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Príloha k materiálu č. Z103/2022 

 

Zhrnutie a návrh uznesení 

I. Zhrnutie 

 

1.1. Východisko: 

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

1.2. Stručný súhrn informácií: 

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. 

1.3. Dôvodová správa: 

Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské 

zastupiteľstvo. Súčasne platný Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a komisií 

mestského zastupiteľstva upravuje spôsob obsadzovania komisií mestského zastupiteľstva. 

Predkladaným materiálom sa navrhuje mestskému zastupiteľstvu zrušiť doteraz zriadené 

komisie (okrem Komisie na ochranu verejného záujmu), zriadiť nové komisie, zvoliť 

príslušných predsedov, podpredsedov a členov komisií z radov poslancov. Na základe 

verejného oznamu s ponukou účasti v komisiách sa zvolia na ďalšom rokovaní mestského 

zastupiteľstva aj členovia komisie z radov občanov. Počet členov komisie vrátane predsedu 

určí mestské zastupiteľstvo uznesením pri zriaďovaní komisií. Navrhuje sa ponechať ustálený 

počet počtu 9 členov, okrem komisie pre kultúru a cestovný ruch, kde sa navrhuje počet 

členov 10. 

Zostavenie komisií vzišlo zo záverov spoločného neformálneho rokovania poslancov. 

V predkladanom materiáli sa navrhuje schváliť aj zmenu Štatútu mesta v §20 ods. 6 

v súvislosti so zriadením nových komisií. 

1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií: 

Alternatívu neuvádzame. 

Zdroje informácií: 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Malackách a komisií mestského 

zastupiteľstva
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Príloha k materiálu č. Z103/2022 

 

Zhrnutie a návrh uznesenia 

 

 II. Návrh uznesenia 

 

 2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách :  

  

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

1) berie na vedomie 

dôvodovú správu k materiálu „Návrh na zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov 

(mat. Z103/2022), 

 

2) ruší  

doteraz zriadené komisie Mestského zastupiteľstva okrem Komisie pre ochranu verejného 

záujmu, 

 

3) zriaďuje ako svoje stále pracovné komisie pri mestskom zastupiteľstve: 

Komisiu pre vzdelávanie, 

Komisiu pre šport a mládež, 

Komisiu pre sociálne veci,  

Komisiu pre zdravotníctvo, 

Komisiu pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie, 

Komisiu pre financie, legislatívu a správu majetku, 

Komisiu pre bezpečnosť a verejný poriadok, 

s počtom členov 9 

a Komisiu pre kultúru a cestovný ruch, 

s počtom členov 10, 

 

4) volí 

a) v Komisii pre vzdelávanie: 

RNDr. Pavla Tedlu za predsedu komisie, 

Mgr. Daniela Masaroviča za podpredsedu komisie, 

 

b)    v Komisii pre šport a mládež: 

Mgr. Antona Pašteku za predsedu komisie, 

Ing. Ladislava Časa za podpredsedu komisie, 

PaedDr. Vieru Máriu Adamovičovú za členku komisie, 

 

c) v Komisii pre sociálne veci: 

PhDr. Ing. Luciu Vidanovú za predsedníčku komisie, 

MgA. Mgr. Katarínu Trenčanskú za podpredsedníčku komisie, 
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d) v Komisii pre zdravotníctvo: 

MUDr. Mariána Haramiu za predsedu komisie, 

Ing. Jozefa Mračnu za podpredsedu komisie, 

 

e) v Komisii pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie: 

Ing. Adama Janíka, PhD. za predsedu komisie, 

Ing. Pavla Spustu za podpredsedu komisie, 

Bc. Tomáša Beňa za člena komisie, 

Ing. Richarda Hájka za člena komisie, 

 

f) v Komisii pre financie, legislatívu a správu majetku: 

Ing. Mgr. Zuzanu Baligovú za predsedníčku komisie,  

Ing. Jozefa Mračnu za podpredsedu komisie, 

 

g) v Komisii pre bezpečnosť a verejný poriadok: 

Ing. Štefana Hrončeka za predsedu komisie, 

Ing. Mariána Andila, za podpredsedu komisie, 

 

h) v Komisii pre kultúru a cestovný ruch: 

Mgr. Martina Macejku za predsedu komisie, 

Ing. Milana Ondroviča, PhD. za podpredsedu komisie, 

Ing. Štefana Hrončeka za člena komisie,  

PhDr. Ing. Luciu Vidanovú za členku komisie,  

 

5) schvaľuje 

zmenu Štatútu mesta nasledovne: 

V § 20 ods. 6 Štatútu mesta sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza sa novým znením: 

„Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky zriaďuje tieto stále komisie: 

• Komisiu pre vzdelávanie 

• Komisiu pre šport a mládež 

• Komisiu pre sociálne veci  

• Komisiu pre zdravotníctvo 

• Komisiu pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie 

• Komisiu pre financie, legislatívu a správu majetku 

• Komisiu pre bezpečnosť a verejný poriadok 

• Komisiu pre kultúru a cestovný ruch“. 

 

 

2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:  

 


