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K bodu č. 8:   Voľba členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie  

2022 - 2026 

Dôvodovú správu spracoval: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka 

Materiál predkladá na MsZ: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka 

 

 V zmysle § 15 ods. 1,2 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a 

kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených 

mestským zastupiteľstvom. Na 1.zasadnutí MsZ bolo hlasovaním poslancov zriadených 9 komisií.  

1. Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

2. Komisia výstavby a územného plánu 

3. Komisia dopravy, územného a regionálneho rozvoja, životného prostredia a odpadového 

hospodárstva 
4. Komisia škodová, legislatívna a ochrany verejného záujmu 

5. Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce 

6. Komisia vzdelávania, mládeže a športu 
7. Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

8. Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

9. Komisia kultúry a Zbor pre občianske záležitosti  

 

Na následných rokovaniach poslancov bolo dohodnuté, že   

1. V každej komisii budú minimálne 2 poslanci, jeden predseda a druhý podpredseda a že nebude presne 

stanovený počet členov jednotlivých komisií.   
1.Komisia výstavby a územného plánu a Komisia dopravy, územného a regionálneho rozvoja, životného 

prostredia a odpadového hospodárstva budú zlúčené do jednej s názvom  Komisia výstavby, dopravy 

a životného prostredia. 
2. Komisia vzdelávania, mládeže a športu a Komisia kultúry a Zbor pre občianske záležitosti budú 

zlúčené do jednej s názvom Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ. 

3. Komisia škodová, legislatívna a ochrany verejného záujmu sa premenuje na Komisia škodová, 
legislatívna a ochrany verejného poriadku. 

 

Tzn. od 1.1.2023 budú pri MsZ pracovať nasledovné komisie: 

 
1. Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

2. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

3. Komisia legislatívna, škodová a verejného poriadku 
4. Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce 

5. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ 

6. Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

7. Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 
 

Na rokovaniach boli navrhnutí predsedovia jednotlivých komisií. 

1. Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov – Andrea Sujová,  

2. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia – Dušan Zemko,  

3. Komisia legislatívna, škodová a verejného poriadku – Jozef Bakša 
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4. Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce 

– Igor Ambrózy 

5. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ – Róbert Urbanec 

6. Komisia sociálna, zdravotná a bytová – Miroslav Ryba 

7. Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní – Michal Gabaš 

 

Na rokovaniach boli navrhnutí nasledovní členovia jednotlivých komisií. 

1. Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

Poslanci: Michal Gabaš, Ľubomír Hric, Ján Belička 

Občania: Jana Raffajová, Matej Uram, Pavel Kmeť, Ernest Mesároš 
2. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

Poslanci: Andrea Sujová, Ondrej Laskavý, Ľubomír Hric, Vladimír Belička 

Občania: Ján Kujan, Rastislav Tvarožek, Norbert Marošík, Pavel Lipták, Vladimír Tomala, 

Zdeno Krnáč, Iveta Lechová 
3. Komisia legislatívna, škodová a verejného poriadku 

Poslanci: Ján Belička, Ľubomír Hric,  

Občania: Sára Tarnóciová, Ján Kapec 

4. Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej 

spolupráce 

Poslanci: Jozef Bakša  

Občania: Slavomír Ďurčí, Martina Sárková, Peter Tschur 

5. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ 

Poslanci: Jozef Bakša, Andrea Sujová  

Občania: Adriana Sojáková, Lucia Capáková, Andrea Satmarová, Andrej Roziak, Juraj Nemec 

6. Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

Poslanci: Róbert Urbanec 

Občania: Zuzana Šupová, Dana Luáčová, Lívia Tvarožková, Jarmila Gallová, Daniela 

Magyarová 

7. Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

Poslanci: Ján Belička, Vladimír Belička, Igor Ambrózy  

 

 

Návrh uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

1. Ruší   

a) Komisiu výstavby a územného plánu a  

b) Komisia dopravy, územného a regionálneho rozvoja, životného prostredia a odpadového 

hospodárstva  

c) Komisiu vzdelávania, mládeže a športu  

d) Komisiu kultúry a Zbor pre občianske záležitosti  
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2. Zriaďuje  

a) Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia. 

b) Komisiu vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ. 

c) Komisiu legislatívnu, škodovú a verejného poriadku 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

s ch v a ľ u j e  

 

a) navrhnutých predsedov komisií 

b) navrhnutých členov komisií 

 

- uznesenie na MsZ pôjde aj s menami 

 

Sliač, 6 .12.2022 

 

 

 

 

 

 


