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Informácia   -  Értesítés 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s ochorením COVID-19,  nie 

je možné uskutočniť rokovanie mestského zastupiteľstva podľa § 30f ods. 2 alebo podľa § 12 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto mestské 

zastupiteľstvo príjme uznesenia hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov 

s použitím e-mailových adries poslancov mestského zastupiteľstva, a to dňa 

22. apríla 2020 od 00.00 hod. do 24:00 hod. 

Ide o postup podľa §30f ods. 3 druhej vety písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

Poslanci mestského zastupiteľstva zašlú prípadné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy najneskôr 

16.4.2020 do 24:00 hod. na e-mailovú adresu: dominika.pelechova@dunstreda.eu 

Prípadné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov mestského zastupiteľstva spracovateľ 

materiálu zapracuje do pôvodného návrhu uznesenia a prepracovaný návrh 

uznesenia/prepracované návrhy uznesenia 17.4.2020 (piatok) najneskôr do 15.00 hod. prepošle 

do e-mailovej schránky poslancov mestského zastupiteľstva. Podané pozmeňujúce 

a doplňujúce návrhy budú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta  

www.dunstreda.sk . Zároveň budú zverejnené a doručené poslancom aj všetky pripomienky 

verejnosti k návrhu uznesenia. 

Lehota na hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva je dňa 22.4.2020 (streda) od 00.00 

hod. do 24.00 hod. Hlasuje sa tak, že poslanec pri každom návrhu uznesenia v príslušnom 

rámčeku značkou „X“ vyznačí, či je za prijatie návrhu (ZA) alebo je proti prijatiu návrhu 

(PROTI) alebo sa zdržal hlasovania (ZDRŽAL SA). 

 

Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých 

poslancov. 

 

Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu všeobecne záväzného nariadenia je  

potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. 
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Body programu, o ktorých bude mestské zastupiteľstvo hlasovať: 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.  ........../2020 zo dňa ..... 

apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 24/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy. (materiál č. 220/2020/12) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...... sz. (2020. április ....) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 24. sz. (2019. 

november 26.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahelyi 

székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények diákjai után járó működési 

kiadásokra és fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2020-as évre vonatkozóan 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.  ........../2020 zo dňa ..... 

apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská 

Streda č. 12/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. (materiál č. 221/2020/12) 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...... sz. (2020. április ....) általános érvényű 

rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 12. sz. (2019. 

június 25.) általános érvényű rendelete a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai 

intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról 

szóló általános érvényű rendelete. 
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primátor mesta 


