
N Á V R H 

na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, určenie 

počtu členov komisií, náplň práce komisií 

a voľba ich predsedov, podpredsedov a členov. 

 

Komisie Mestského zastupiteľstva Šurany sú fakultatívne orgány mesta, ktoré pomáhajú plniť 

jeho úlohy. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších obyvateľov mesta 

z radov odborníkov zvolených mestským zastupiteľstvom. Ich počet vymedzuje mestské 

zastupiteľstvo. Komisie majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre 

ktoré budú schválené vypracovávajú stanoviská, pripomienky a iniciatívne návrhy 

k najdôležitejším rozhodnutiam mestského zastupiteľstva. Komisie nemajú samostatné 

rozhodovacie kompetencie. 

V zmysle § 15 ods. 1,2,3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Šurany návrh na zriadenie 

stálych komisií Mestského zastupiteľstva Šurany pre volebné obdobie 2022-2026 

nasledovne:    

 

1. Komisia finančná 

Náplň činnosti: 

      - rozpočet mesta, jeho zmeny, čerpanie, záverečný účet, 

      - miestne dane a poplatky, 

      - úvery a pôžičky, 

      - hospodárenie mestských organizácií a podnikov, 

      - spolupráca s ostatnými komisiami MsZ, 

      - participácia na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ. 

 

2. Komisia pre správu a predaj majetku mesta 

Náplň činnosti: 

      - prerokovanie žiadostí o predaj a prenájom majetku mesta, 

      - návrh spôsobu prevodu vlastníctva, resp. spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku 

mesta, 

      - stanovisko k zvereniu mestského majetku do správy mestských organizácií a podnikov, 

      - príprava návrhov na predaj nehnuteľného majetku mesta formou priameho predaja, 



      - spolupráca s ostatnými komisiami MsZ, 

      - participácia na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ. 

3. Komisia výstavby, územného plánovania a správy miestnych komunikácií 

Náplň činnosti: 

- vlastná investičná činnosť mesta a usmerňovanie investičnej činnosti právnických 

   a fyzických osôb v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta, 

- obstarávanie, schvaľovanie a zmeny územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov       

   a zón, 

- posudzovanie zámerov a stavieb z architektonického hľadiska, 

- správa, údržba miestnych komunikácií, návrhy dopravných úprav, parkovacia politika  

  mesta, 

- spolupráca s ostatnými komisiami MsZ, 

- participácia na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ. 

 

4. Komisia sociálna, zdravotníctva a bývania 

Náplň činnosti: 

- návrhy koncepcie rozvoja mesta v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej 

starostlivosti 

  a opatrovateľskej služby na území mesta,  

- starostlivosť o rodinu a deti, zdravotne ťažko postihnutých občanov, seniorov, občanov, 

  ktorí potrebujú osobitnú pomoc a o spoločensky neprispôsobivých občanov, 

- bytová politika v meste, 

- posudzovanie žiadostí o pridelenie bytu z majetku mesta a zostavovanie návrhu     

   poradovníka na pridelenie bytu, 

- spolupráca s ostatnými komisiami MsZ, 

- participácia na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ. 

 

5. Komisia školstva, kultúry, mládeţe a športu 

Náplň činnosti: 

- tvorba podmienok a návrhy koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania na území mesta, 

- koordinácia a rozvoj kultúrnych aktivít v meste, ochrana kultúrnych pamiatok, 

- tvorba podmienok pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych aktivít,   

  a koordinácia športových aktivít na území mesta, 

- rozvoj mládeže a inovácie vo vzdelávaní, 



- posudzovanie žiadostí o dotácie mesta v zmysle platného VZN, 

- spolupráca s ostatnými komisiami MsZ, 

- participácia na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ.  

6. Komisia ţivotného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 

Náplň činnosti: 

- tvorba a ochrana životného prostredia, správa a údržba verejnej zelene, odvoz a 

        zneškodňovanie komunálneho odpadu, 

      - problematika verejného poriadku v meste, 

      - spolupráca s Mestskou políciou Šurany, dobrovoľnou požiarnou ochranou, sledovanie 

        vývoja priestupkovosti  a kriminality v meste, 

- spolupráca s ostatnými komisiami MsZ, 

- participácia na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ. 

 

Zároveň predkladám Mestskému zastupiteľstvu Šurany návrh na určenie počtu členov 

stálych komisií. Navrhujem mestskému zastupiteľstvu schváliť 5 členné komisie. 

 

Predsedom a podpredsedom komisie môže byť len poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany 

zvolený mestským zastupiteľstvom.  

Predseda komisie: 

a/ riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, 

b/ spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program zasadnutia komisie, 

c/ zostavuje spolu so zapisovateľom komisie plán činnosti na určité časové obdobie, 

d/ organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva, 

e/ zastupuje komisiu navonok, 

f/ predkladá mestskému zastupiteľstvu vyhodnotenie činnosti komisie, 

g/ zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí mestské zastupiteľstvo. 

 

Podpredseda komisie : 

a/ zastupuje predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže funkciu predsedu    

   vykonávať, 

b/ zabezpečuje ďalšie úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí. 

 

 

1. Komisia finančná 



    Ing. Miroslava Zahoráková, predseda 

    Ing. Marcel Rosina, MBA, podpredseda 

    Bc. Matúš Tóth, člen 

    Ing. Patrik Rampašek, člen 

    Pavol Kováč, člen 

 

   Zapisovateľka komisie: Mgr. Jana Hindická 

 

2. Komisia pre správu a predaj majetku mesta 

    Pavol Cvik, predseda 

    JUDr. Lucia Filagová, podpredseda 

    Ing. Jana Švecová Tekelyová, člen 

    JUDr. Tomáš Blanár, člen 

    Ing. Dominika Petrušková, člen 

 

    Zapisovateľka komisie: Ing. Helena Ultisová 

 

3. Komisia výstavby, územného plánovania a správy miestnych 

komunikácií 

    Mgr. Dušan Rampašek, predseda 

    Radoslav Šťuha, podpredseda 

    Ing. Igor Foltín, člen 

    Mgr. Martin Švanda, člen 

    Ing. Igor Bujdák, člen 

 

    Zapisovateľka komisie: Ing. Stanislava Fialková 

 

4. Komisia sociálna, zdravotníctva a bývania 

    MUDr. Daša Viszlayová, PhD., predseda 

    MUDr. Ján Kanás, podpredseda 

    Mgr. Jana Zrubcová, člen 

    Mgr. Natália Mikulcová, člen 

    Mgr. Galina Šimeková, člen 



 

    Zapisovateľka komisie: Zita Hozlárová  

 

5. Komisia školstva, kultúry, mládeţe a športu             

Ing. Róbert Polák, predseda 

Ing. Mgr. Alţbeta Danielová, podpredseda 

Ing. Jozef Malík, člen 

Mgr. art. Erik Kliment, člen 

Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., člen 

             

            Zapisovateľka komisie: Mgr. Romana Slažanská 

        

6. Komisia ţivotného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 

      Ing. Igor Bartovič, predseda 

      Miroslav Ţvach, podpredseda 

      Mgr. Michal Valach, člen 

      Bc. Ladislav Černák, člen 

      Mgr. Samuel Cvik, člen 

      náčelník Mestskej polície Šurany bez práva hlasovať 

      

     Zapisovateľka komisie: Ing. Lucia Timeková  

 

 

V Šuranoch dňa 24. 11. 2022 

 

 

    Mgr. Marcel Filaga, v.r. 

    primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 


