
 

 

 

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 komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a voľbe 

ich členov 

Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete bizottságainak 

létrehozásáról és tagjainak a 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 

stále komisie mestského zastupiteľstva a to: Komisia MsZ mandátová 

a pre nezlučiteľnosť funkcií, Komisia MsZ pre financie, Komisia MsZ 

pre rozvoj mesta, Komisia MsZ pre životné prostredie, Komisia MsZ 

pre školstvo a kultúru, Komisia MsZ pre mládež a šport, Komisia MsZ 

pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo, Komisia MsZ pre 

národnostné a jazykové práva. 

 

B/ u r č u j e 

hlavné oblasti náplne práce komisií Mestského zastupiteľstva 

nasledovne: 



a) Komisia MsZ mandátová a pre nezlučiteľnosť funkcií plní úlohy 

najmä v oblasti riešenia mandátu poslancov, ochrany verejného 

záujmu pri výkone funkcií poslancov ako verejných funkcionárov, 

podieľa sa na kontrole vybavovania podnetov, sťažností a petícií 

obyvateľov mesta. 

b) Komisia MsZ pre financie plní úlohy najmä v oblasti financií, 

rozpočtu, správy, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

a v oblasti podnikateľskej činnosti na území mesta. 

c) Komisia MsZ pre rozvoj mesta plní úlohy najmä v oblasti rozvoja, 

územného plánovania, investičnej činnosti, dopravy, cestovného 

ruchu, čerpania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z európskych 

fondov. 

d) Komisia MsZ pre životné prostredie plní úlohy najmä v oblasti 

životného prostredia, prírodných hodnôt, verejného poriadku 

a bezpečnosti. 

e) Komisia MsZ pre školstvo a kultúru plní úlohy najmä v oblasti 

vzdelávania, kultúry a medzinárodných vzťahov. 

f) Komisia MsZ pre mládež a šport plní úlohy najmä v oblasti 

mládežníckej politiky, športu a telesnej kultúry. 

g) Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo plní úlohy 

najmä v oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, sociálnej služby 

a charity. 

h) Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva plní úlohy najmä 

v oblasti aplikácie práv príslušníkov národnostných menšín vrátane 

používania maďarského jazyka v úradnom styku. 

 

C/ v o l í  

a) predsedov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to 

za: 

1. predsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií: 

 

2. predsedu Komisie MsZ pre financie: 

 

3. predsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 

4. predsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 

5. predsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 

6. predsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 

7. predsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

http://martin.sk/komisia-zivotneho-prostredia-a-verejneho-poriadku/os-1067/p1=1048


 

8. predsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 

b) podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a 

to za 

1. podpredsedu Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť 

funkcií: 

 

2. podpredsedu Komisie MsZ pre financie: 

 

3. podpredsedu Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 

4. podpredsedu Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 

5. podpredsedu Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 

6. podpredsedu Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 

7. podpredsedu Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť 

a zdravotníctvo: 

 

8. podpredsedu Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 

 

c) členov komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, a to za 

1. členov Komisie MsZ mandátovej a pre nezlučiteľnosť funckií: 

 

2. členov Komisie MsZ pre financie: 

 

3. členov Komisie MsZ pre rozvoj mesta:  

 

4. členov Komisie MsZ pre životné prostredie:  

 

5. členov Komisie MsZ pre školstvo a kultúru: 

 

6. členov Komisie MsZ pre mládež a šport: 

 

7. členov Komisie MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo: 

 

8. členov Komisie MsZ pre národnostné a jazykové práva: 

 

 

 

 

November 2022 

2022. november 
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Dôvodová správa  

 

Podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

obecné/mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených 

mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné/mestské zastupiteľstvo. 

  

Komisie majú odporúčaciu právomoc a nemajú rozhodovaciu právomoc. Komisie nie sú ani 

výkonnými orgánmi. Komisie sa podieľajú na kontrole realizovania uznesení mestského 

zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta a vybavovania pripomienok, 

podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta v rozsahu im danom mestským zastupiteľstvom. 

 

Navrhované komisie sú fakultatívnymi orgánmi mestského zastupiteľstva, okrem Komisie MsZ 

mandátovej a pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorá sa zriaďuje v súlade s Čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

  

 

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

 

 


