
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ....../2022/1 

1. ustanovujúceho zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

1. alakuló ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban 

 

 

Návrh na schválenie Štatútu mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város Statútumának jóváhagyására. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: Dunaszerdahelyi Képviselő-testület               

                  

 

s c h v a ľ u j e 

Štatút mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2022 

2022. november 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

 
 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neuvádza definíciu 

štatútu ani jeho obsahové náležitosti, len ho na niektorých miestach spomína: 

• § 11 ods. 4 písm. k) – schvaľovanie štatútu obecným zastupiteľstvom, 

• § 13 ods. 4 písm. e) – starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré 

nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 

• § 18f ods. 1 písm. g) – hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút, 

• § 23 ods. 3 – štatút mesta upravuje oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve 

mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie potrebné 

veci, 

• § 25 ods. 1 písm. c) – povinnosť poslancov dodržiavať o. i. aj štatút. 

 

Štatút obce/mesta je možné opísať ako základný vnútorný dokument obce/mesta organizačnej 

povahy, ktorý definuje postavenie obce/mesta a základné vzťahy medzi jednotlivými 

zložkami obce/mesta, prípadne aj navonok. 

 

Ostatný Štatút mesta Dunajská Streda z roku 2005 bol už dvanásťkrát novelizovaný, preto sa 

navrhuje schválenie nového štatútu mesta v predloženom rozsahu. Do predkladaného návrhu 

štatútu mesta boli premietnuté aj zmeny vyvolané novelou príslušných všeobecne záväzných 

predpisov, ktoré nadobudli účinnosť od poslednej vykonanej úpravy doterajšieho štatútu 

mesta. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, Mgr. Dominika  Eszter Pelechová  
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