisovateľku. 

 

k bodu č. 4. Návrh na schválenie Štatútu mesta Dunajská Streda. (materiál č. 1/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Štatútu mesta Dunajská Streda v zmysle 

predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony poznamenal, že predkladaný materiál len 

v polovici jednej vety upravuje používanie jazyka národnostnej menšiny a uviedol, že Komisia 

MsZ pre národnostné a jazykové práva sa bude predkladaným návrhom bližšie zaoberať 

a následne predloží s tým súvisiaci návrh na zmenu.  

 

 Poslankyňa Ing. Erika Szelle poukázala na chybu v § 2 ods. 2 návrhu a to, že v ňom chýba 

katastrálne územie Mliečany a žiadala odstránenie tejto chyby. 

 

 Hlasovanie o doplnení § 2 ods. 2 predkladaného návrhu: 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 3/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Štatút mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu spolu s doplňujúcim návrhom. 

 

 

k bodu č. 5. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 2/2022/1) 

 

Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

Poslanec MUDr. Zoltán Horváth predniesol pozmeňujúci návrh, a to aby v § 42 ods. 3 a v 

§ 43 ods. 3 predkladaného návrhu boli slová ,,predsedovia alebo podpredsedovia poslaneckých 

klubov“ nahradené slovom ,,poslanci“.  

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom: 



7 

 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 4/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v predloženom rozsahu 

spolu s pozmeňujúcim návrhom. 

 

k bodu č. 6. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady Dunajská Streda. 

(materiál č. 3/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady 

Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 5/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok Mestskej rady Dunajská Streda  v predloženom rozsahu. 
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k bodu č. 7. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda. (materiál č. 4/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa Ing. Erika Szelle zhrnula aké zloženie mali komisie mestského zastupiteľstva 

v minulosti. Uviedla, že si Dunajská Streda zaslúži, aby boli mestskému zastupiteľstvu 

predkladané návrhy prerokované odborníkmi. Navrhla, aby v § 1 ods. 3 prvá veta Rokovacieho 

poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda znela: ,,Komisie sú zložené zo 4 

poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších 4 osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov 

odborníkov.“ Ďalej poznamenala, že ak je nejaký poslanec členom viacerých komisií, sám vie, 

aké je to časovo náročné a nie vždy sa dokáže skutočne odborne vyjadriť k prerokovávanej téme. 

Ďalej dodala, že komisie majú len odporúčaciu právomoc a nie rozhodovaciu. 

 

 Primátor mesta uviedol, že podľa neho komisie zložené zo 6 poslancov a 2 ďalších členov 

z radov odborníkov aj doteraz fungovali a dodal, že poslancom mestského zastupiteľstva sa 

nestane ktokoľvek a sami poslanci zastupujú určitú odbornosť v daných komisiách. Ďalej 

poznamenal, že poslanec má prehľad o dianí v meste a o jeho problémoch. Uviedol, že súhlasí 

s tým, aby boli odborníci prizvaní na rokovania a zapojení do práce samosprávy, ale poslankyňou 

navrhnuté zloženie komisií nepovažuje za vhodné. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, že nie je vylúčené, aby sa zasadnutia komisií 

zúčastnili ďalší odborníci a poukázal na § 1 ods. 3 poslednú vetu predkladaného návrhu. 

Poznamenal, že je poslancom mestského zastupiteľstva od roku 2010 a viackrát sa stalo, že 

komisia na svoje zasadnutia prizvala k určitej problematike aj odborníka, ktorý nebol členom 

komisie. Na záver dodal, že sú to práve poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí nesú voči 

obyvateľom väčšiu zodpovednosť za prijaté rozhodnutia než členovia z radov odborníkov. 

 

 Poslankyňa Tünde Brunczviková uviedla, že z časti súhlasí s poslankyňou Ing. Erikou 

Szelle a navrhla, aby v § 1 ods. 3 prvá veta Rokovacieho poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda znela: ,,Komisie sú zložené zo 6 poslancov mestského 

zastupiteľstva a ďalších 4 osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.“ Ďalej 

žiadala, aby sa pri zložení komisií z radov poslancov prihliadalo aj na to, koľkých zasadnutí sa 

poslanci zúčastnili v minulosti.  

 

 Poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony súhlasil s poslancom JUDr. Szabolcsom 

Hodosym a uviedol, že poslanci nesú politickú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, avšak 

súhlasil s tým, že by mali byť odborníci častejšie prizvaní na zasadnutia komisií v zmysle § 1 

ods. 3 tretej vety predkladaného návrhu. 
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 Poslanec Ladislav Bachman uviedol, že by zloženie mohlo pozostávať zo 6 poslancov 

mestského zastupiteľstva a ďalších 4 osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov 

odborníkov, prípadne by odborníkov mohlo byť aj viac. Ďalej uviedol prípad Komisie MsZ pre 

životné prostredie z predchádzajúceho volebného obdobia, z ktorej po dvoch rokoch vystúpili 

členovia zvolení mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov a komisia nakoniec zostala bez 

takýchto členov.  

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ing. Eriky Szelle: 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní : 21 

za : 3 

proti : 12 

zdržal sa : 6 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Tünde Brunczvikovej: 

 

Hlasovanie č.11: 

prítomní : 21 

za : 6 

proti : 10 

zdržal sa : 5 

nehlasoval : 0 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní : 21 

za : 15 

proti : 3 

zdržal sa : 3 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 

Uznesenie 

č. 6/2022/1 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

k bodu č. 8. Návrh na uznesenie o poverení zástupcov primátora. (materiál č. 5/2022/1) 

 

 Primátor mesta poveril zastupovaním Attilu Karaffa., poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

 Hlasovanie poslancov: 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní : 21 

za : 16 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 3 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 7/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

poverenie Attilu Karaffa za zástupcu primátora. 

 

k bodu č. 9. Návrh na uznesenie o zriadení mestskej rady a voľbe jej členov. (materiál 

č. 6/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o zriadení mestskej rady a voľbe jej členov 

v zmysle predloženého písomného materiálu. Ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, aby sa počet 

členov mestskej rady zvýšil na 7. Ďalej predniesol návrh na členov Mestskej rady Dunajská 

Streda, a to: 

László Szabó 

Mgr. Krisztián Nagy 

Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

Mgr. Alexander Dakó 

Roland Hakszer 

MUDr. Zoltán Horváth 
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 Primátor mesta navrhol poslancom tajné hlasovanie o voľbe členov Mestskej rady 

Dunajská Streda a za členov volebnej komisie menoval: JUDr. Szabolcsa Hodosyho za predsedu 

volebnej komisie a Mgr. Ritu Őri a Ladislava Bachmana za členov volebnej komisie. 

 

 Hlasovanie poslancov o členoch volebnej komisie: 

 

Hlasovanie č. 14 

prítomní : 21 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Po rozdaní hlasovacích lístkov pristúpili poslanci k tajnému hlasovaniu. 

 

 Po tajnom hlasovaní predseda volebnej komisie JUDr. Szabolcs Hodosy informoval 

prítomných o výsledku tajného hlasovania: Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony získal 17 hlasov, 

László Szabó získal 17 hlasov, Mgr. Alexander Dakó získal 9 hlasov, Mgr. Krisztián Nagy získal 

15 hlasov, MUDr. Zoltán Horváth získal 16 hlasov a Roland Hakszer získal 15 hlasov. Predseda 

konštatoval, že členmi Mestskej rady Dunajská Streda sa v prvom kole volieb stali: Mgr. art., dr. 

jur. Ákos Horony, László Szabó, Mgr. Krisztián Nagy, MUDr. Zoltán Horváth a Roland Hakszer. 

Vzhľadom na to, že jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

poslancov, bolo potrebné vykonať druhé kolo volieb. 

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke o 15.54 hod v trvaní 10 minút. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke: 

 

Hlasovanie č. 15 

prítomní : 21 

za : 14 

proti : 1 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 6 

Návrh bol prijatý. 

 

 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 s c h v a ľ u j e 

 procedurálny návrh o prestávke v trvaní 10 minút. 
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Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pokračovalo o 16.04 hod. 

 

 Zástupca primátora Attila Karafa navrhol za poslanecký klub Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. /Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny kandidáta z prvého kola - Mgr. 

Alexandra Dakóa. 

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy priblížil prítomným § 42 ods. 6 a ods. 7 Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Po rozdaní hlasovacích lístkov pristúpili poslanci k tajnému hlasovaniu. 

 

 Po tajnom hlasovaní druhého kola volieb predseda volebnej komisie JUDr. Szabolcs 

Hodosy informoval prítomných o výsledku tajného hlasovania: Mgr. Alexander Dakó získal 13 

hlasov. Konštatoval, že členom Mestskej rady Dunajská Streda sa v druhom kole volieb stal: 

Mgr. Alexander Dakó. 

 

 Hlasovanie o bode A/ predkladaného návrhu spolu s pozmeňujúcim návrhom primátora: 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní : 21 

za : 15 

proti : 3 

zdržal sa : 2 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o bode C/ predkladaného návrhu, že členom Mestskej rady Dunajská Streda je 

ex lege zástupca primátora mesta: Attila Karaffa: 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní : 21 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 4 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 8/2022/1 
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ z r i a ď u j e  

Mestskú radu Dunajská Streda s počtom členov 7  

 

B/ v o l í 

za členov Mestskej rady Dunajská Streda poslancov:  

1. László Szabó 

2. Mgr. Krisztián Nagy 

3. Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

4. Mgr. Alexander Dakó 

5. Roland Hakszer 

6. MUDr. Zoltán Horváth 

 

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

že členom Mestskej rady Dunajská Streda je ex lege zástupca primátora mesta: Attila 

Karaffa 

 

 

k bodu č. 10. Návrh na uznesenie o zriadení komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda a voľbe ich členov. (materiál č. 7/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o zriadení komisií Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda a voľbe ich členov v zmysle predloženého písomného materiálu. 

 

 Poslankyňa Ing. Erika Szelle navrhla, aby bola zriadená ďalšia komisia mestského 

zastupiteľstva, a to komisia, ktorej náplň práce by spočívala v riešení úloh súvisiacich 

s energetickou krízou, ktorej momentálne čelíme. Podľa nej je potrebné zriadiť takúto komisiu, 

pretože je úlohou poslancov riešiť problémy súvisiace s budovami mesta, funkčnosťou systému, 

verejným osvetlením a pod. Vie, že sa spomínanými budovami zaoberá mestský úrad, ale myslí 

si, že by si mali poslanci vytvoriť vlastný prehľad práve prostredníctvom  komisie mestského 

zastupiteľstva. 

 

 Zástupca primátora Attila Karaffa uviedol, že poslanecký klub Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. /Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny podporuje schválenie 

predkladaného návrhu a dodal, že tak ako už uviedla aj sama pani poslankyňa, mestský úrad sa už 

dlhšie zaoberá preverovaním energetického stavu mestských organizácii a myslí si, že ak sa tejto 

problematike chcú poslanci zvlášť venovať aj na zasadnutiach konkrétnej komisie, mohli by tak 

urobiť na zasadnutiach Komisie MsZ pre životné prostredie. 

 

 



14 

 

 Poslanec Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony navrhol, aby sa medzi úlohy Komisie MsZ pre 

rozvoj mesta alebo Komisie MsZ pre životné prostredie zaradila aj oblasť riešenia energetickej 

efektívnosti. 

 

 Primátor mesta na základe rozpravy navrhol, aby boli v bode B/ písm. d) na konci vety 

doplnené slová ,,a riešenia energetickej efektívnosti“. Ďalej primátor mesta navrhol za 

predsedov, podpredsedov a členov jednotlivých komisií nasledovných poslancov: 

 

- Komisia MsZ mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií 

 Predseda: Ladislav Bachman 

 Podpredseda: Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

 Členovia: György Bugár 

  JUDr. Szabolcs Hodosy 

  Tünde Brunczviková 

  PhDr. Csaba Penczinger 

 

- Komisia MsZ pre financie 

 Predseda: JUDr. Szabolcs Hodosy 

 Podpredseda: László Szabó 

 Členovia: MUDr. Károly Földes, MPH 

  Attila Karaffa 

  MUDr. Zoltán Horváth 

  Mgr. Andrea Herceg 

 

- Komisia MsZ pre rozvoj mesta 

 Predseda: Mgr. Alexander Dakó 

 Podpredseda: Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

 Členovia: Attila Karaffa 

  Sándor Dohorák 

  Mgr. Andrea Herceg 

  Roland Hakszer 

 

- Komisia MsZ pre životné prostredie 

 Predseda: Ing. Erika Szelle 

 Podpredseda: Sándor Dohorák 

 Členovia: Ladislav Bachman 

  Ladislav Gútay 

  Mgr. Iván Nagy 

  Roland Hakszer 

 

 



15 

 

- Komisia MsZ pre školstvo a kultúru 

 Predseda: Ladislav Gútay 

 Podpredseda: Mgr. Iván Nagy 

 Členovia: László Szabó 

  Attila Karaffa 

  Mgr. Rita Őri 

  PhDr. Csaba Penczinger 

 

- Komisia MsZ pre mládež a šport 

 Predseda: Mgr. Krisztián Nagy 

 Podpredseda: György Bugár 

 Členovia: Ladislav Gútay 

  Sándor Dohorák 

  Tünde Brunczviková 

  MUDr. Zoltán Horváth 

 

- Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo 

 Predseda: MUDr. Juraj Puha 

 Podpredseda: MUDr. Zoltán Horváth 

 Členovia: György Bugár 

  MUDr. Károly Földes, MPH 

  Mgr. Krisztián Nagy 

  Imre Jarábik 

 

- Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva 

 Predseda: Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

 Podpredseda: Mgr. Iván Nagy 

 Členovia: László Szabó 

  Mgr. Rita Őri 

  Imre Jarábik 

  PhDr. Csaba Penczinger 

 

 Poslanec Ladislav Bachman navrhol, aby sa členkou Komisie MsZ pre rozvoj mesta stala 

poslankyňa Tünde Brunczviková. 

 

 Poslankyňa Ing. Erika Szelle navrhla, aby sa členom Komisie MsZ pre školstvo a kultúru 

stal poslanec Imre Jarábik, keďže už 29 rokov pracuje v mestskom kultúrnom stredisku. 

Poďakovala za návrh za predsedníčku Komisie MsZ pre životné prostredie. Ďalej vyjadrila 

nespokojnosť s tým, že nebola navrhnutá za členku Komisie MsZ pre rozvoj mesta. 

 

 Primátor mesta uviedol, že ide len o návrh a poslanci môžu predniesť ďalšie návrhy. 
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 Poslanec Roland Hakszer navrhol, aby bola namiesto neho členkou Komisie MsZ pre 

životné prostredie poslankyňa Mgr. Rita Őri. 

 

 Primátor mesta uviedol, v akom pomere poslancov za poslanecký klub Szövetség - 

Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny a za nezávislých 

poslancov bol zostavený návrh na členom jednotlivých komisií.  

 

 Poslanec PhDr. Csaba Penczinger navrhol, aby bol namiesto neho členom Komisie MsZ 

pre školstvo a kultúru poslanec Imre Jarábik a ďalej navrhol, aby sa členkou Komisie MsZ pre 

rozvoj mesta stala Ing. Erika Szelle.  

 

 Poslanec JUDr. Szabolcs Hodosy uviedol, že by bolo vhodné hlasovať zvlášť o bode A/, 

bode B/, bode C/ písm. a), bode C/ písm. b) predkladaného návrhu a zvlášť o členoch 

jednotlivých komisií.  

 

 Hlasovanie o bode A/ predkladaného návrhu: 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o bode B/ predkladaného návrhu spolu s doplňujúcim návrhom: 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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 Hlasovanie o bode C/ písm. a) predkladaného návrhu, a to o voľbe: 

1. predsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií: Ladislav Bachman 

2. predsedu Komisie MsZ pre financie: JUDr. Szabolcs Hodosy 

3. predsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta: Mgr. Alexander Dakó 

4. predsedu Komisie MsZ pre životné prostredie: Ing. Erika Szelle 

5. predsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: Ladislav Gútay 

6. predsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: Mgr. Krisztián Nagy 

7. predsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: MUDr. Juraj Puha 

8. predsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie o bode C/ písm. b) predkladaného návrhu, a to o voľbe: 

1. podpredsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií: Mgr. art., dr. jur. Ákos 

Horony 

2. podpredsedu Komisie MsZ pre financie: László Szabó 

3. podpredsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta: Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

4. podpredsedu Komisie MsZ pre životné prostredie: Sándor Dohorák 

5. podpredsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: Mgr. Iván Nagy 

6. podpredsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: György Bugár 

7. podpredsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: MUDr. Zoltán Horváth 

8. podpredsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: Mgr. Iván Nagy 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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 Hlasovanie poslancov o nasledovných členoch Komisie MsZ mandátov a pre 

nezlučiteľnosť funkcií: 

György Bugár, JUDr. Szabolcs Hodosy, Tünde Brunczviková, PhDr. Csaba Penczinger 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie poslancov o nasledovných členoch Komisie MsZ pre financie: 

MUDr. Károly Földes, MPH, Attila Karaffa, MUDr. Zoltán Horváth, Mgr. Andrea Herceg 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie poslancov o nasledovných členoch Komisie MsZ pre životné prostredie: 

Ladislav Bachman, Ladislav Gútay, Mgr. Iván Nagy, Mgr. Rita Őri 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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 Hlasovanie poslancov o nasledovných členoch Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

László Szabó, Attila Karaffa, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie poslancov o nasledovných členoch Komisie MsZ pre mládež a šport: Ladislav 

Gútay, Sándor Dohorák, Tünde Brunczviková, MUDr. Zoltán Horváth 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 

 

 Hlasovanie poslancov o nasledovných členoch Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a 

zdravotníctvo: György Bugár, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Krisztián Nagy, Imre Jarábik 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 1 

Návrh bol prijatý. 
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 Hlasovanie poslancov o nasledovných členoch Komisie MsZ pre národnostné a jazykové 

práva: László Szabó, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik, PhDr. Csaba Penczinger 

 

Hlasovanie č. 28: 

prítomní : 21 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

 Primátor mesta navrhol poslancom tajné hlasovanie o voľbe členov Komisie MsZ pre 

rozvoj mesta. Kandidáti na členov komisie sú: Attila Karaffa, Sándor Dohorák, Mgr. Andrea 

Herceg, Roland Hakszer, Tünde Brunczviková a Ing. Erika Szelle. 

 

Po rozdaní hlasovacích lístkov pristúpili poslanci k tajnému hlasovaniu. 

 

 Po tajnom hlasovaní predseda volebnej komisie JUDr. Szabolcs Hodosy informoval 

prítomných o výsledku tajného hlasovania: Attila Karaffa získal 18 hlasov, Sándor Dohorák 

získal 20 hlasov, Mgr. Andrea Herceg získala 10 hlasov, Roland Hakszer získal 8 hlasov, Tünde 

Brunczviková získala 11 hlasov a Ing. Erika Szelle získala 6 hlasov. Predseda konštatoval, že 

členmi Komisie MsZ pre rozvoj mesta sa v prvom kole volieb stali: Attila Karaffa, Sándor 

Dohorák a Tünde Brunczviková. 

Vzhľadom na to, že dostatočný počet kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných poslancov, bolo potrebné vykonať druhé kolo volieb. 

 

Primátor mesta predniesol procedurálny návrh o prestávke o 16.57 hod. v trvaní 5 minút. 

 

 Hlasovanie o procedurálnom návrhu primátora mesta o prestávke: 

 

Hlasovanie č. 29 

prítomní : 21 

za : 11 

proti : 0 

zdržal sa : 1 

nehlasoval : 9 

Návrh bol prijatý. 
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 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

 s c h v a ľ u j e 

 procedurálny návrh o prestávke v trvaní 5 minút. 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pokračovalo o 17.02 hod. 

 

 

 Zástupca primátora Attila Karafa navrhol za poslanecký klub Szövetség - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. /Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny za ďalšieho kandidáta – MUDr. 

Károlya Földesa, MPH . 

 

 Primátor mesta uviedol, že kandidátmi na člena komisie sú: MUDr. Károly Földes, MPH, 

Mgr. Andrea Herceg, Roland Hakszer a Ing. Erika Szelle. 

 

Po rozdaní hlasovacích lístkov pristúpili poslanci k tajnému hlasovaniu. 

 

 Po tajnom hlasovaní druhého kola volieb predseda volebnej komisie JUDr. Szabolcs 

Hodosy informoval prítomných o výsledku tajného hlasovania: MUDr. Károly Földes, MPH 

získal 12 hlasov, Mgr. Andrea Herceg získala 1 hlas, Roland Hakszer získal 2 hlasy a Ing. Erika 

Szelle získala 6 hlasov. Konštatoval, že členom Komisie MsZ pre rozvoj mesta sa v druhom kole 

volieb stal: MUDr. Károly Földes, MPH. 

 

Uznesenie 

č. 9/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/  z r i a ď u j e 

stále komisie mestského zastupiteľstva a to: Komisia MsZ mandátová a pre 

nezlučiteľnosť funkcií, Komisia MsZ pre financie, Komisia MsZ pre rozvoj mesta, 

Komisia MsZ pre životné prostredie, Komisia MsZ pre školstvo a kultúru, Komisia MsZ 

pre mládež a šport, Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo, Komisia MsZ 

pre národnostné a jazykové práva. 

 

B/ u r č u j e 

hlavné oblasti náplne práce komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

nasledovne: 
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a) Komisia MsZ mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií plní úlohy najmä v oblasti 

riešenia mandátu poslancov, ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií poslancov 

ako verejných funkcionárov, podieľa sa na kontrole vybavovania podnetov, sťažností 

a petícií obyvateľov mesta. 

b) Komisia MsZ pre financie plní úlohy najmä v oblasti financií, rozpočtu, správy, 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a v oblasti podnikateľskej činnosti na 

území mesta. 

c) Komisia MsZ pre rozvoj mesta plní úlohy najmä v oblasti rozvoja, územného 

plánovania, investičnej činnosti, dopravy, cestovného ruchu, čerpania prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu a z európskych fondov. 

d) Komisia MsZ pre životné prostredie plní úlohy najmä v oblasti životného prostredia, 

prírodných hodnôt, verejného poriadku a bezpečnosti a riešenia energetickej 

efektívnosti. 

e) Komisia MsZ pre školstvo a kultúru plní úlohy najmä v oblasti vzdelávania, kultúry a 

medzinárodných vzťahov. 

f) Komisia MsZ pre mládež a šport plní úlohy najmä v oblasti mládežníckej politiky, 

športu a telesnej kultúry. 

g) Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo plní úlohy najmä v oblasti 

sociálnej politiky, zdravotníctva, sociálnej služby a charity. 

h) Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva plní úlohy najmä v oblasti aplikácie 

práv príslušníkov národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v 

úradnom styku. 

 

C/ v o l í  

a) predsedov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to za: 

1. predsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií:  

 Ladislav Bachman 

2. predsedu Komisie MsZ pre financie: 

 JUDr. Szabolcs Hodosy 

3. predsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 Mgr. Alexander Dakó 

4. predsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 Ing. Erika Szelle 

5. predsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 Ladislav Gútay 

6. predsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 Mgr. Krisztián Nagy 

7. predsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

 MUDr. Juraj Puha 

8. predsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 
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b) podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to za 

1. podpredsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií: 

 Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

2. podpredsedu Komisie MsZ pre financie: 

 László Szabó 

3. podpredsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony 

4. podpredsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 Sándor Dohorák 

5. podpredsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 Mgr. Iván Nagy 

6. podpredsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 György Bugár 

7. podpredsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

 MUDr. Zoltán Horváth 

8. podpredsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 Mgr. Iván Nagy 

 

c) členov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to za 

1. členov Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií: 

 György Bugár, JUDr. Szabolcs Hodosy, Tünde Brunczviková, PhDr. Csaba 

Penczinger 

2. členov Komisie MsZ pre financie: 

 MUDr. Károly Földes, MPH, Attila Karaffa, MUDr. Zoltán Horváth, Mgr. Andrea 

Herceg 

3. členov Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 Attila Karaffa, Sándor Dohorák, Tünde Brunczviková, MUDr. Károly Földes, MPH 

4. členov Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 Ladislav Bachman, Ladislav Gútay, Mgr. Iván Nagy, Mgr. Rita Őri 

5. členov Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 László Szabó, Attila Karaffa, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik 

6. členov Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 Ladislav Gútay, Sándor Dohorák, Tünde Brunczviková, MUDr. Zoltán Horváth 

7. členov Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

 György Bugár, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Krisztián Nagy, Imre Jarábik 

8. členov Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 László Szabó, Mgr. Rita Őri, Imre Jarábik, PhDr. Csaba Penczinger 
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k bodu č. 11. Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská Streda. (materiál 

č. 8/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh uznesenia o určení platu primátora mesta Dunajská 

Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Poslankyňa Ing. Erika Szelle sa poďakovala primátorovi mesta za jeho príhovor, v ktorom 

spomínal aká budúcnosť čaká mesto a že mesto bude hospodáriť s nižším obnosom peňazí. 

Vyplývajúc z uvedeného nepovažuje za vhodné, aby bol plat primátora zvýšený o 60 %. Žiadala 

aby vedúci poslaneckého klubu navrhol menšie zvýšenie. Poslankyňa navrhla, aby bol plat 

primátora zvýšený o 30 % až 40 %. 

 

 Primátor mesta uviedol, že je návrh potrebné konkretizovať, aby poslanci mohli hlasovať 

o konkrétnom návrhu.  

 

 Poslankyňa Ing. Erika Szelle uviedla, že nepovažuje za vhodné, aby bol plat primátora 

maximalizovaný a navrhla, aby bol zvýšený o 30 %.  

 

 Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne: 

 

Hlasovanie č. 30: 

prítomní : 21 

za : 3 

proti : 5 

zdržal sa : 11 

nehlasoval : 2 

Návrh nebol prijatý. 

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní : 21 

za : 18 

proti : 3 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Hlasovanie č. 32 

prítomní : 21 

za : 17 

proti : 0 

zdržal sa : 4 

nehlasoval : 0 

Z technických príčin hlasovanie č. 32 

nebolo platné. 

 

Uznesenie 

č. 10/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

u r č u j e 

plat primátora mesta Dunajská Streda mesačne vo výške, ktorá je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

koeficientu uvedeného v § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

a zvýšený o 60 %. 

 

k bodu č. 12. Návrh na uznesenie o schválení sobášiacich. (materiál č. 10/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o schválení sobášiacich v zmysle 

predloženého písomného materiálu. Ďalej predniesol návrh na poverenie za sobášiacich z radov 

poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda poslancov: Ladislava Gútayho, Attilu 

Karaffa, Mgr. Alexandra Dakóa, Mgr. Krisztiána Nagya, Mgr. Andreu Herceg a Lászlóa Szabóa. 

 

 Poslankyňa Ing. Erika Szelle predniesla návrh na poverenie za sobášiaceho z radov 

poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda poslanca: PhDr. Csabu Penczingera. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 33: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 11/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

p o v e r u j e 

za sobášiacich poslancov: 

1. Ladislava Gútayho 

2. Attilu Karaffa 

3. Mgr. Alexandra Dakóa 

4. Mgr. Krisztiána Nagya 

5. Mgr. Andreu Herceg 

6. Lászlóa Szabóa 

7. PhDr. Csabu Penczingera 

 

 

k bodu č. 13. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného práva na 

nehnuteľný majetok v prospech spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32, 1016 Budapešť, Maďarsko. 

(materiál č. 11/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení záložného 

práva na nehnuteľný majetok v prospech spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32, 1016 Budapešť, Maďarsko 

v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

Hlasovanie č. 34: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 12/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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A/ z r u š u j e  

bod B/2. uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 589/2018/27 zo dňa 5. 

júna 2018   

 

B/ s c h v a ľ u j e  

uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta 

Dunajská Streda na sumu 54 000 000 HUF (v prepočte do meny EUR) na dobu do 

7.12.2028, v prospech záložného veriteľa, spoločnosti Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom Gellérthegy utca 30-32, 1016 Budapešť, 

Maďarsko a to  

a) na stavbu súpisného č. 825, druh stavby 12, popis stavby Denné centrum – Klub 

dôchodcov nachádzajúceho sa na pozemku parcely registra „C“ KN č. 2521/22, 

v podiele 1/1 k celku 

b) pozemok parcely registra „C“ KN č. 2521/22, v podiele 1/1 k celku 

všetky zapísané Okresným úradom Dunajská Streda, Katastrálnym odborom na liste 

vlastníctva č. 3251 vedenom pre katastrálne územie: Dunajská Streda, obec: Dunajská 

Streda, okres: Dunajská Streda  

 

C/ p o v e r u j e 

primátora mesta so zabezpečením úloh súvisiacich s uzavretím zmluvy o zriadení 

záložného práva podľa bodu B/ tohto uznesenia a výmazom záložného práva zapísaného 

na budove mestského kultúrneho strediska. 

 

 

k bodu č. 14. Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda na II. polrok 2022. (materiál č. 12/2022/1) 

 

 Primátor mesta predniesol Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2022 v zmysle predloženého písomného materiálu.  

 

 Hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 21 

za : 21 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie 

č. 13/2022/1 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

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

termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2022 

nasledovne: 

13. decembra 

 

 

k bodu č. 16. Záver 

 

 Na záver poprial primátor mesta všetkým prítomným pevné zdravie, poslancom ešte raz 

pogratuloval k získaným mandátom a poprial im mnoho pracovných úspechov. 

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda bolo skončené dňa 22.11.2022 o 17.21 

hod. 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 28.11.2022. 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 

 

 

 

Overovatelia: 1/ Mgr. Iván Nagy    ……………………………… 

 

 

 2/ MUDr. Zoltán Horváth   ……………………………… 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

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


