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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2014 - ustanovujúce 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

 

I. zriaďuje 

 

1. v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

- Komisiu finančnú 

- Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú 

- Komisiu dopravy a komunálnych služieb 

- Komisiu územného plánovania a výstavby 

- Komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

- Komisiu školstva a mládeže 

- Komisiu životného prostredia 

 

 ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 

 

II. zriaďuje 

 

1. v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

 

- Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

 

ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán  

 

III. volí 

 

1. predsedov, členov a sekretárov 

 

a) pre Komisiu finančnú 

 

 predseda:  ...........................    

 

 členovia:  ...........................  

 

 sekretár:  ...........................  

 

b) pre Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú 

 

predseda:   ...........................  

  

 členovia:  ...........................     

 



 sekretár:  ...........................  

 

c) pre Komisiu dopravy a komunálnych služieb  

 

 predseda:  . ...........................  

  

 členovia:  ...........................  

 

 sekretár: ...........................  

 

d) pre Komisiu územného plánovania a výstavby 

 

 predseda:  ...........................    

 

 členovia:  ...........................  

 

 sekretár:  ...........................  

 

e) pre Komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 

 predseda:  ...........................    

 

 členovia:  ...........................  

 

 sekretár:  ...........................  

 

f) pre Komisiu školstva a mládeže 

 

 predseda:  ...........................    

 

 členovia:  ...........................  

 

 sekretár:  ...........................  

   

g) pre Komisiu životného prostredia 

 

 predseda:  ...........................    

 

 členovia:  ...........................  

 

 sekretár:  ...........................  

 

h) pre Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta 

 

 predseda:  ...........................    

 

 členovia:  ...........................  

   

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny, s cieľom 

pokračovať v zaužívanej praxi mesta a zriadiť komisie mestského zastupiteľstva ako svoj 

stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 

 

Komisie mestského zastupiteľstva môže zriaďovať mestské zastupiteľstvo, ktoré určuje aj ich 

zloženie. 

 

Podľa čl. 2 ods. 2 a ods. 3 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

mestské zastupiteľstvo zriaďuje 8 komisií, pričom posledná má osobitné postavenie: 

- Komisia finančná, 

- Komisia sociálna, zdravotná a bytová, 

- Komisia dopravy a komunálnych služieb, 

- Komisia územného plánovania a výstavby, 

- Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, 

- Komisia školstva a mládeže, 

- Komisia životného prostredia, 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 

 

Vzhľadom na potrebnú kontinuitu s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestského úradu je 

v zmysle čl. 15 ods. 5 Štatútu mesta Žilina a čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku komisií 

Mestského zastupiteľstva v Žiline: 

- predseda komisie - poslanec mestského zastupiteľstva a spravidla člen mestskej rady, 

- sekretár komisie - zamestnanec mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad 

v Žiline. 

 

V nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a 

jedného zástupcu nezávislých poslancov. 

 

Pôsobnosť komisií, činnosť, pravidlá rokovania a výstupy upravuje v nadväznosti na zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatút mesta Žilina 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu odmien predsedov, členov a sekretárov 

komisií.  

 


