
K bodu rokovania: č. 10 

         

Spišská Nová Ves,  03. 12. 2014 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 11. 12. 2014 
 

PREDMET:  ZRIADENIE KOMISIÍ, URČENIE NÁPLNE ICH PRÁCE, 

VOĽBA ICH PREDSEDOV A ČLENOV 
 

 

 

Predkladá:       PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddelenia právneho a sociálnych  

 vecí MsÚ 

                           

Prerokované:    Ing. Jela Bednárová,   prednostka MsÚ 

 

Dôvod predloženia:   ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

 v Spišskej Novej Vsi 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. A - zriaďuje: 

Komisiu komunálneho rozvoja 
 

 B - určuje: 
Hlavnú náplň práce komisie, a to: 

 posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta  v záujme zabezpečenia 
potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta 

 spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, pri správe 
a údržbe verejnej zelene 
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 kontroluje nakladanie s komunálny odpadom, zásobovanie vodou, 
odpadové vody 

 podáva podnety na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany majetku 
mesta a občanov mesta 

 spolupracuje pri tvorbe koncepcií rozvoja mesta v oblasti výstavby 
 posudzuje investičné zámery, architektonické štúdie, projektovú 

dokumentáciu stavieb 
 kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z investičnej činnosti mesta 
 vyjadruje sa k zmenám a doplnkom územného plánu mesta 
 koordinuje úlohy súvisiace so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mesta v nadväznosti na cestovný ruch 
 posudzuje riešenia koncepčných zámerov rozvoja cestovného ruchu 
 koordinuje partnerskú spoluprácu miest v oblasti cestovného ruchu 

 
 
 C - volí: 

a) predsedu komisie: Ing. Mariána Bubeníka 
b) podpredsedu komisie: Ing. Zuzanu Záborskú 
c) členov komisie:  Ing. Michala Beharku, Ing. Igora Geletku,  
    Ing. Beátu Janovcovú, Ing. Ondreja Majerníka,  
   PaedDr. Branislava Tkáča 
    

 
 D - berie na vedomie: 

a) gestorom za MsÚ je: Ing. Juraj Sad, PhD., Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly 
b) zapisovateľom je: Ing. Martina Rehánková 

 
 
 
2 .  A - zriaďuje: 

Komisiu finančnú 
 

 B - určuje: 
Hlavnú náplň práce komisie, a to:  

 prejednáva návrh rozpočtu mesta, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu 
 prejednáva záverečný účet mesta 
 prejednáva všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach 

a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 prejednáva prijatie úverov a pôžičiek mesta 
 dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a majetkom vo 

vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie , ak to určujú 
zásady hospodárenia s majetkom mesta 

 spracúva stanoviská k výsledkom hospodárenia mestom zriadených alebo 
založených právnických osôb 

 spracúva stanoviská k podnetom na zakladanie a zrušovanie mestom 
zriadených alebo založených právnických osôb 
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 C - volí: 
a) predsedu komisie: Ing. Bc. Janku Brziakovú 
b) podpredsedu komisie: Mgr. Rastislava Javorského 
c) členov komisie: Ing. Mariána Bubeníka, PaedDr. Dávida Demečka, PhD., 
   Ing. Beátu Janovcovú, Ing. Ondreja Majerníka, 
   Ing. Matúša Užáka 

 
 
 D - berie na vedomie: 

a) gestorom za MsÚ je: Ing. Iveta Topoliová 
b) zapisovateľom je: Ing. Dana Mrnková 

 
 
3 .  A - zriaďuje: 

Komisiu sociálno-zdravotnú 
 

 B - určuje: 
Hlavnú náplň práce komisie, a to: 

 posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste 
o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi 
a neprispôsobivých občanov 

 posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších 
občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej 
správy – opatrovateľská služba 

 vyjadruje sa k bytovej politike mesta 
 posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže 
 posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy 

 
 C - volí: 

a) predsedu komisie: Mgr. Danielu Antalovú 
b) podpredsedu komisie: Ing. Michala Beharku 
c) členov komisie:  Ing. Bc. Janku Brziakovú, Mgr. Martina Janíčka,  
   Ing. Jaroslava Janovca, Ing. Radovana Marcinčina, 
   MUDr. Alenu Pekarčíkovú 

 
 D - berie na vedomie: 

a) gestorom za MsÚ je: JUDr. Lucia Baldovská 
b) zapisovateľom je: Mgr. Iveta Ondrejčíková 

 
 
4 .  A - zriaďuje: 

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
 
 

 B - určuje: 
Hlavnú náplň práce komisie, a to: 

 prijíma písomné oznámenia v rozsahu čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 
Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od 
primátor a mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
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 podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na preskúmanie pravdivosti a úplnosti 
písomných oznámení 

 udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 
 
 C - volí: 

a) predsedu komisie: Ing. Ondreja Majerníka 
b) podpredsedu komisie: Adnana Akrama 
c) členov komisie: Mgr. Andreja Cpina, Valtera Rettera  
 

    
5 .  A - zriaďuje: 

Komisiu školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie 
žiadostí o poskytnutie dotácií 
 

 B - určuje: 
Hlavnú náplň práce komisie, a to: 

 vyjadruje sa k činnostiam organizácií mesta zabezpečujúcim najmä 
organizovanú i neorganizovanú, skupinovú a individuálnu činnosť 
súvisiacu s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo – 
rekreačnou aktivitou občanov 

 spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu 
 vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení na území mesta 
 predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích 

služieb poskytovaných v školách alebo školských zariadeniach 
 spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov ZUČ,, škôl, školských 

zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja kultúry 
v meste 

 koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v meste 
 posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu 

miestnych historických pamiatok 
 spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry 
 kontroluje dodržiavanie VZN o o poskytovaní dotácií právnickým 

a fyzickým  osobám – podnikateľom na území mesta Spišská Nová Ves 
 predkladá kolégiu primátora návrh poskytovania a čerpania dotácií 

právnickým a fyzickým osobám v súlade s rozpočtom 
 
 C - volí: 

a) predsedu komisie: Mgr. Jozefa Kačengu 
b) podpredsedu komisie: Mgr. Máriu Kaľavskú 
c) členov komisie: Mgr. Michala Demečka, Ing. Vladimíra Jančíka,  
   Ing. Vasila Kolesára, Ing. Tomáša Krempaského, 
   Ľubomíra Vaica 

 
 D - berie na vedomie: 

a) gestorom za MsÚ je: Ing. Emil Labaj, Ing. Andrea Jančíková 
b) zapisovateľom je: Barbora Sedláková 
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Dôvodová správa 
 
 V zmysle § 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len 

„zákon o obecnom zriadení“ v príslušnom tvare) si obecné resp. mestské zastupiteľstvo 

môže zriaďovať komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 

orgány. Mestské zastupiteľstvo tiež vymedzuje zloženie a úlohy týchto komisií podľa 

miestnych podmienok a potrieb. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, avšak plnia 

poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu na úsekoch, pre ktoré boli zriadené.  

 Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov mesta. 

Predsedom je poslanec MsZ. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu 

počas obdobia, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu. 

Predsedov a podpredsedov komisií MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo.  

 

V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú 

stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského 

zastupiteľstva; stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste; 

stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta. 

V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú 

iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na 

rokovanie mestského zastupiteľstva; predkladajú iniciatívne návrhy a podnety 

mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch 

riešenia. 

V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené kontrolujú spôsob 

realizácie uznesení mestského zastupiteľstva; dozerajú na celkovú činnosť mestského 

úradu v rámci svojej pôsobnosti; kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety 

a sťažnosti obyvateľov mesta; dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta 

a s majetkom štátu ponechaným mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú 

a podnikateľskú činnosť mesta; dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok 

a ochranu životného prostredia mesta. 

 

Uznesením č. 438/2014 k bodu 14 z 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

dňa 24.04.2014 poslanci MsZ schválili  

 

1. zlúčenie: 

 komisie pre komunálny rozvoj, komisie pre životné prostredie a verejný 

poriadok, komisie pre výstavbu a dopravu a komisie pre cestovný ruch, pričom 

tieto komisie budú tvoriť jednu komisiu so  spoločným názvom - Komisia 

komunálneho rozvoja 

 

 komisie pre mládež a šport, komisie pre školstvo a vzdelávanie a komisie pre 

rozvoj kultúry a komisie pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií, pričom 

tieto komisie budú tvoriť jednu komisiu so spoločným názvom - Komisia školstva, 

vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí o poskytovanie 

dotácií  
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2. zrušenie 

 Komisie kontroly pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 

 

 

3. Zmenu počtu zriadených komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej 

Novej Vsi, a to  

 z pôvodných 12 zriadených komisií na 5 stálych komisií pri Mestskom 

zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi, ktorými sú: 

 Komisia finančná 

 Komisia sociálno-zdravotná 

 Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta 

 Komisia komunálneho rozvoja 

 Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie 

žiadostí o poskytovanie dotácií 

 

4. Zmenu počtu členov v jednotlivých komisiách  

 z pôvodných 9 členov na komisie 7- členné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 03.12.2014 
Spracovala: JUDr. Lucia Baldovská 


