
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 25/7/2018                                       Dunajská Streda, 28.2.2018 

 

UZNESENIE 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí,  

konaného dňa 20. februára 2018 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

 

k bodu č. 28. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Dunajská Streda 

 

Uznesenie 

č. 556/2018/25 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s c h v a ľ u j e 

A/ Dodatok č. 11 k Štatútu mesta Dunajská Streda v nasledovnom znení: 

Čl. 12 ods. 3 znie: 

„3. Komisie sú zložené z poslancov a ďalších odborníkov z praxe, zvolených mestským 

zastupiteľstvom.“ 

 

B/ zmenu ustanovenia §45 ods. 2. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda zo dňa 02.12.2015 v nasledovnom znení: 

„2. Riadnym členom stálych komisií môžu byť poslanci mestského zastupiteľstva a 

ďalší odborníci z praxe. Okrem riadnych členov môžu pracovať v stálych komisiách 

pri mestskom zastupiteľstve aj prizvaní odborníci s poradným hlasom.“ 

 

C/ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda zo dňa 9.12.2014 spolu s pozmeňovacími návrhmi: 

 

I. 

 

§ 1 ods. 3 znie: 

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

a ďalších dvoch osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov, 

neposlancov. 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.“ 



 

§ 5 ods. 6 znie: 

„6) Na zasadanie komisie sú 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 15.3.2018. 

2. Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vydal úplné 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 č. 555/2018/25 zo dňa 20.2.2018. 

 

 

 

Hlasovanie č. 35: 

prítomní : 24 

za : 15 

proti : 1 

zdržal  sa : 6 

nehlasoval : 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


