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A/ schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 9.12.2014 

v predloženom rozsahu. 
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Dodatok č. 1  

k  Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda 

 
 I. 

 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 

9.12.2014 sa mení a dopĺňa nasledovne :    

 

1. V § 1 ods. 3 znie: 

 

„ 3) Komisie sú osemčlenné a sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších 

osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Výnimkou je Komisia pre 

nezlučiteľnosť funkcií a mandátová, ktorú tvoria výlučne poslanci mestského zastupiteľstva 

a ktorá je šesťčlenná.  O prizvaní ďalších odborníkov s poradným hlasom rozhoduje príslušná 

komisia uznesením.“ 

 

 

 

2. V § 5 ods. 6 znie: 

„ 6) Na zasadanie komisie sa pozývajú: 

– členovia komisie, 

– ďalší odborníci s poradným hlasom, 

– ďalšie osoby určené predsedom komisie.“ 

 

 

II. 

 

1. Tento Dodatok č. 1 k  Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda bol schválený Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 20.2.2018 a 

nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

2. Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vydal Úplne znenie Rokovacieho poriadku komisií 

Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda zo dňa 9.12.2014 ako vyplýva zo zmien 

a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda a č. .......... zo 

dňa 20. februára 2018. 

 

 

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

 

                                                                             JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda bol schválený 

uznesením mestského zastupiteľstva č.19/2014/2 dňa 9.12.2014. 

 

Dôvodom navrhovanej zmeny Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda zo dňa 09.12.2014 je zmena zloženia komisií, ktoré sa dopĺňajú ďalšími 

osobami, ktoré sú zvolené mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov: 

 

Doterajšie znenie: 

 

§ 1 ods. 3 Rokovacieho poriadku: 

 

 

„3. Členovia komisie sú poslanci zvolení mestským zastupiteľstvom. Komisie môžu 

okrem Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej prizvať na svoje zasadnutie aj 

odborníkov z danej oblasti, ktorí majú poradný hlas.  O prizvaní odborníkov rozhoduje 

príslušná komisia uznesením.“ 

 

§ 5 ods. 6 Rokovacieho poriadku: 

 

„6. Na zasadanie komisie sa pozývajú: 

– členovia komisie, 

– ďalšie osoby určené predsedom komisie.“ 

 

Právna úprava zloženia komisií mestského zastupiteľstva je obsiahnutá v zákone SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., v platnom Štatúte mesta Dunajská Streda 

a v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nasledovne: 

 

§ 15 ods. 2 a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.: 

 „(2)Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 

   (3)Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.“ 

 

Čl. 12 Štatútu mesta Dunajská Streda:  

„čl. 12 

Komisie mestského zastupiteľstva 

 

1. Komisie Mestského zastupiteľstva  v Dunajskej Strede  (ďalej len „komisia“) sú 

poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva. 

2. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovú a ďalšie 

komisie, ak tak ustanovuje osobitný zákon; môže zriaďovať aj ďalšie komisie ako svoje stále 

alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

3. Komisie sú zložené z poslancov zvolených mestským zastupiteľstvom. Na posúdenie 

odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe. 

4. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla raz za tri mesiace. 

5. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie. Predsedom komisie je poslanec. 

6. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. 

7. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, 

zostavuje plán činnosti komisie, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami, 

zastupuje komisiu navonok. 



8. Administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie zabezpečuje poverený zamestnanec 

príslušného odboru mestského úradu. 

9. Členovia komisií sú odmeňovaní podľa zásad odmeňovania schválených mestským 

zastupiteľstvom.“ 

 

 

Návrh vypracovala: dr.jur. Katarína Mészárosová, referát právny, Útvar primátora 


