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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov obecné /mestské zastupiteľstvo volí obecnú/mestskú radu zloženú z poslancov
na celé funkčné obdobie. Podľa § 18 ods. 1 Štatútu Mesta Skalica je Mestská rada mesta
Skalica zložená zo 6 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Skalica. Podľa § 13b ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Ak je v obci
zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.“ Mestské zastupiteľstvo v Skalici v
súlade s § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov volí päť (5) členov, nakoľko zástupca primátora je automaticky členom Mestskej
rady mesta Skalica. Na základe dohôd, ktoré pri zložení mestskej rady prihliadajú na
zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom
zastupiteľstve (§ 14 ods. 2 druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov), navrhujeme za členov Mestskej rady mesta Skalici zvoliť poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Skalica:
1. Ing. Katarínu Chovancovú
2. Ing. Milana Romana
3. Ing. Rudolfa Šantavého
4. Adriána Hertla
5. Mgr. Veroniku Buc, PhD.
Navrhujem pre voľbu členov Mestskej rady mesta Skalica verejný spôsob volieb – un block.
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2. MATERIÁL:

Právny rámec:
1/Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
§ 14 Obecná rada
1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov,
ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže
obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva.
2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa
prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v
obecnom zastupiteľstve. 3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom
obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní
funkciu poradného orgánu starostu.
4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva
a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
jej členov.
§ 13b Zastupovanie starostu
1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu
zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako
20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom
určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá
zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu
starostu.
2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [ § 13a ods. 1 písm. c) až
i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja
zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.
Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného
zákona. 11)
2/Štatút Mesta Skalica v znení Doplnku č.1
§ 18 Mestská rada
1/Mestská rada je zložená zo šiestich členov, z ktorých päť členov volí mestské zastupiteľstvo
a šiestym členom sa stáva zástupca primátora počas trvania jeho funkčného obdobia. Mestská
rada je zložená zo 6 poslancov mestského zastupiteľstva. Mestskú radu zriaďuje a jej členov
volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské
zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
2/ Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva
a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada plní úlohy podľa
rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
3/ Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby,
najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak tak neurobí primátor,
zástupca primátora. 4/ Mestská rada najmä: a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh
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vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy
komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu, b) organizuje prípravu
podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva, c) organizuje práce na príprave rozpočtu
mesta, d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a
rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému
zastupiteľstvu alebo primátorovi, e) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a
predkladá mu vlastné návrhy, f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a
činností, g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva
mestskému zastupiteľstvu a primátorovi, h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií
mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje
prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok, i) plní ďalšie úlohy podľa
uznesení mestského zastupiteľstva.
5/ Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
jej členov.
6/ Podrobné pravidlá o rokovaní mestskej rady upravuje Rokovací poriadok mestského
zastupiteľstva.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k voľbe členov Mestskej rady mesta Skalica

I.

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje pre voľbu členov Mestskej rady
mesta Skalica verejný spôsob volieb – un block.

II.

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica volí za členov Mestskej rady mesta Skalica:

1. – Ing. Katarínu Chovancovú - poslankyňu Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
2. – Ing. Milana Romana - poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
3. - Ing. Rudolfa Šantavého - poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
4. – Adriána Hertla - poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
5. – Mgr. Veroniku Buc, PhD. - poslankyňu Mestského zastupiteľstva mesta Skalica.
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MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
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4.

Číslo materiálu:

91/2022

Zasadnutie dňa: 21.11.2022

Návrh
k povereniu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Skalica, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné
/mestské zastupiteľstvo poveruje poslanca zvolávaním a vedením obecného/mestského zastupiteľstva
v prípadoch:
-podľa § 12 ods. 2 prvá veta „Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1
prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“
-podľa § 12 ods. 3 tretia veta „Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“
-podľa § 12 ods. 5 piata veta „Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“
-podľa § 12 ods. 6 tretia veta Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Navrhujem poslankyňu Ing. Janu Slobodovú Rekošovú, PhD., ktorá bude poverená Mestským
zastupiteľstvom mesta Skalica zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Skalica v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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2. MATERIÁL:
Právny rámec:

1/ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
§ 12 Rokovanie obecného zastupiteľstva
1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada
o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá
zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na
jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v
predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.
2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá
ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho
ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.
3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety,
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na
jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej
vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a
na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia.
Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca
právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva,
vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety
za bodkočiarkou, odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo
osobitný zákon neustanovuje inak; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.
8) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási
rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené
podľa osobitných zákonov; 12a) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného
zastupiteľstva a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s
výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré
vykonávajú za odplatu činnosť pre obec, b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä
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prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce
alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
9) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže
sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
10) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od
ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
11) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k povereniu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Skalica, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Skalica

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica poveruje poslankyňu Ing. Janu Slobodovú
Rekošovú, PhD. zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Skalica v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.
6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
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5.

Číslo materiálu:

92/2022
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k voľbe predsedov, podpredsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstve mesta
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Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 19 ods. 3 Štatútu Mesta
Skalica
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Materiál predkladá:

Mgr. Andrea Kucharičová
právnik

Mgr. Oľga Luptáková
Primátorka mesta Skalica

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 19 ods. 3 Štatútu Mesta Skalica Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica volí predsedu
a podpredsedu komisie mestského zastupiteľstva, ktorými sú vždy poslanci mestského
zastupiteľstva, a členov komisií mestského zastupiteľstva.
Podľa § 19 ods. 2 Štatútu Mesta Skalica komisie sú zložené z poslancov mestského
zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Maximálny možný
počet členov v komisii je 11.
Podľa § 19 ods. 3 Štatútu Mesta Skalica Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu
komisie, nimi sú vždy poslanci mestského zastupiteľstva, a členov komisií a vymedzuje im
úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Podľa § 19 ods. 4 Štatútu Mesta Skalica má Mesto Skalica vytvorené tieto stále komisie:
a) komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
b) komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
c) komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
d) komisia pre vzdelávanie, mládež a šport,
e) komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
f) komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora
mesta a hlavného kontrolóra,
g) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
Komisia na preriešenie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora
mesta a hlavného kontrolóra rieši, prešetruje a vybavuje sťažnosti proti činnosti poslancov
mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta podľa zákona
č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. S poukazom na ustanovenie § 11 uvedeného zákona na
prešetrenie a oznámenie výsledku prešetrenia je príslušná komisia, ktorú mestské
zastupiteľstvo zriadi pre tento prípad.
Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v platnom znení potrebné zriadiť komisiu mestského
zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným orgánom mesta na odovzdávanie a hodnotenie
každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
Mestskom zastupiteľstve mesta Skalica a primátora mesta. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na
ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným zákonom.
Na základe dohôd politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v Mestskom
zastupiteľstve mesta Skalica navrhujem zvoliť za predsedov, podpredsedov a členov komisií
Mestského zastupiteľstva mesta Skalica poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Skalica:
a/
Ing. Milana Romana za predsedu komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo,
Ing. Štefana Mišu za podpredsedu komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo;
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b/

c/

d/
e/

f/

g/

Ing. Rudolfa Šantavého za predsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu
a územné plánovanie,
Ing. Martina Kojša za podpredsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné
plánovanie;
Ľuboša Beňu za predsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície
a družobné styky,
Erika Rangla za podpredsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície
a družobné styky;
Bc. Martina Štepána za predsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
Romana Špačka za podpredsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport;
Ing. Janu Slobodovú Rekošovú, PhD. za predsedu komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo
a bývanie,
Mgr. Veroniku Buc, PhD. za podpredsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie;
JUDr. Juraja Mikúša za predsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
JUDr. Editu Hollú za podpredsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
Mgr. Miroslava Lipovského za člena komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra;
JUDr. Editu Hollú za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov Mesta Skalica,
JUDr. Juraja Mikúša za podpredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov Mesta Skalica,
Mgr. Miroslava Lipovského za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
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2. MATERIÁL:
Právny rámec:

1/ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
§ 15 Komisie
„1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.
2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
4) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku
najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.
2/Štatút Mesta Skalica
§ 19 Komisie mestského zastupiteľstva
1/ Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.
2/ Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
mestským zastupiteľstvom. Maximálny možný počet členov v komisii je 11.
3/ Mestské zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie, nimi sú vždy poslanci
mestského zastupiteľstva, a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych
podmienok a potrieb. Mestské zastupiteľstvo určuje zapisovateľa komisie, ktorý je spravidla
zamestnanec Mesta Skalica. Predseda komisie: - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej
schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje priebeh schôdze, zostavuje plán činnosti, - organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského
zastupiteľstva, - zastupuje komisiu navonok, Podpredseda komisie: - riadi priebeh schôdze, ak
ho tým poverí predseda komisie alebo ak predseda komisie nie je na schôdzi prítomný.
Zapisovateľ komisie: - spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti
komisie, - zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, - vedie písomné záznamy o
schôdzkach komisie, - zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
4/ Mesto Skalica má vytvorené tieto stále komisie:
a) komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
b) komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie,
c) komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky,
d) komisia pre vzdelávanie, mládež a šport,
e) komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie,
f) komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora
mesta a hlavného kontrolóra,
g) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
5/ V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.
6/ Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä: a) vypracúvajú stanoviská k materiálom
predkladaným na rokovanie mestských orgánov, k najdôležitejším otázkam života mesta a k
investičným zámerom mesta, b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších
otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o
výsledku komisiu informovať.
7/ Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví
na svojom prvom zasadnutí.
8/ Na návrh predsedu komisie môže mestské zastupiteľstvo odvolať člena komisie.
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9/ Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.“
2/ Ústavný zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) a q) Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení verejný funkcionár je
primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva je povinný každý z týchto funkcionárov
dodržiavať určité obmedzenia a povinnosti pri výkone svojej funkcie.
Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení je potrebné zriadiť
komisiu mestského zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského
zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických
hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany
alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň
troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie
o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.
3/ Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
Podľa § 11 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach príslušnosť na vybavenie
sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa
sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy.
Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.
Na sťažnosti, ktoré smerujú proti samosprávnej činnosti orgánov územnej samosprávy,
sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje primerane.
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k voľbe predsedov, podpredsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Skalica

1.Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje pre voľbu predsedov, podpredsedov a
členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Skalica verejný spôsob volieb – un block.
2. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica volí:
a/
Ing. Milana Romana za predsedu komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo,
Ing. Štefana Mišu za podpredsedu komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo;
b/
Ing. Rudolfa Šantavého za predsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu
a územné plánovanie,
Ing. Martina Kojša za podpredsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné
plánovanie;
c/
Ľuboša Beňu za predsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a
družobné styky,
Erika Rangla za podpredsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a
družobné styky;
d/
Bc. Martina Štepána za predsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport,
Romana Špačka za podpredsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport;
e/
Ing. Janu Slobodovú Rekošovú, PhD. za predsedu komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie,
Mgr. Veroniku Buc, PhD. za podpredsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie.
f/
JUDr. Juraja Mikúša za predsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
JUDr. Editu Hollú za podpredsedu komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra,
Mgr. Miroslava Lipovského za člena komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra;
g/
JUDr. Editu Hollú za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov Mesta Skalica,
JUDr. Juraja Mikúša za podpredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionárov Mesta Skalica,
Mgr. Miroslava Lipovského za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu:

6.

Číslo materiálu:

93/2022

Zasadnutie dňa: 21.11.2022

Návrh
Poverenie poslancov vykonávaním svadobných a iných občianskych obradov pre
volebné obdobie 2022-2026

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Návrh na rozhodnutie MsZ

Materiál sa predkladá na základe:
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Spáčil
vedúci oddelenia všeobecnej správy

Mgr. Oľga Luptáková
primátorka mesta Skalica

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
§ 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo poveruje poslancov mestského zastupiteľstva k
výkonu uzavretia manželstva (sobášiaci).
Primátorka mesta Mgr. Oľga Luptáková je sobášiacou v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005
Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe prerokovania s poslancami navrhujeme, aby výkonom uzavretia manželstva
(sobášiaci) v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov boli pre volebné obdobie 2022 – 2026 poverení poslanci:
Bc. Petra Balážiková, Ľuboš Beňa, Mgr. Veronika Buc, PhD., Ing. Katarína Chovancová,
JUDr. Edita Hollá, Ing. Martin Kojš, Erik Rangl, Peter Vaculka.
Legislatívny rámec:
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov § 4 Uzavretie manželstva pred matričným úradom
1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod,
v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným
poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
2) Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť uzavretie manželstva pred iným
matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
3) Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred
ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 2 sa
nevyžaduje.
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov § 27
6) O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí
obsahovať
a) mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
b) mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
c) dátum a miesto uzavretia manželstva,
d) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred
matričným úradom,
e) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa, ak ide o uzavretie manželstva pred
orgánom cirkvi,
f) dohodu snúbencov o priezvisku,
g) meno, priezvisko a podpis tlmočníka,
h) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
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2. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH NA PRIJATIE
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
k návrhu Poverenie poslancov vykonávaním svadobných a iných občianskych obradov pre
volebné obdobie 2022-2026

I. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schvaľuje pre poverenie poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Skalica k výkonu uzavretia manželstva verejný spôsob
volieb – un block.

II. Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica pre volebné obdobie 2022 – 2026 poveruje k
výkonu uzavretia manželstva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Skalica:
Bc. Petru Balážikovú, Ľuboša Beňu, Mgr. Veroniku Buc, PhD., Ing. Katarínu Chovancovú,
JUDr. Editu Hollú, Ing. Martina Kojša, Erika Rangla, Petra Vaculku.
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MESTO SKALICA

MATERIÁL NA ROKOVANIE
USTANOVUJÚCEHO ZASADBNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA

Bod programu: 7.
Číslo materiálu: 94/2022
Zasadnutie dňa: 21.11.2022

Návrh
Rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
o určení platu primátorke mesta

Obsah materiálu:
1. Dôvodová správa
2. Materiál
3. Návrh na rozhodnutie MsZ

Materiál sa predkladá na základe:

Zákon NR SR č.253/1994 Z.z.

Materiál vypracoval:

Materiál predkladá:

Ing. Dušan Vavrinec
Prednosta MsÚ

Ing. Dušan Vavrinec
Prednosta MsÚ

Skalica 2022
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1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Zákon NRSR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v z.n.p. ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu
obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt a ďalšie náležitosti súvisiace s
výkonom funkcie.
Ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí primátorke plat podľa
§ 3 ods. 1 zákona, t.j. zákonné minimum, ktoré na rok 2022 je vo výške 3 403,00 €.
Legislatívny rámec
Zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest, v z.n.p.
Výňatok zo zákona k platu starostu
§3
(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 .
(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
§4
(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov
obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:
1.
do 500 obyvateľov
1,65-násobok
2. od 501
do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov
2,41-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok
9.
nad 100 000 obyvateľov 3,98-násobok
(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 .
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat
podľa § 3 ods. 1.
Zhrnutie:
K 31.12.2021 bola priemerná mesačná mzda zamestnanca na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok: 1 211 €.
Podľa počtu obyvateľov v meste Skalica je primátor zaradený do 6. platovej skupiny s koeficientom
násobku 2,81 k priemernej mesačnej mzde za predchádzajúci kalendárny rok.
Plat:
- zákonné minimum: 1 211 x 2,81 = 3 402,91, zaokrúhlene:
3 403,00 €,
- možné maximum, po rozhodnutí MsZ o zvýšení: 1 211 x 2,81 x 60% = 5 445,00 €.
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2. MATERIÁL:

Alternatívy možného zvýšenia zákonom stanoveného minimálneho platu primátorky mesta

Alternatívy

0%
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15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%

Priemerná
mzda v NH
SR k
31.12.2021
1 211,00

Násobok
Možné
podľa
Zákonný plat
zvýšenie
počtu
podľa (§ 3
CELKOM
zákonného
CELKOM
obyvateľov
ods.1
ZAOKRÚHLENE
platu (§ 4 ods.
(§4
zákona)
2 zákona)
zákona)
2,81

3 402,91
170,15
340,29
510,44
680,58
850,73
1 020,87
1 191,02
1 361,16
1 531,31
1 701,46
1 871,60
2 041,75

3 573,06
3 743,20
3 913,35
4 083,49
4 253,64
4 423,78
4 593,93
4 764,07
4 934,22
5 104,37
5 274,51
5 444,66

3 403,00
3 574,00
3 744,00
3 914,00
4 084,00
4 254,00
4 424,00
4 594,00
4 765,00
4 935,00
5 105,00
5 275,00
5 445,00
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3. NÁVRH NA ROZHODNUTIE:

NÁVRH
NA PRIJATIE UZNESENIA
Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SKALICA
č. ...2022
Návrh
na rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Skalica
o určení platu primátorke mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
berie na vedomie plat primátorky mesta Skalica Mgr. Oľgy Luptákovej vo výške 3 402,91 €
podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 21.11.2022.
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