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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda

A/ berie na vedomie
1. oznámenie PaedDr. Kingy Horváth, PhD. o vzdaní sa funkcie
predsedu Komisie pre školstvo a mládež
2. oznámenie Ágoty Antal o vzdaní sa funkcie člena Komisie pre
školstvo a mládež
3. oznámenie Tünde Brunczvikovej o vzdaní sa funkcie
podpredsedu Komisie pre šport a telesnú kultúru
4. oznámenie Mgr. Gabrielly Jerábik o vzdaní sa funkcie
podpredsedu Komisie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť

B/ odvoláva
Rolanda Hakszera z funkcie:
1. člena Komisie pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie
s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
2. predsedu Komisie pre šport a telesnú kultúru

C/ volí
1. Ing. Ladislava Garayho za člena Komisie pre financie, rozpočet,
správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
2. Tünde Brunczvikovú za predsedu Komisie pre šport a telesnú
kultúru
3. Juraja Kanovitsa za podpredsedu Komisie pre šport a telesnú
kultúru
4. Mgr. Gabriellu Jerábik za predsedu Komisie pre školstvo
a mládež
5. Ágotu Antal za podpredsedu Komisie pre zdravotníctvo
a sociálnu starostlivosť

Január 2018
2018. január

Dôvodová správa
Právna úprava zriadenia, zrušenia komisií mestského zastupiteľstva, voľby a odvolávania členov
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:
§ 10 zákona SNR č. 369/1990 Zb.:
„(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné,
kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a
zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.10a)“
„§ 15 Komisie
(1)Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
(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.“
§ 1 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská
Streda:
„2) Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva na
konzultovanie otázok a prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti.
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.“

