
 

 

 

Materiál na rokovanie              Materiál č.:......./2022/1 

1. ustanovujúceho zasadnutia        

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

1. alakuló ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban 

 

 

Návrh na uznesenie o zriadení mestskej rady a voľbe jej členov.  

Határozati javaslat a városi tanács létrehozásáról és tagjainak megválasztásáról. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca Referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 

 

A/ z r i a ď u j e  

Mestskú radu Dunajská Streda s počtom členov 6  
 

B/ v o l í 

za členov Mestskej rady Dunajská Streda poslancov:  

 

C/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

že členmi Mestskej rady Dunajská Streda sú ex lege zástupcovia 

primátora mesta: 

 

 

November 2022 

2022. november 



Dôvodová správa  

 

Mestská rada je v zmysle § 14 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, fakultatívnym orgánom mestského zastupiteľstva. Je zložená z poslancov, 

ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže 

mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.  

 

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa 

prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom 

zastupiteľstve. 

 

Podľa § 13b ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je zástupca primátora mesta členom mestskej rady, ak je táto v meste zriadená. 

 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní 

úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu 

primátora. 

 

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva primátor 

alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.  

 

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. 

Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej 

členov. 

 

Vypracovala: Mgr. Dominika Eszter Pelechová, Referát organizačný ÚP MsÚ 

 


