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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. zánik členstva Mgr. Terézie Straňákovej v Komisii životného prostredia dňom 

05.04.2016 v súlade s čl. 4 ods. 10 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií 

Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

II. volí člena 

 

1. pre Komisiu životného prostredia 

 

Mgr. Ladislav Čellár 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

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

o písomnom vzdaní sa Mgr. Terézie Straňákovej funkcie člena – neposlanca Komisie životného 

prostredia.  

 

Zároveň sa týmto materiálom predkladá návrh na obsadenie uvoľneného miesta člena – 

neposlanca Komisie životného prostredia Mgr. Ladislavom Čellárom.  

 

Dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny, nakoľko dôjde len k výmene osôb vo funkcii člena 

– neposlanca.  

 

Materiál bol prerokovaný v Komisii životného prostredia, v ktorej členovia hlasovali 

nasledovne: 3 za/0 proti/1 sa zdržal a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporučila 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline materiál prerokovať a schváliť. 

 

 

MATERIÁL 

Podľa čl. 4 ods. 10 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

členstvo v komisii zaniká, ak sa člen písomne vzdá členstva v komisii predsedovi príslušnej 

komisie.  

 

Mgr. Terézia Straňáková sa písomne vzdala funkcie člena – neposlanca Komisie životného 

prostredia, pričom svoje vzdanie doručila predsedovi komisie MUDr. Jurajovi Popluhárovi, 

PhD., MBA a Ing. Igorovi Chomovi, primátorovi mesta.  

 

Uvoľnené miesto člena – neposlanca v Komisii životného prostredia sa navrhuje obsadiť Mgr. 

Ladislavom Čellárom, ktorý v minulom volebnom období ako poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline vykonával i funkciu predsedu tejto komisie, má skúsenosti v oblasti 

životného prostredia. V období jeho funkcie nebol spájaný so žiadnymi kauzami, ani so zlou 

pracovnou morálkou. Jeho účasť bude určite prínosom pre túto komisiu. 

 

Podľa čl. 4 ods. 7 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline patrí 

členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva, 

odmena člena komisie mestského zastupiteľstva vo výške 20 € za každú účasť na zasadnutí 

komisie mestského zastupiteľstva. 


