
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 26.11.2020         bod: 14.1 
 
 

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

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

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 2. Komisii územného plánovania, výstavby a dopravy 
 

(a) berie na vedomie 
 skončenie členstva 

 člena: Bohuš Konečný 
 

(b) volí 
za člena: Michal Gonda 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 



Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 26.11.2020         bod: 14.2 
 
 

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

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

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 3. Komisii ekonomiky, financií a podnikania 
 

(a) berie na vedomie 
 skončenie členstva 

 člena: Ing. Tatiana Macháčová 
 

(b) volí 
za člena: Ing. Peter Rožek 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 
 



Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 26.11.2020         bod: 14.3 
 
 

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

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2020 
 

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 11. Komisii športu 
 

(a) berie na vedomie 
 skončenie členstva 

 člena: Milan Vencel 
 

(b) volí 
za člena: Martin Radoský 

 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
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 troch komisiách MsZ. 
 
V Komisii územného plánovania, výstavby a dopravy sa vzdáva členstva Bohuš Konečný, ktorý dňa 
05.10.2020 oznámil emailom predsedovi komisie a tajomníčke komisie, že z osobných dôvodov 
nebude môcť v budúcnosti pracovať v komisii UPVaD. Vzhľadom k tomu, že bol do komisie 
nominovaný organizáciou Cyklokoalícia Pezinok zároveň navrhol, aby bol do komisie nominovaný 
Bc. Michal Gonda, člen Cyklokoalície Pezinok, s čím predseda komisie súhlasil. Rovnako súhlasil 
s členstvom v komisii aj novo navrhovaný člen. 
 
 
V Komisii ekonomiky, financií a podnikania sa vzdala členstva Ing. Tatiana Macháčová, čo oznámila 
listom doručeným na Mesto dňa 20.10.2020. 
Odôvodnenie: „V súčasnosti mi bohužiaľ moje rodinné, pracovné a osobné povinnosti a priority 

nedovolia plnohodnotne zastávať funkciu člena v tejto komisii, detailne si študovať materiály, aby som 

dokázala zaujať k problémom mesta a predkladaným témam správne stanovisko.“ 
Predseda komisie sa dohodol s navrhovaným novým členom komisie Ing. Petrom Rožekom, ktorý bol 
ďalší v poradí a ten súhlasil s nomináciou na člena komisie. 
 
 
V Komisii športu sa mení člen za futbalový klub CFK Pezinok – Cajla. 
Predseda klubu Ivan Valent dáva na vedomie ukončenie funkcie predsedu klubu Milana Vencela 
a žiada o zrušenie jeho delegovania. Na základe konania výročnej členskej schôdze zo dňa 25.09.2020 
a rozhodnutia nového výboru navrhujú do komisie športu ako zástupcu CFK podpredsedu klubu 
Martina Radoského. 
 
 
Spracoval dňa 12.11.2020 Mgr. Peter Štetka 


