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08. Návrh členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení 
 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   

SPRACOVAL: Mgr. Martina Sameková, právnik MsÚ v Pezinku 

 

  

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle § 11 ods. 4 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a § 9 ods. 1 VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach, v znení VZN č. 2/2010 a VZN 2/2011 

 

 

volí za členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení 

 

 

1) Mgr. Ján Ragula 

farár Rímskokatolíckeho farského úradu v Pezinku 

 

2) Mgr. Vladimír Kmošena 

farár Evanjelického a. v. cirkevného zboru Pezinok 

 

3) PhDr. Martin Hrubala, PhD. 

riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku 

 

4) Prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. 

profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

 

5) Mgr. Monika Luknárová 

riaditeľka Pezinského kultúrneho centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

(b) s týmito pripomienkami 

 

 

 



 

Dôvodová správa: 

 

Podľa § 9 ods. 1 VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach návrhy na udelenie ocenení posudzuje 

komisia pre udeľovanie ocenení, zvolená zastupiteľstvom. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 27.06.2003 Uznesením MsZ č. 1-114/2003 

zo dňa 27.06.2003 schválilo predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2003 o mestských 

oceneniach a schválilo Komisiu pre udeľovanie mestských ocenení. Komisia pre udeľovanie 

mestských ocenení bola zložená zo siedmich členov. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom 

zasadnutí dňa 07.06.2011 Uznesením MsZ č. 1-121/2011 zo dňa 07.06.2011 schválilo nového člena 

Komisie pre udeľovanie mestských ocenení. 

 

Aktuálne členom Komisie pre udeľovanie mestských ocenení je PhDr. Petra Pospechová a Ing. Jozef 

Chynoranský. Z dôvodu, že sa štyria členovia vzdali členstva v Komisii pre udeľovanie mestských 

ocenení a jednému členovi zaniklo členstvo úmrtím je potrebné zvoliť na uvoľnené miesta nových 

členov komisie. 

 

Členom komisie môže byť nielen poslanec zastupiteľstva, ale aj ďalšia osoba zvolená zastupiteľstvom. 

Zákon neprikazuje, aby člen komisie, ktorý nie je poslancom, bol obyvateľom obce a zároveň 

neupravuje žiadne osobitné požiadavky, ktoré by mala fyzická osoba, ktorá nie je poslancom spĺňať na 

to, aby bola obecným zastupiteľstvom zvolená za člena komisie.  

 

V zmysle uvedeného bol predložený návrh členov Komisie pre udeľovanie mestských ocenení tak, ako 

je to uvedené v návrhu uznesenia. 

 

Navrhované obsadenie Komisie pre udeľovanie mestských ocenení (po schválení materiálu): 

Členovia: PhDr. Petra Pospechová, Ing. Jozef Chynoranský, Mgr. Ján Ragula, Mgr. Vladimír 

Kmošena, PhDr. Martin Hrubala, PhD., Prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. a Mgr. Monika Luknárová 

 

V položke príprava sú uložené podklady: 

 

01. Uznesenie MsZ č. 1-114/2003 zo dňa 27.06.2003 

02. Uznesenie MsZ č. 1-121/2011 zo dňa 07.06.2011 

03. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2003 o mestských oceneniach 

 

 

 

 

 


