
 

 

 

          

Materiál na rokovanie            Materiál č. ............/2019/8 

8. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

8. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

Návrh podpory európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej politiky pre rovnosť regiónov 

a udržateľnosť regionálnych kultúr 

Javaslat az európai polgári kezdeményezés támogatására a kohéziós politika a régiók 

egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért 

 

 

Predkladá:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti: 

 

 

Kontroloval:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

    A/ vyslovuje 

podporu európskej iniciatívy občanov vo veci kohéznej politiky pre 

rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr 

 

A/ kinyilvánítja 

az európai polgári kezdeményezés támogatását a kohéziós politika a 

régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért 

 

 

 

 

 



    B/ odporúča 

občanom podporiť túto európsku iniciatívu občanov vyplnením 

elektronického formulára na webovej stránke 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative  

 

B/ ajánlja 

a polgároknak, hogy támogassák az európai polgári 

kezdeményezést a https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative  

található elektronikus nyomtatvány kitöltésével 
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2019. november 

 



 
 

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/721 

z 30. apríla 2019 

o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a 

udržateľnosť regionálnych kultúr“ 

[oznámené pod číslom C(2019) 3304] 

 

EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve 

občanov a najmä na jeho článok 4, keďže: 

 

Predmet navrhovanej iniciatívy občanov s názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a 

udržateľnosť regionálnych kultúr“ je formulovaný takto: „V kohéznej politike EÚ by mala 

venovať osobitná pozornosť regiónom s národnými, etnickými, kultúrnymi, náboženskými alebo 

jazykovými charakteristickými znakmi, ktoré sú odlišné od charakteristických znakov okolitých 

regiónov.“ 

 

Ciele navrhovanej iniciatívy občanov sú tieto: „V prípade takýchto regiónov, vrátane 

geografických oblastí bez správnych právomocí, by sa malo predchádzať hospodárskemu 

zaostávaniu, mala by sa dosiahnuť udržateľnosť rozvoja a zachovanie podmienok hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti tak, aby sa pri tom zabezpečilo, že ich charakteristické znaky 

zostanú nezmenené. V záujme udržateľného rozvoja EÚ a zachovania jej kultúrnej rozmanitosti 

musia mať tieto regióny rovnakú príležitosť na prístup k rôznym fondom EÚ a musia sa zachovať 

ich charakteristické znaky a zaručiť ich riadny hospodársky rozvoj.“ 

 
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

 

Článok 1 

1. Navrhovaná iniciatíva občanov s názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a 

udržateľnosť regionálnych kultúr“ sa týmto registruje. 

2. Vyhlásenia o podpore tejto navrhovanej iniciatívy občanov sa môžu zbierať na základe 

predpokladu, že jej cieľom sú návrhy právnych aktov Komisie stanovujúce úlohy, prioritné ciele 

a organizáciu štrukturálnych fondov EÚ, a za predpokladu, že opatrenia, ktoré sa majú 

financovať, povedú k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie. 

 

Článok 2 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. mája 2019. 

 

Článok 3 

Toto rozhodnutie je určené organizátorom (členom občianskeho výboru) navrhovanej iniciatívy 

občanov s názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“, 



ktorú zastupuje pán Balázs Árpád IZSÁN a pán Attila DABIS, ktorí vystupujú ako kontaktné 

osoby. 

 

Komisné registračné číslo: ECI(2019)000007 

Dátum registrácie: 07/05/2019 

Dátum ukončenia: 07/05/2020 

 

Navrhovaným uznesením mestského zastupiteľstva by sa mesto Dunajská Streda dostalo 

spomedzi samospráv, ktoré svojím rozhodnutím podporili európsku občiansku iniciatívu vo veci 

kohéznej politiky pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr. Jedným z možností 

zachovania identity občanom maďarskej národnosti na Slovensku, je prijať legislatívnu úpravu na 

úrovni Európskej únie na podporu regiónov, kde žijú komunity odlišné od charakteristických 

znakov okolitých regiónov, ako aj zachovania regionálnych kultúr. 

Mestské zastupiteľstvo odporúča občanom, aby vyplnením elektronického formulára na uvedenej 

webovej stránke podporili túto európsku občiansku iniciatívu tak, aby sa dosiahol potrebný počet 

podporovateľov k danej téme. Pre Slovenskú republiku je stanovený počet podporovateľov: 

9.750, doteraz túto iniciatívu podporili 1.117 občanov. 


