
 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2016/14 

14. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

14. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

 

 

Návrh na schválenie vstupu mesta Dunajská Streda do občianskeho združenia MŠK 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

50399098. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város tagságának jóváhagyására az MŠK Dunajská 

Streda (székhely Erzsébet tér 1203/7, azonosítószám 50399098) polgári társulásban.   

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:             Mestské zastupiteľstvu Dunajská Streda po prerokovaní predmetu  

Határozati javaslat                návrhu  

 

A/ schvaľuje  

vstup mesta Dunajská Streda do občianskeho združenia MŠK 

Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 

Dunajská Streda, IČO: 50399098. 

 

B/ poveruje primátora mesta 

zabezpečiť úkony súvisiace so vstupom mesta Dunajská Streda 

do občianskeho združenia MŠK Dunajská Streda. 

 

 

 

 September 2016 

2016. szeptember 



Dôvodová správa 

 

Návrh sa predkladá na základe predbežného rokovania zakladateľov občianskeho 

združenia (Tünde Brunczviková, Ing. Jolana Németh, MUDr. Zoltán Horváth) a vedenia mesta. 

 

Novozaložené občianske združenie MŠK Dunajská Streda bolo zaregistrované na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 27.06.2016 (deň vzniku) pod č. VVS/1-900/90-49026. 

 

 Právna úprava občianskych združení je obsiahnutá v zákone NR SR č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v z.n.p. 

 

 Vstup mesta do občianskeho združenia schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. mestské zastupiteľstvo: 

„(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh 

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a 

kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,  

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj 

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,“ 

 

V prípade schválenia účasti mesta v občianskom združení MŠK Dunajská Streda 

mestským zastupiteľstvom, bude podaná občianskemu združeniu prihláška o prijatie mesta 

Dunajská Streda za člena združenia. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť. 

 komisia MsZ pre šport a telesnú výchovu a odporúča ho schváliť.  

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 

 

 


