
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ....../2018/1 

1. ustanovujúceho zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

1. alakuló ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie o zriadení komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda  

a voľbe ich členov 

   Határozati javaslat a  Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete bizottságainak 

létrehozásáról és tagjainak a megválasztásáról 

  

 

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 zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat     Dunaszerdahelyi Képviselő-testület               

 
 

A/ z r i a ď u j e 

létrehozza 

stále komisie mestského zastupiteľstva a to: Komisia 

MsZ mandátová, Komisia MsZ pre financie, Komisia MsZ 

pre rozvoj mesta, Komisia MsZ pre životné prostredie, 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru, Komisia MsZ pre 

mládež a šport, Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť 

a zdravotníctvo, Komisia MsZ pre národnostné a jazykové 

práva. 

 



 

 

B/ v o l í  

megválasztja 

 

  a)  

1. predsedu Komisie MsZ mandátová: 

2. predsedu Komisie MsZ pre financie: 

3. predsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

4. predsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

5. predsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

6. predsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

7. predsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť 

a zdravotníctvo: 

8. predsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové 

práva: 

 

  b) 

1. podpredsedu Komisie MsZ mandátová: 

2. podpredsedu Komisie MsZ pre financie: 

3. podpredsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

4. podpredsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

5. podpredsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

6. podpredsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

7. podpredsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť 

a zdravotníctvo: 

8. podpredsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové 

práva: 

 

 

c) 

1. členov Komisie MsZ mandátová: 

2. členov Komisie MsZ pre financie: 

3. členov Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

4. členov Komisie MsZ pre životné prostredie:  

5. členov Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

6. členov Komisie MsZ pre mládež a šport: 

7. členov Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť 

a zdravotníctvo: 

8. členov Komisie MsZ pre národnostné a jazykové 

práva: 

 

 

November 2018 

2018. november 

http://martin.sk/komisia-zivotneho-prostredia-a-verejneho-poriadku/os-1067/p1=1048
http://martin.sk/komisia-zivotneho-prostredia-a-verejneho-poriadku/os-1067/p1=1048
http://martin.sk/komisia-zivotneho-prostredia-a-verejneho-poriadku/os-1067/p1=1048


Dôvodová správa k predloženému materiálu č. ...../2018/1 

 

  

 Podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, obecné/mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné 

poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb 

zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné/mestské 

zastupiteľstvo. 

 Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie navonok, ale sú orgánmi 

pomáhajúcimi plniť úlohy mestského zastupiteľstva. 

 Navrhované komisie sú fakultatívnymi orgánmi mestského zastupiteľstva, okrem 

Komisie mandátovej, ktorá sa zriaďuje v súlade s Čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. 

 Podľa čl.12 Štatútu Mesta Dunajská Streda predsedu komisie volí mestské zastupiteľstvo, 

predsedom komisie môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. 

 

 

Vypracovala:  dr.jur. Katarína Mészárosová, referát právny ÚP 

 

 


