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Dodatok č. 1  

k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda 

 
 I. 

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 26.11.2019 sa mení 

a dopĺňa nasledovne :    

 

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 37a Hlasovanie per rollam 

 

(1) V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR podľa zákona o civilnej ochrane 

obyvateľstva a zákona o podpore a rozvoji verejného zdravia, v prípade prijatia opatrení 

ústredným krízovým štábom, krízovým štábom Trnavského samosprávneho kraja, 

Okresným krízovým štábom v Dunajskej Strede, Krízovým štábom mesta Dunajská Streda 

sa môže postupovať pri rozhodovaní o  neodkladných a pre mesto dôležitých otázkach 

podľa odseku (2) až (10) tohto paragrafu. 

(2) V prípade uvedenom v odseku (1) na základe rozhodnutia primátora mesta môže mestské 

zastupiteľstvo uskutočniť hlasovanie per rollam. 

(3) Nepoužijú sa ustanovenia tohto rokovacieho poriadku o prerokovaní predloženého 

materiálu na zasadnutí mestskej rady a príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. 

(4) Vyjadrenie k návrhom sa uskutočňuje elektronickou formou. Lehota na vyjadrenie sa           

k jednotlivých návrhom je do 24.00 hod. dňa nasledujúceho po doručení návrhov do e-

mailovej schránky poslancov mestského zastupiteľstva.  

(5) Prípadné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov mestského zastupiteľstva 

spracovateľ materiálu zapracuje do návrhu v 3. deň po doručení pôvodného návrhu 

a prepracovaný návrh najneskôr v nasledovný deň prepošle do e-mailovej schránky 

poslancov mestského zastupiteľstva.  

(6) Lehota na hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva je do 24.00 hod.  nasledujúceho 

dňa po doručení nového návrhu. 

(7) Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

zastupiteľstva, v prípadoch v ktorých sa podľa tohto rokovacieho poriadku vyžaduje 

trojpätinová väčšina, je na prijatie uznesenia potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.  

(8) Výsledky hlasovania majú rovnakú vypovedaciu hodnotu ako hlasovania uskutočnené na 

zasadnutiach mestského zastupiteľstva.  

(9) Po ukončení procesu rozhodovania zapisovateľ elektronicky informuje všetkých poslancov 

mestského zastupiteľstva o výsledku hlasovania.  

(10) O rozhodovaní „per rollam“ vyhotoví zapisovateľ mestského zastupiteľstva zápisnicu.  

(11) Na prijaté uznesenia, zápisnicu a zverejňovanie informácií platia ustanovenia tohto 

rokovacieho poriadku.“ 



 

 

 

II. 

 

(1) Tento Dodatok č. 1 k  Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská 

Streda bol schválený Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 24.3.2020 a 

nadobúda účinnosť 25.3.2020. 

(2) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vydal Úplne znenie Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 24.3.2020.   

 

 

 

V Dunajskej Strede, ......................... 

 

 

 

                                                                             JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                primátor mesta 

 

 

 

 

 

 


