
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 28.04. 2022            bod: 13.1 
 

 

13.1 Návrh na zmenu členov v Komisii školstva, mládeže a vzdelávania 

 pri MsZ 
 

 

PREDKLADÁ: Mgr. Mária Wagingerová, predsedníčka Komisie školstva, mládeže a 

vzdelávania  

SPRACOVAL: PaedDr. Erik Špaňo, vedúci oddelenia školstva 

 

Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania: Komisia školstva, vzdelávania 

a mládeže odporúča MsZ v Pezinku vziať na vedomie skončenie členstva člena: Dominika 

Libantová v Komisii školstva, mládeže a vzdelávania a zvoliť za členov Komisie školstva, 

mládeže a športu: Mgr. Andreu Hájičkovú a Mgr. Renátu Minarovičovú (za 5 z 7 – prítomných 

5). 

 

 

 

 

    

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2022 
 

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  Komisii školstva, mládeže a vzdelávania 

 

(1) berie na vedomie 

skončenie členstva člena: Dominika Libantová 

 

(2) volí 

člena: Mgr. Andrea Hájičková 

člena: Mgr. Renáta Minarovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 zmenu člena v 4. Komisii školstva, mládeže a vzdelávania.   

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 10.02.2022 odporučila na 

základe častých absencií ukončiť členstvo pani Dominike Libantovej. Neobsadené je ešte 

miesto po pani Petre Hricovej, ktorej vzdanie sa členstva v komisii zobralo MsZ na vedomie 

dňa 24.06.2021.   

 

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania pozostáva z 9 členov vrátane predsedu komisie. 

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania: 

Predseda:  Mgr. Mária Wagingerová 

Tajomník: Viera Tóthová 

Členovia:  Dulaj, Hájičková,  Havrilová, Kvak, Lezo, Matuská,  Minarovičová, Procházka.   

 

 

 

 

Spracoval dňa: 22.03. 2022     PaedDr. Erik Špaňo 

https://www.pezinok.sk/?yggid=185

