
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 
 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Zriadenie komisií pri MsZ, voľba ich predsedov a členov 

 

Predkladá 

 

Ing. Dušan Šimka, primátor 

 

Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

 Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

 

21. 12. 2018 

 

Dôvod predloženia 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) Berie na vedomie návrh primátora na zriadenie 5 stálych komisií pri Mestskom 

zastupiteľstve v Novákoch vo volebnom období 2018 -2022 

b) zriaďuje vo volebnom období 2018 – 2022 nasledovné stále komisie pri Mestskom 

zastupiteľstve v Novákoch 

- Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku  

- Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti  

- Komisia kultúry a vzdelávania  

- Sociálna a zdravotná komisia  

- Komisia športu  

 c) odvoláva všetkých členov stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Novákoch 

z volebného obdobia 2014 – 2018 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie komisie výstavby, územného rozvoja, 

dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (x členná) 

Predseda:  ............................... 

Člen – poslanec ............................... 

 

b) volí predsedu komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia 

a verejného poriadku .......................... 

člena – poslanca .................................. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie ekonomickej komisie, správy majetku 

a podnikateľskej činnosti (x členná) 

Predseda:  ............................... 

Člen – poslanec ............................... 

 

b) volí predsedu ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

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

člena – poslanca .................................. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie komisie kultúry a vzdelávania (x 

členná) 

Predseda:  ............................... 

Člen – poslanec ............................... 

 

b) volí predsedu komisie kultúry a vzdelávania .......................... 

člena – poslanca .................................. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie sociálnej a zdravotnej komisie                            

(x členná) 

Predseda:  ............................... 

Člen – poslanec ............................... 

 

b) volí predsedu sociálnej a zdravotnej komisie .......................... 

člena – poslanca .................................. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) berie na vedomie návrh primátora mesta na zloženie komisie športu (x členná) 

Predseda:  ............................... 

Člen – poslanec ............................... 

 

b) volí predsedu komisie športu .......................... 



člena – poslanca .................................. 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

V zmysle z ustanovenia § 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov:  

 

1. Orgánmi obce sú 

a) Obecné zastupiteľstvo, 

b) Starosta obce  

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 

kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť 

a rušiť ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

 

V predchádzajúcom volebnom období boli pri Mestskom zastupiteľstve v Novákoch zriadené 

nasledovné komisie: 

 

- Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 

– 7 členná, z toho 2 poslanci MsZ, 5 členov z radov občanov 

 

- Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti – 5 členná, z toho 2 poslanci 

MsZ, 3 členovia z radov občanov 

 

- Komisia kultúry a vzdelávania – 6 členná, z toho 2 poslanci MsZ, 4 členovia z radov 

občanov 

 

- Sociálna a zdravotná komisia – 5 členná, z toho 2 poslanci MsZ, 3 členovia z radov občanov 

 

- Komisia športu – 7 členná, z toho 2 poslanci, 5 členov z radov občanov 

 

 

Návrh počtu komisií a členov komisií: 

 

- Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku  

 

- Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti  

 

- Komisia kultúry a vzdelávania  

 

- Sociálna a zdravotná komisia  

 

- Komisia športu  


