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12.  Zriadenie komisií obecné zastupiteľstva a voľba ich predsedov  a členov 

 

U Z N E S E N I E č. 6-VIII/OZ-2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Častej 
v zmysle ustanovenia  § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 
 

A. z r i a ď u j e 
 

1. Komisiu výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy pri OZ Častá 
2. Komisiu pre školstvo, deti, mládež pri OZ Častá 
3. Komisiu financií podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá 
4. Komisiu pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok pri OZ Častá 
5. Komisiu pre šport  pri OZ Častá 

B. u r č u j e  
náplň práce: 
1. Komisie výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy pri OZ Častá v oblasti otázok a 

problematiky  výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy obce Častá 
2. Komisie pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá v oblasti otázok a problematiky školstva, deti a mládeže obce 

Častá 
3. Komisie  financií,  podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá v oblasti otázok a problematiky  financií,  

podnikania a cestovného ruchu obce Častá 
4. Komisie  pre kultúru, sociálne otázky a verejný poriadok pri OZ Častá v oblasti otázok a problematiky kultúry, 

sociálnych otázok  a verejného poriadku obce Častá  
5. Komisie  pre šport  pri OZ Častá v oblasti otázok a problematiky športu obce Častá 
 

C. v o l í 
1. Komisia výstavby, územného rozvoja , životného prostredia a dopravy pri OZ Častá: 
    a) predsedu komisie :   Martin Turay 

     b) členov komisie : a) poslancov: Samuel Lederleitner 
                                                     b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

                                                      Ing. Tomáš Dominik - zástupca 

                                                      Branislav Slezák 

                                                      Ing. Marián Kurek 

                                                      Ing. Štefan Drexler 

                                                      Mgr. Veronika Wilflingová 

                                                      Ing. Barbora Porkertová 

 
2. Komisia pre školstvo, deti a mládež pri OZ Častá: 

 a) predsedu komisie :    Mgr. Kristína Slezáková 
     b) členov komisie : a) poslancov:  Ing. Jana Jakušová 
                                           b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

 

3. Komisia financií, podnikania a cestovného ruchu pri OZ Častá: 
 a) predsedu komisie :    Mgr. Ľubica Opálková 

     b) členov komisie : a) poslancov: Bc. Jozef Grajciar 
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       b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

    Simona Šeborová 

    Ing. Andrej Dobrovič 

    Alena Užovičová 

    Adam Havarik  

    Lukáš Harsa 
 

4. Komisia pre kultúru, sociálne otázky, verejný poriadok pri OZ Častá: 
 a) predsedu komisie :    Helena Neshodová 

     b) členov komisie : a) poslancov:  
                                                     b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

 

 

5. Komisia pre šport pri OZ Častá: 

                a) predsedu komisie :   Ivan Ružek 

                b) členov komisie :       a) poslancov: Samuel Lederleitner 
                                                                             Jozef Dukát 

                                            b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 

                                                                     Roman Stojkovič 

                           Juraj Zelinka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

                     PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., v. r. 
starosta obce Častá 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dôvodová správa: 
 
Ustanovenie § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov konštatuje, že: 

  
„(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.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


