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16. Návrh zmeny v Komisii IT a SMART riešení 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2019 
 

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

v znení neskorších predpisov  
 

v 10. Komisii IT a SMART riešení 
 

(a) berie na vedomie 
 vzdanie sa členstva 

 člena: Peter Chochol 
 

(b) volí 
za člena: Michal Lacena 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 
 



Dôvodová správa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením MsZ č. 7/2019 zo dňa 17.1.2019, 
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 
 
zriadenie funkcie tajomníkov komisií, ktorých menuje a odvoláva primátor Mesta Pezinok 
 
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 
 
 
 
Predkladáme zmeny v Komisii IT a SMART riešení. 
Dňa 04.12.2019 bol na Mesto doručený list, v ktorom sa Peter Chochol vzdal členstva 
v komisii. Navrhovaný nový člen vychádza z pôvodného zoznamu náhradníkov, bol oslovený 
a dňa 10.12.2019 oznámil, že má záujem o členstvo. Postup bol koordinovaný s predsedom 
komisie. 
 
Navrhované obsadenie komisie (po schválení materiálu): 
Komisia IT a SMART riešení 
Predseda: Branislav Macháč 
Tajomník: Matej Sandtner 
Členovia: Ľubo Uhlár, Matej Podstrelenec, Ján Gnojčák, Michal Slabý, Juraj Štít, Marián Paul, Peter 
Haško, (Michal Lacena) 
 

 
 
Spracoval dňa 11.12.2019 
Mgr. Peter Štetka 


