
Návrh na zmeny uznesení k zloženiu komisií MsZ 
 
Dôvodová správa 
 
Na ustanovujúcom MsZ dňa 21.12.2010 boli kreované jednotlivé poradné orgány MsZ, 
v ktorých neboli zaradení všetci poslanci, pričom bol kopírovaný model komisií z konca 
predchádzajúceho  volebného obdobia len s úpravou názvu jednej z komisií a miernej 
úprave počtu členov z radov poslancov a neposlancov. 
 
Pri prehodnocovaní  problémov športu, ktoré výrazne prevyšujú iné oblasti záujmových 
aktivít,  sa ukázalo potrebné zriadiť pre túto oblasť samostatnú komisiu, ktorej hlavnou 
úlohou bude vypracovanie koncepcie športu na území mesta pre ďalšie volebné obdobie, 
posudzovanie oprávnenosti podaných žiadostí na dotácie  z rozpočtu mesta a spolupráca pri 
organizovaní športových podujatí na území mesta, na ktorých bude participovať samospráva, 
prípadne organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.  
 
 
Návrhy: 
 
číslo:       11  
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 

návrh primátorky mesta na zmenu uznesenia MsZ č. 346/2010, ktorým bolo 
zriadených 7 stálych komisií MsZ; 

II.  schvaľuje - neschvaľuje 
 zmenu uznesenia MsZ č. 346/2010 takto: 
- počet 7 stálych komisií  sa mení na počet 8 stálych komisií, 
- v bode 1. finančná a majetková komisia sa mení počet členov „7 členná vrátane 
predsedu (4 poslanci a 3 neposlanci)“ na „8 členná vrátane predsedu (5 poslanci a 3 
neposlanci), 
- v bode 3.  komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia sa 
mení počet: „9 členná vrátane predsedu (4 poslanci a 5 neposlanci)“ na „ 10 členná 
vrátane predsedu (5 poslanci  a 5 neposlanci), 
- v bode 4. sa mení pôvodný názov komisie školstva, kultúry a športu na komisiu 
školstva a kultúry – 7 členná vrátane predsedu (5 poslancov a 2 neposlanci), 
- dopĺňa sa bod 8. komisia športu -  11 členná vrátane predsedu (6 poslancov a 5 
neposlanci).  

 
 
číslo:  /11 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta 
    na zvolenie  Kataríny Čičmancovej za členku komisie finančnej a majetkovej, 
II.  volí – nevolí  

 Katarínu Čičmancovú za členku komisie finančnej a majetkovej.    
 
číslo:  /11 
Mestské zastupiteľstvo  
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta 

na zvolenie MUDr. Gabriela Šimku, MPH za člena  komisie dopravy, výstavby, 
územného plánu a životného prostredia,   

II.  volí – nevolí  
MUDr. Gabriela Šimku, MPH za člena komisie dopravy, výstavby, územného plánu    



a životného prostredia.     
              
 číslo:      /11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 351/2010 zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov 
komisie školstva, kultúry a športu, 

II. ruší - neruší 
uznesenie MsZ č. 351/2010 zo dňa 21. 12. 2010 o určení členov komisie školstva, 
kultúry a športu. 

 
číslo:      /11 
Mestské zastupiteľstvo   
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta   
    a) na predsedu komisie školstva a kultúry – Helenu Dadíkovú,  
    b) na 4 členov  komisie školstva a kultúry z radov poslancov  – 
           Gabriela Čaudera, Mgr. art.  Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú         
       a Mgr. Ľubomíra Vidu,   

  c) na 2 členov komisie školstva a kultúry z radov neposlancov – 
        Mgr. Annu Aradyovú a Mgr. Ľudmilu Húskovú,          
  d) na zapisovateľku komisie kultúry –  Mgr. Oľgu Ďurčenkovú; 

 
II.  volí – nevolí    
     a) predsedu komisie školstva a kultúry –  Helenu Dadíkovú, 
     b) 4 členov komisie školstva a  kultúry z radov poslancov – 
          Gabriela Čaudera, Mgr. art.  Antona Bakytu, PaedDr. Eleonóru Porubcovú   
          a Mgr. Ľubomíra Vidu, 

c) 2 členov komisie školstva a kultúry z radov neposlancov             
     Mgr. Annu Aradyovú a Mgr. Ľudmilu Húskovú,          
d) zapisovateľku komisie kultúry –  Mgr. Oľgu  Ďurčenkovú. 

 
                
číslo:  /11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 
    návrh primátorky mesta   
    a) na predsedu komisie športu – Ing. Branislava Bucáka,   
    b) na 5 členov  komisie športu z radov poslancov  MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., 
        Marcela Dobrovodského, Mgr. Pavla Takáča, Ing. Richarda Takáča, 

 c) na 5 členov komisie športu z radov neposlancov – Jozefa Dadíka, Róberta 
Frimmela, Ing. Petra Hupku,  Ing. Daniela Mačuhu a Ivana Vaňa,   

   d) na zapisovateľku komisie športu –  Renátu Petrášovú; 
 
II.  volí – nevolí   
    a) predsedu komisie športu – Ing. Branislava Bucáka, 
     b) 5 členov komisie športu z radov poslancov – MUDr. Jaroslava Cigaňáka, PhD., 
         Marcela Dobrovodského, Mgr. Pavla Takáča, Ing. Richarda Takáča, 

 c) 5 členov komisie športu z radov neposlancov – Jozefa Dadíka, Róberta Frimmela, 
           Ing. Petra Hupku,  Ing. Daniela Mačuhu a Ivana Vaňa,  
    d) na zapisovateľku komisie športu  –  Renátu Petrášovú.  
 
   
 
         



             
číslo:    /11 
Mestské zastupiteľstvo 
I.  berie na vedomie 

a) informáciu o vzdaní sa Antona Budinského z členstva v komisii regionálneho 
rozvoja a podnikateľských aktivít, 
b) návrh primátorky mesta na zvolenie Jána Pšenáka za člena komisie regionálneho 
rozvoja a podnikateľských aktivít; 

II. volí - nevolí 
Jána Pšenáka  za člena komisie regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala : H. Dadíková, 19.01.2011 


