
Mestská rada v Pezinku 
Dňa: 17.09.2020          bod: 14.1 
 
 

14. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a článku 7 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 
v Komisii na ochranu verejného záujmu 

 
(a) zobrať na vedomie 

 skončenie členstva 
 člena: Mgr. Peter Kremský 

 
(b) zvoliť 

za člena: Mgr. Martin Dulaj 
ako zástupca politickej strany KDH 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 
 



Mestská rada v Pezinku 
Dňa: 17.09.2020          bod: 14.2 
 
 

14. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  
 

v 1. Komisii životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu 
 

(a) zobrať na vedomie 
 vzdanie sa členstva 

 člena: Marcel Minarovič 
 

(b) zvoliť 
za člena: Ing. Marián Paul 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 
 



Mestská rada v Pezinku 
Dňa: 17.09.2020          bod: 14.3 
 
 

14. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  
 

v 3. Komisii ekonomiky, financií a podnikania 
 

(a) zobrať na vedomie 
 skončenie členstva 

 člena: Mgr. Peter Kremský 
 

(b) zvoliť 
za člena:  

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 
 



Mestská rada v Pezinku 
Dňa: 17.09.2020          bod: 14.4 
 
 

14. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVALI: Mgr. Milan Hýll, vedúci odd. školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ 
    Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  
 

v 5. Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 
 

(a) zobrať na vedomie 
 vzdanie sa členstva 

 člena: doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. 
 

(b) zobrať 
za členku: PhDr. Žaneta Strehovská 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 
 



Dôvodová správa: 
I. 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením MsZ č. 192/2018 zo dňa 10.12.2019, SCHVÁLILO: 
zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu a zvolilo 5 poslancov MsZ za jej členov. 
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2018-12-10/uznesenie2018-192.pdf 
 
Poslanec Mgr. Peter Kremský sa dňa 25.06.2020 vzdal mandátu poslanca MsZ (členom komisie na 
ochranu verejného záujmu môže byť len poslanec MsZ). 
Komisia je kreovaná v zmysle článku 7 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
 
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom 
zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 
zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 
nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne tým 
spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s 
najvyšším počtom poslancov. 
 
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením MsZ č. 7/2019 zo dňa 17.01.2019, SCHVÁLILO: 
zriadenie stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Pezinku: 
1. Komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu 
2. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy 
3. Komisia ekonomiky, financií a podnikania 
4. Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 
5. Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 
6. Komisia kultúry 
7. Komisia vinohradníctva a vinárstva 
8. Komisia cestovného ruchu a turistiky 
9. Komisia verejného poriadku 
10. Komisia IT a SMART riešení 
11. Komisia športu 
 
maximálny počet členov vyššie uvedených komisií, a to 9; to neplatí pre Komisiu športu, ktorá sa 
kreuje z predsedov alebo nominantov jednotlivých športových klubov, organizácií a združení 
pôsobiacich na území mesta Pezinok 
 
Zloženie komisií je uvedené tu: https://www.pezinok.sk/?yggid=185 
 
  
Predkladáme zmeny v 
1. Komisii životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu, 
3. Komisii ekonomiky, financií a podnikania a 
5. Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. 
 
V Komisii životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu sa vzdal členstva Marcel Minarovič a to 
emailom poslaným predsedovi komisie dňa 01.06.2020. Predseda komisie navrhuje za nového člena 
Mariána Paula, ktorý bol medzi pôvodnými kandidátmi na členov komisie. 
 
Navrhované obsadenie komisie životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu (po schválení 
materiálu): 
Komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu 
Predseda: Marek Manák 
Tajomník: Jana Guštafíková 



Členovia: Kristína Čechová, Tomáš Schabjuk, Miloš Bačák, Vladislav Marušic, Tomáš Minarský, 
Vojtech Winter, Roman Šipoš, (Marián Paul). 
 
 
V Komisii ekonomiky, financií a podnikania skončilo členstvo poslancovi Petrovi Kremskému. 
Predseda komisie vyzval poslancov MsZ o vyjadrenie, kto by mal záujem o členstvo v komisii. 
 
Navrhované obsadenie komisie ekonomiky, financií a podnikania (po schválení materiálu): 
Komisia ekonomiky, financií a podnikania 
Predseda: Pavol Rybár 
Tajomník: Soňa Sandtnerová 
Členovia: Viktor Novysedlák, Tatiana Macháčová, Michal Svátek, Lukáš Blažek, Katarína Tichá, 
Martina Maršová, Jana Tenczerová, ... 
 
 
Dňa 18.05.2020 zasadala Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, kde sa ústne vzdal členstva 
v komisii MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. Komisia rozhodnutie MUDr. RNDr. Juraja Šimka, PhD. 
prerokovala a navrhla za nového člena komisie menovať PhDr. Žanetu Strehovskú. MUDr. RNDr. 
Juraj Šimko, PhD bol vyzvaný, aby svoje rozhodnutie vzdania sa člena komisie zaslal aj písomne. Dňa 
03.06.2020 bola na Mesto doručená žiadosť o vyradenie z Komisie sociálnej starostlivosti a 
zdravotníctva, v ktorej sa vzdal doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD. členstva v komisii, z 
pracovných dôvodov. Navrhovaná nová členka vychádza z pôvodného zoznamu náhradníkov, bola 
oslovená komisiou a súhlasila s členstvom v komisii. 
 
Uznesenie č. 21/2020 Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva zo dňa 18.05.2020: 
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva navrhuje MsZ zobrať na vedomie vzdanie sa členstva 
v komisii MUDr. RNDr. Juraja Šimka, PhD. a  menovať za nového člena Komisie sociálnej 
starostlivosti a zdravotníctva PhDr. Žanetu Strehovskú.  
Na zasadnutí Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, konanej dňa 24.08.2020 potvrdili 
členovia komisie Uznesenie č. 21/2020 zo dňa 18.05.2020 
 
Navrhované obsadenie Komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva (po schválení materiálu): 
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva 
Predseda: Peter Janeček 
Tajomník: Jana Jurikovičová 
Členovia: Mária Magátová, Katarína Vitálošová, Stanislava Dulajová, Zita Joklová, Zlatica Herdová, 
Ľudovít Slimák, Mária Nemcová, (Žaneta Strehovská) 
 

 
Spracoval dňa 11.09.2020 Mgr. Peter Štetka 


