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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 13. 6. 2019 
 

PREDMET:  VOĽBA ČLENA MESTSKÉHO VÝBORU Č. 9 – TELEP, 

MODRÝ VRCH 
 

 

 

Predkladá:       Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

                           

Spracoval:      JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

    

Prerokované:    s poslancami mestského zastupiteľstva 

 

Dôvod predloženia:   potreba obsadenia uvoľnenej funkcie člena mestského výboru 

 

Prizvaný: ------------------ 

 

Podpisy:  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

    

a) berie na vedomie 

žiadosť Ing. Mareka Hrabovského podanú primátorovi mesta prostredníctvom 

Mestského výboru č. 9 - Telep, Modrý vrch o ukončenie funkcie člena Mestského výboru 

č. 9 - Telep, Modrý vrch 

 

b)  schvaľuje  

 Ivana Geletku za člena Mestského výboru č. 9 - Telep, Modrý vrch 

 

 

 



K bodu rokovania č. 16 

 

Dôvodová správa 

 

  V zmysle § 10 ods. 2 zákona 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 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 zrušiť aj ďalšie orgány 

a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii).  

  Podľa ustanovenia čl. 7 § 1 Štatútu Mesta Spišská Nová Ves, orgánmi Mestského 

zastupiteľstva sú okrem iných aj mestské výbory. Počet výborov zriadených v meste Spišská 

Nová Ves je 9. Predsedom MsV je spravidla poslanec mestského zastupiteľstva. Predsedov, 

podpredsedov a členov mestských výborov schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

 

Hlavnými úlohami mestských výborov je: 

- zabezpečovanie úloh zverených im orgánmi mesta, 

- organizovanie účasti občanov na riešení úloh rozvoja mesta, 

- uplatňovanie potrieb, záujmov a podnetov občanov v orgánoch mesta. 

 

Poslaním výboru je umožniť uplatňovať potreby a záujmy občanov v práci primátora, 

v činnosti mestského zastupiteľstva a organizovať činnosť občanov na riešení verejných vecí 

v danom územnom obvode. 

 

 Organizačnú štruktúru, spôsob zasadania, postavenie, prípravu a priebeh rokovania, 

vymedzenie úloh, oprávnení a povinností mestských výborov zriadených v meste Spišská Nová 

Ves upravuje Metodický pokyn náplne činností komisií zriadených pri mestskom 

zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi a mestských výborov zriadených v meste Spišská Nová Ves 

schválený uznesením MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 7/2019 zo dňa 7. 2. 2019. 

 

 Ing. Marek Hrabovský žiadosťou podanou primátorovi mesta prostredníctvom 

Mestského výboru č. 9 - Telep, Modrý vrch požiadal o ukončenie funkcie člena Mestského 

výboru č. 9 - Telep, Modrý vrch z dôvodu veľkého pracovného vyťaženia. 

 Na základe uvedeného primátor mesta Spišská Nová Ves navrhuje mestskému 

zastupiteľstvu schváliť Ivana Geletku, ako nového člena Mestského výboru č. 9 - Telep, Modrý 

vrch. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 4. 6. 2019 

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch        


