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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 12/8/2020       Dunajská Streda, 24.04.2020 

 

 

Zápisnica 
 

o priebehu hlasovania poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 22. apríla 2020 prostredníctvom elektronických prostriedkov 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s ochorením COVID-19, nebolo 

možné uskutočniť rokovanie mestského zastupiteľstva podľa § 30 f ods. 2 alebo podľa § 12 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto mestské 

zastupiteľstvo prijalo uznesenia hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím 

e-mailových adries poslancov mestského zastupiteľstva.  

 

Ide o postup podľa § 30 f ods. 3 druhej vety písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 Dňa 15.04.2020 bola poslancom zaslaná informácia o priebehu hlasovania prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, spolu s materiálmi a návrhmi uznesení, o ktorých mali hlasovať. 

K predkladaným návrhom poslanci nezaslali v stanovenej lehote pozmeňujúce ani doplňujúce 

návrhy. 

 

Lehota na hlasovanie poslancov mestského zastupiteľstva bola dňa 22.4.2020 (streda) od 

00.00 hod. do 24.00 hod. Hlasovalo sa tak, že poslanec pri každom návrhu uznesenia v príslušnom 

rámčeku značkou „X“ vyznačil, či je za prijatie návrhu (ZA) alebo je proti prijatiu návrhu (PROTI) 

alebo sa zdržal hlasovania (ZDRŽAL SA). 

 

 

k bodu č. 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č.  .../2020 zo dňa 

... apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 24/2019 zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Dunajská Streda na rok 2020. (materiál č. 220/2020/12)  

________________________________________________________________________________ 

 

 Materiál k tomuto bodu programu bol všetkým poslancom mestského zastupiteľstva 

doručený elektronicky na ich e-mailové adresy. 
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Hlasovanie o bode č. 1: 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa  : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 241/2020/12 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

s a   u z n i e s l o 

  na Všeobecne záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 6/2020 zo dňa 22. apríla 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 24/2019 

zo dňa 26. novembra 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Dunajská Streda na rok 2020 v predloženom rozsahu. 

 

 

k bodu č. 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 

... apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda 

č. 12/2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. (materiál č. 221/2020/12) 

 

 Materiál k uvedenému bodu programu bol všetkým poslancom mestského zastupiteľstva 

doručený elektronicky na ich e-mailové adresy. 

  

Hlasovanie o bode č. 2: 

za : 19 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 2 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie 

č. 242/2020/12 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 
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s a   u z n i e s l o 

 

na Všeobecne záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 7/2020 zo dňa 22. apríla 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 12/2019 

zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v 

predloženom rozsahu. 

 

 

Zápisnica bola podpísaná dňa 24.04.2020. 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

 Ing. Júlia Bubniaková JUDr. Zoltán Hájos 

 prednosta úradu                                                                                     primátor mesta 

 

 

 

Zapisovateľka: Mgr. Dominika Eszter Pelechová 

referentka organizačná    ……………………………… 


