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V Trenčíne, 22.03.2016 
 
 
 
 



Dôvodová správa   
 
 

Podľa článku 19 Štatútu mesta Trenčín platí, že:  
 
1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské 
zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie: 
a) stále: 
aa)Finančná a majetková komisia, 
ab)Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania, 
ac)Komisia školstva, 
ad)Komisia mládeže a športu, 
ae)Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku, 
af) Komisia kultúry a cestovného ruchu. 
b) dočasné, ktoré môže MsZ zriadiť uznesením na splnenie konkrétnych úloh. Ich konkrétne zloženie 
a úlohy vymedzí MsZ ad hoc pre ten ktorý prípad alebo situáciu. 
 
2.Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským 
zastupiteľstvom z radov odborníkov. Poslanec mestského zastupiteľstva a ďalšia osoba zvolená 
mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov môže byť členom jedinej stálej komisie zriadenej podľa 
§ 15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
3.Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec mestského zastupiteľstva a 
členov komisie. Zároveň mestské zastupiteľstvo vymedzuje komisiám úlohy podľa miestnych 
podmienok a potrieb. Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje komisiou zvolený člen z 
radov poslancov v rozsahu poverenia predsedom komisie.  
 
4. Predseda komisie:  
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, spoločne s garantom 
komisie pripravuje ich program,  
b) zostavuje plán činnosti komisie,  
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,  
d) zastupuje komisiu navonok.  
 
5. Organizačno-technické zabezpečenie komisií vykonáva garant komisie, ktorý nie je jej členom a je 
určený pre každú komisiu prednostom mestského úradu z radov zamestnancov mesta. V komisii má 
garant poradný hlas.  
 
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:  
a) vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam 
života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom,  
b) vypracovávajú 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,  
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená, 
dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné 
užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú 
sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov mesta.  
 
7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac.  
 
Komisiu navrhujeme zriadiť v súlade s čl. 19 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Trenčín najmä v súvislosti 
s plánmi na rozvoj cyklodopravy v meste Trenčín ako poradný orgán a navrhujeme vymedziť jej 
nasledovné úlohy:  
1. zaoberá sa riešením cyklodopravy v meste Trenčín, 
2. podieľa sa na koordinácii projektovania cyklistických trás v meste Trenčín,  
3. zaoberá sa edukáciou verejnosti vo vzťahu k mobilite – najmä cyklodoprave a pešej doprave, 
4. spolupracuje  s organizáciami zaoberajúcimi sa cyklodopravou.  
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 

a) zriaďuje dočasnú komisiu MsZ v Trenčíne – „Cyklokomisiu“  
 

b) volí členov dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  „Cyklokomisie“  a to 
z radov poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v nasledovnom zložení: 
1. Mgr. Richard Medal, 
2. Ing. Richard Ščepko, 
3. Dominik Gabriel, 
4. Patrik Žák, 
5. Ing. Tomáš Bahno, 
6. JUDr. Martin Smolka, 
7. Ľubomír Horný 
 

c) volí členov dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  „Cyklokomisie“  a to 
z radov odborníkov v nasledovnom zložení: 
1. Mgr. Marián Rendek, 
2. Ján Hanušín, 
3. Ing. Róbert Hartmann, 
4. Ing. Jozef Plocháň 
 

d) volí z členov komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne „Cyklokomisie“  nasledujúceho     
predsedu: 
Mgr. Richard Medal 
 
 

e) vymedzuje úlohy dočasnej komisie MsZ v Trenčíne „Cyklokomisie“  nasledovne: 
1. zaoberá sa riešením cyklodopravy v meste Trenčín, 
2. podieľa sa na koordinácii projektovania cyklistických trás v meste Trenčín,  
3. zaoberá sa edukáciou verejnosti vo vzťahu k mobilite – najmä cyklodoprave a pešej 

doprave, 
4. spolupracuje  s organizáciami zaoberajúcimi sa cyklodopravou.  

 


