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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

nasledovne: 

 

- v čl. 12 ods. 5 sa za druhú vetu dopĺňa nová veta v znení  

„Do počtu prítomných členov sa započítavajú len členovia komisie – poslanci.“ 

 

- v čl. 13 sa dopĺňa nový odsek 2 v znení: 

„Členovia komisie - neposlanci nemajú hlasovacie právo. Majú právo poradného 

hlasu. Ich hlas sa však nezapočítava do počtu hlasov potrebných na prijatie 

návrhu.“ 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Vzhľadom na to, že komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline majú len odporúčací charakter 

a v konečnom dôsledku zodpovednosť za rozhodnutia nesú poslanci mestského zastupiteľstva, 

sa predkladá návrh na odobratie hlasovacieho práva členov komisie – neposlancov. Zároveň sa 

navrhuje, aby sa členovia komisie – neposlanci nepočítali do počtu prítomných členov na účely 

uznášania schopnosti komisie. 

 

Tento návrh nadväzuje na návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, v ktorom sa navrhuje odobratie ich odmeny vo výške 20 € za každú 

účasť na zasadnutí komisie. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva: 

- v Komisii dopravy a komunálnych služieb, ktorá neodporučila mestskej rade 

a mestskému zastupiteľstvu schváliť – 0 za/6 proti/1 sa zdržal (8 prítomných 

z celkového počtu 11), 

- v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá neodporučila mestskej rade 

a mestskému zastupiteľstvu schváliť – 0 za/8 proti/2 sa zdržali (10 prítomných 

z celkového počtu 13), 

- v Komisii školstva a mládeže, ktorá neodporučila mestskej rade a mestskému 

zastupiteľstvu schváliť – 0 za/4 proti /2 sa zdržali (7 prítomných z 10 členov), 

 

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

proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Mestskej rady. 

 

 

 

 

 

 


