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                            Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 

Názov materiálu 

 

 

 

Voľba člena Mestskej rady v Novákoch, voľba predsedu Ekonomic-

kej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti, delegovanie 

člena do Rady pri Materskej škole v Novákoch 

 

Predkladá 

 

Ing. Dušan Šimka Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

Ing. Andrea Ďubašáková Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

19. 06. 2019 

 

Dôvod predloženia 

 

 

Viď dôvodová správa 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie  

informáciu, že vzdaním sa mandátu poslanca Ing. Baláka zaniklo jeho členstvo v Mestskej rade 

Nováky, predsedníctvo v Komisii ekonomickej, správy majetku a podnikateľskej činnosti a členstvo 

v Rade školy pri Materskej škole v Novákoch, ako delegovaného zástupcu mesta. 

 

berie na vedomie 

návrh primátora na voľbu člena Mestskej rady v Novákoch 

 

volí 

za člena Mestskej rady v Novákoch  .................................. 

 

berie na vedomie 

návrh primátora na voľbu predsedu Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 

volí 

.................. za predsedu Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

 

berie na vedomie  

návrh primátora na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole v Novákoch 

 

schvaľuje 

za člena Rady školy pri Materskej škole v Novákoch ..................................., ako delegovaného 

zástupcu zriaďovateľa 
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Dôvodová správa 

Zmeny z dôvodu vzdania sa poslaneckého mandátu Ing. Petra Baláka. 

 

Ing. Peter Balák bol uznesením č. 1 213/2018 zo dňa 21. 12. 2018 zvolený za člena Mestskej rady, 

uznesením č. 1 217/2018 zo dňa 21. 12. 2018, bol zvolený za predsedu Ekonomickej komisie, správy 

majetku a podnikateľskej činnosti a uznesením č. 8/2019 bol delegovaný do Rady školy pri Materskej 

škole v Novákoch. 

 

 

Mestská rada 

Pre volebné obdobie 2018 – 2022 bola zriadená trojčlenná mestská rada. 

Vzdaním sa mandátu poslanca Ing. Baláka zaniklo jeho členstvo v Mestskej rade v Novákoch. Je 

potrebné zvoliť člena MsR. 

 

Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 

Ing. Balák bol zvolený za predsedu Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti. 

Vzdaním sa mandátu poslanca Ing. Baláka zaniklo jeho členstvo – funkcia predsedu – v Ekonomickej 

komisii, správy majetku a podnikateľskej činnosti. Je potrebné zvoliť nového predsedu komisie. 

 

 

Rada školy pri Materskej škole 

Ing. Balák bol delegovaný za člena Rady školy pri Materskej škole v Novákoch. Vzdaním sa mandátu 

poslanca Ing. Baláka zanikla funkcia člena Rady školy pri Materskej škole v Novákoch, ako 

delegovaného zástupcu zriaďovateľa. Je potrebné delegovať nového zástupcu zriaďovateľa. 

 


