SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA
DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Číslo: 6/7/2015

Dunajská Streda, 20.08.2015

Zápisnica
z 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda,
konaného dňa 20. augusta 2015 v malej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
- členovia MsR v počte 4 osôb
- primátor mesta
- prednosta MsÚ
- hlavný kontrolór
- vedúci odborov MsÚ
Neprítomní ospravedlnení poslanci:
1. MUDr. Zoltán Horváth – ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
2. MVDr.Gabriel Csicsai,PhD. – ospravedlnený (pracovná zaneprázdnenosť)
Primátor mesta, JUDr. Zoltán Hájos privítal členov mestskej rady, hlavného kontrolóra,
prednostu a vedúcich zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda na začiatku 6. zasadnutia
Mestskej rady Dunajská Streda.
Prijaté uznesenia:
k bodu č. 1. Schválenie programu 6 . zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda
______________________________________________________________________________
Primátor mesta predniesol Návrh na schválenie programu 6. zasadnutia Mestskej rady
Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Hlasovanie o programe rokovania Mestskej rady Dunajská Streda uvedenom v Pozvánke
zo dňa 11.08.2015 :
Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa : 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 122/2015/6
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program 6. rokovania Mestskej rady Dunajská Streda.
Mestská rada Dunajská Streda
schvaľuje
program rokovania Mestskej rady Dunajská Streda, uvedený v Pozvánke zo dňa
11.08.2015.

1.
2.
3.
4.

Schválený program 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda zo dňa 11.08.2015:
Schválenie programu rokovania 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.1/2015
územného plánu mesta Dunajská Streda“.
Návrh na organizačné zabezpečenie 7. rokovania Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda.

k bodu č. 2. Určenie overovateľov a zapisovateľky
______________________________________________________________________________
Primátor mesta za overovateľov zápisnice určil z členov mestskej rady Attilu Karaffu
a Ing. arch. Mariana Ravasza ; za zapisovateľku určil JUDr. Moniku Kardos.

Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa : 0
nehlasoval: 0
Návrh bol prijatý
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Uznesenie
č. 123/2015/6
Mestská rada Dunajská Streda
berie na vedomie
určenie Attilu Karaffu a Ing. arch. Mariana Ravasza za overovateľov zápisnice a JUDr.
Moniku Kardos za zapisovateľku.
k bodu č. 3 Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky
č.1/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda“
____________________________________________________________________________
Primátor predniesol Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny
a doplnky č.1/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v zmysle predloženého
písomného materiálu.
Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa : 0
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý

Uznesenie
č. 124/2015/6
Mestská rada Dunajská Streda
odporúča Metskému zastupiteľstvu Dunajksá Streda
A/ vziať na vedomie
správu o vyhodnotení stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien
a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda.
B/ schváliť
dokumentáciu „Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Dunajská Streda“ v
predloženom rozsahu.
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C/ uzniesť sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 16/2015 zo dňa 20.08.2015, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 352/2005 zo dňa
4.10.2005, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť územného plánu mesta Dunajská Streda, v
znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 62/2007 zo dňa 26.4.2007, Všeobecne
záväzného nariadenia č. 95/2007 zo dňa 9.10.2007, Všeobecne záväzného nariadenia č.
198/2008 zo dňa 1.7.2008, Všeobecne záväzného nariadenia č. 534/2010 zo dňa
29.9.2010 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 29/473/2013 zo dňa 24.04.2013.
k bodu č. 4 Návrh na organizačné zabezpečenie 7. rokovania Mestského zastupiteľstva
Dunajská Streda
____________________________________________________________________________
Primátor predniesol Návrh na organizačné zabezpečenie 7. rokovania Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda v zmysle predloženého písomného materiálu.
Výsledok hlasovania:
prítomní : 4
za
: 4
proti
: 0
zdržal sa : 0
nehlasoval: 0
Návrh nebol prijatý

Uznesenie
č. 125/2015/6
Mestská rada Dunajská Streda
určuje
1. čas a miesto konania 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
nasledovne:
20.08.2015, t.j. o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Radnice v Dunajskej Strede
2. program rokovania v zmysle zápisnice Mestskej rady Dunajská Streda
3. spôsob prípravy materiálov, zodpovednosť za ich vypracovanie a odovzdanie na účely
expedície
4. okruh pozvaných
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Po prerokovaní všetkých bodov programu 6. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda, primátor
mesta ukončil rokovanie rady dňa 20.08.2015 o 13,45 hod.
Zápisnica bola bodpísaná dňa 25.08.2015.

JUDr. Zoltán Hájos
primátora mesta

v.z.
____________________

László Szabó
zástupca primátora

Overovatelia:
1/ Attila Karaffa.

………………………………………

2/ Ing. arch. Marian Ravasz ………………………………………

Zapisovateľka:
JUDr. Monika Kardos
organizačná referentka

………………………………………
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