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Návrh na uznesenie
K bodu: Doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov
________________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov
II. v o l í
členov – neposlancov
1. Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosti:
Ing. Iveta Sásiková
PhDr. Peter Vaňo
JUDr. Štefan Turek
2. Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku:
Mgr. Dana Žilinčíková
PhDr. Štefan Horváth
3. Komisia MsZ pre školstvo a šport:
PaedDr. Zuzana Gajdošová
RNDr. Vladimír Hudec
Ján Hegyi
4. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch:
Mgr. Radoslav Ivan
Ing. arch. Iveta Kavčáková
Ing. Katarína Petríkova
Ing. Ján Ševčík
5. Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ:
Rastislav Škrinár
Mgr.Art. Igor Šimeg
6. Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady:
Ing. Oľga Baumerthová

7. Komisia MsZ pre územný rozvoj:
Ing. arch. Ján Barič
MUDr. Jozef Dupej CSc.
Ing. Jozef Švantner
Roman Neradný
8. Komisia MsZ pre rozvoj mestských časti:
Jozef Kreutz
Katarína Petríková
Ján Hruška
Elena Púchyová
Ľubica Buranová
Peter Magerčiak

Dôvodová správa
k bodu programu: Doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov

I. Materiál sa predkladá na základe uznesenia MsZ číslo 7/2011-MsZ zo dňa 25.1. 2011.
II. V zmysle ustanovenia § 15 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
komisie MsZ sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
III. Zástupkyňa primátora mesta Doc. Katarína Čižmárová, CSc. ako koordinátorka činností
komisií MsZ oslovila dňa 02.03. 2011 elektronickou poštou predsedov komisií MsZ
o predloženie návrhov na doplnenie komisií MsZ z radov neposlancov – odborníkov
a predloženie návrhov predmetu činnosti príslušných komisií v lehote do 9. 3. 2011.
Následne zástupkyni primátora predložil návrhy na členov – neposlancov do jednotlivých
komisií i poslanecký klub BBA a primátor mesta. Tieto návrhy boli odstúpené predsedom
komisií na ich schválenie v príslušnej komisii v zmysle § 36 Rokovacieho poriadku MsZ.
Do spracovania materiálu (okrem komisie pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné
služby a verejný poriadok) obdržala zástupkyňa primátora uznesenia príslušných komisií
MsZ o schválení členov z radov neposlancov, ktoré po zosumarizovaní sa predkladajú na
ich schválenie (voľbu členov ) mestskému zastupiteľstvu v zmysle rokovacieho poriadku.
IV. Tento materiál nemá dopad na rozpočet mesta. Členovia komisií – neposlanci nie sú
odmeňovaní za činnosti v komisii MsZ.

