
 

 

M E S T S K Ý   Ú R A D    Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 23.11.2020 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Š u r a n y 
_________ 

Materiál: č. E/1/16/2020 

 

 

 

 Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie finančnej, správy a predaja 

majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. 

 
 

Predkladá:     Návrh na uznesenie: 
Ing. Marek Oremus,                                          

Primátor mesta Šurany                                                Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo Návrh 

                                                                                     na  zmenu zapisovateľky Komisie  finančnej, správy a                  

                                                                                     predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šu- 

                                                                                     ranoch a na základe toho 

                                                                                     

                                                                                     schvaľuje    

 

- bez pripomienok 

   - s pripomienkami 

    poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany Mgr. Janu  

Spracovala:                                                         Hindickú za zapisovateľku Komisie finančnej, správy a  

                                                                                     predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šura- 

Ing. Eva Augustínová,                                                 noch od 01.01.2021.   

prednostka MsÚ Šurany                 

                                                              

                                                                                      

 

Na základe:      
    

Zásad pre zriaďovanie 

a činnosť komisií MsZ 

Šurany 

 

 

Prizvať: 

 

 

 

 

 

 

           ................................................. 

                  podpis predkladateľa 
 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu  10.12. 2020. 



 

Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie finančnej, správy a predaja 

majetku mesta  Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. 

 

 
     Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 1/2018 - Z bod I. zo dňa 28.11.2018 bola Ing. 

Helena Ultisová schválená za zapisovateľku Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta 

Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. 

 

     Z organizačných dôvodov /rozdelenie agendy na oddelení životného prostredia, výstavby, územného 

plánovania a správy mestského majetku po odchode zamestnanyne MsÚ do starobného dôchodku 

a nástupu zamestnankyne po materskej dovolenke/ navrhujem schváliť zmenu na pozícii zapisovateľky 

komisie a za zapisovateľku Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského 

zastupiteľstva Šurany doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť Mgr. Janu Hindickú, 

zamestnankyňu oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského 

majetku Mestského úradu v Šuranoch.  

      

     Uvedenú zmenu navrhujem s platnosťou od 01.01.2021. 

      

     Zapisovateľov komisií mestského zastupiteľstva schvaľuje podľa čl. 11 Organizačné usporiadanie 

komisií bodu 4 „Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva Šurany“ mestské 

zastupiteľstvo. 

 

                                                                                                       

Dôvodová správa: 

 

     Mgr. Jana Hindická nastúpila pracovať po materskej a rodičovskej dovolenke na oddelenie životného 

prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

S prácou zapisovateľky komisie má skúsenosti, pretože pracovala pred nástupom na materskú 

dovolenku ako zastupujúca zapisovateľka pre všetky komisie mestského zastupiteľstva. 

          Vzhľadom na uvedené navrhujem schváliť zmenu zapisovateľky Komisie finančnej, správy 

a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany.  

 
V Šuranoch dňa 23.11.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 

                                                                                                                     Ing. Marek Oremus 

                                                                                                        primátor mesta Šurany 
 

 

 
 


