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Určené na: 
27. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou, 
Dňa  10. 06. 2020 
 
K bodu programu č.: 14 
 
Názov dokumentu: 
Personálne otázky komisie pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia  
 
predkladá: 
JUDr. Ing. Slavomír Borovský  
Primátor mesta 
 

vypracované: 
JUDr. Melánia Kolesárová 
právny odbor  
 

prerokované: 
Mestská rada mesta Moldava nad Bodvou 
Komisia pre územné plánovanie a ochrany ŽP 
 

materiál obsahuje: 
dôvodovú správu 
návrh na uznesenie 
 

Legislatívne východiská: 
 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
  
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní 
vystúpi. 
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Dôvodová správa k bodu č. 14 
Personálne otázky komisie pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia  

 
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
obecné zastupiteľstvo. V intenciách vyššie uvedenej právnej úpravy Mestské zastupiteľstvo 
v Moldave nad Bodvou na ustanovujúcom zasadnutí uznesením č. 6/2018 zriadilo pre volebné 
obdobie rokov 2018 – 2022 jedenásť stálych komisií a následnými uzneseniami č. 7/2018,   
č. 8/2018, č. 9/2018 určilo počet ich členov v jednotlivých komisiách a personálne obsadenie 
z radov poslancov.   
Doplnenie členov komisie o odborníkov z praxe bolo realizované na druhom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva uznesením č. 18/2018 a zároveň boli uznesením č. 19/2018 schválené Zásady pre 
zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pre volebné 
obdobie rokov 2018 - 2022. 
 
V prípade komisie pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia mestské zastupiteľstvo  
uznesením č. 7/2018 určilo 7 členov komisie a uznesením č. 8/2018 zvolilo za predsedu komisie 
pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia pre volebné obdobie rokov 2018 - 2022    
poslanca Ing. Olivera Kovácsa, ktorý sa dňa 14. 04. 2021 vzdal mandátu poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou z dôvodu vzniku zamestnaneckého pomeru na Mestskom úrade 
v Moldave nad Bodvou. Funkcia predsedu tejto komisie ostala neobsadená.  
 
Mestská rada sa personálnymi otázkami komisie zaoberala na 33. zasadnutí dňa 7. 05. 2021 
a uznesením č. 433/2021 súhlasila s pôsobením Ing. Olivera Kovácsa ako člena v komisii pre 
územné plánovanie a ochrany životného prostredia a zároveň odporučila, aby mestského 
zastupiteľstvo určilo zvýšenie z doterajšieho počtu členov 7 na 8 s obsadením funkcie predsedu 
komisie pre územné plánovanie a ochranu životného prostredia na základe dohody poslancov. 
     
Vychádzajúc z Čl. XII. Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva 
v Moldave nad Bodvou predsedom komisie môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva.  
 
Vzhľadom na doterajšie bohaté skúseností a odborné znalostí Ing. Olivera Kovácsa mesto má 
záujem ich aj naďalej využívať v činnosti komisie ako člena komisie – neposlanca, odborníka 
z praxe. 
   
Predloženým materiálom sa navrhuje určiť pre volebné obdobie 2018-2022 v komisii pre územné 
plánovanie a ochrany životného prostredia počet členov 8. Personálna zmena bude realizovaná 
v súlade s vyššie uvedenou úpravou formou odvolania a voľby ako výsledok dohody poslancov. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou  
 

 určuje 
počet členov Komisie pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia na 8 
 

 odvoláva  
Ing. Olivera Kovácsa z funkcie predsedu Komisie pre územné plánovanie a ochrany životného 
prostredia dňom 30. 04. 2021 
 

 volí  dňom 10. 06. 2021 
1) Za predsedu Komisie pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia poslanca  
    ..........................................................................  
 
2) Do funkcie člena Komisie pre územné plánovanie a ochrany životného prostredia z radov 
     odborníkov Ing. Olivera Kovácsa. 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
 


