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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. berie na vedomie  

a) vzdanie sa Ing. Martina Kapitulíka funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií funkcionárov mesta, 

b) vzdanie sa Ing. Martina Kapitulíka členstva v Mestskej rade v Žiline, 

 

II. odvoláva  

a) Ing. Martina Kapitulíka z funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií funkcionárov mesta, 

b) Ing. Martina Kapitulíka ako člena Mestskej rady v Žiline, 

 

III. volí 

a) Jozefa Juriša do funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií funkcionárov mesta, 

b) Jozefa Juriša za člena Mestskej rady v Žiline. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2014 – ustanovujúce, konaného dňa 

08.12.2014 bol Ing. Martin Kapitulík zvolený do funkcie predsedu Komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a Uznesením č. 4/2014 – 

ustanovujúce, za člena Mestskej rady v Žiline.  

Komisia bola zriadená 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. ako svoj stály poradný, iniciatívny a 

kontrolný orgán. 

 



Ing. Martin Kapitulík sa k dnešnému dňu vzdáva funkcie predsedu Komisie               

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta  i členstva v Mestskej 

rade v Žiline na vlastnú žiadosť. 

Podľa Článku 4 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva 

a spravidla členom Mestskej rady. Počet členov komisie i mestskej rady ostáva nezmenený. 

 

Nakoľko sa jedná o personálnu zmenu, dopad na rozpočet mesta, v zmysle tohto uznesenia,   

je neutrálny.  

Predkladaný materiál je v súlade s platnou legislatívou SR a Štatútom mesta Žilina. 

 


