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              JUDr. Zoltán Hájos 

     primátor mesta Dunajská Streda 

Dunaszerdahely Város Polgármestere 

          Dunajská Streda, 06.03.2015 

                  Dunaszerdahely, 2015.3.06. 

 

 

P o z v á n k a   -  M e g h í v ó 
 

Podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti na 

ustanovenie § 13 odseku (4) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu 

zasadnutí, ktoré sa koná dňa 

10. marca 2015 o 15.00 hod. 

 

vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede. 

 

 Az 1990. évi 369 Tt. sz. a községekről szóló hatályos törvény 13. §-a 4. bekezdése és 

Dunaszerdahely Város Alapszabályzatának 8. cikkelye 3-as pontjának a) bekezdése értelmében 

ezennel meghívom Önt a Dunaszerdahelyi Városi Képviselő - testület 4., soron kívüli ülésére, 

amelyre 

2015. március 10-én l5.00 órai 

 

kezdettel kerül sor a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal nagytermében. 

 

Program: 

 

1. Schválenie programu rokovania 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

mimo plánu zasadnutí. 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 4., soron kívüli ülése napirendjének 

elfogadása. 

2. Návrh na určenie overovateľov a zapisovateľky. 

A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása. 

3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dunajská 

Streda. 
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Javaslat a Dunaszerdahely Város 2014. évi 13. sz. az üzletek és szolgáltatási 

tevékenységet folytató egységek nyitvatartási idejét meghatározó szabályokról szóló 

általános érvényű rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megtárgyalására. 

4. Návrh na odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 

Határozati javaslat a Prima banka Slovensko, a.s. részvényeinek eladására. 

5. Návrh na predloženie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci výzvy 

OPŽP-PO3- 14-4 pod názvom „EKOTEPLO – tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v 

Dunajskej Strede“. 

Javaslat az OPŽP-PO3-14-4 sz. felhívás keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatás iránti kérelem benyújtására a „Fűtéskorszerűsítés a Kodály Zoltán 

Alapiskolában megújuló energiával” megnevezésű pályázatra. 

 

 

 

  

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

 

 

 

 

v zastúpení Lászó Szabó 

zástupca primátora 


