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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zrušenie Mestskej rady v Žiline a jej členov 

 

2. zrušenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline  

 

II. žiada prednostu mestského úradu 

 

1. o vykonanie revízie predpisov, ktoré sa týkajú postavenia a činnosti mestskej rady 

a návrh na ich úpravu predložiť mestskému zastupiteľstvu na najbližšie riadne 

zasadnutie  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Vzhľadom na to, že všetky materiály, ktoré sú predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Žiline, sú predkladané do všetkých komisií a poslanci majú priestor na ich oboznámenie sa 

a prerokovanie, prehodnotenie návrhov a prijatie opatrení, je už absolútne zbytočné a duplicitné, 

aby sa o prerokovaných návrhoch tými istými poslancami zaoberala mestská rada. Zároveň sa 

z praxe ukazuje, že odporúčanie mestskej rady nebýva vždy mestským zastupiteľstvom 

akceptované a samotní členovia mestskej rady hlasujú na zasadnutí mestského zastupiteľstva inak 

ako na mestskej rade. 

 

Dopad na rozpočet:  

 

Schválenie tohto návrhu predstavuje úsporu mesačne cca 405 € (odmena člena mestskej rady + 

odvody), čo predstavuje za rok úsporu cca 4 860 €.  

 

Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva: 

- v Komisii finančnej, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 0 za/0 proti/7 sa zdržali, 

- v Komisii školstva a mládeže, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 1 za/0 proti/5 sa 

zdržali, 

- v Komisii kultúry, športu, cestovného a miestneho rozvoja, v ktorej členovia hlasovali 

nasledovne: 0 za/7 proti/0 sa zdržalo – neodporúča, 



      

 

 

- v Komisii životného prostredia, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 3 za/0 proti/1 sa 

zdržal – odporúča, 

 

a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá neprijala platné uznesenie, pretože za návrh ani proti 

návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady. 


