HLASOVANIE POSLANCOV 

Hlasovanie z Mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15.12.2011

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 27 poslancov mestského zastupiteľstva. 

Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie - Hlasovanie o programe ako celku v znení doplňujúceho návrhu predloženého primátorom mesta na doplnenie programu o bod 2. „Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti, o poplatku za KO a DSO a za psa“, pričom sa ostatné body primerane prečíslujú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26
Návrh bol schválený. 

   Za:
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
Mgr. Peter Fiabáne
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
Bc. Patrik Groma
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
Mgr. Róbert Kašša
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
Mgr. Anton Šulík
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie - Hlasovanie o zložení návrhovej komisie - poslanci Brezovská, Straňáková, Pieš, Peter Ničík, Ján Ničík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
Mgr. Peter Fiabáne
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
Bc. Patrik Groma
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
Mgr. Róbert Kašša
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
Mgr. Anton Šulík
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 


Číslo hlasovania: 3
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti, o poplatku za KO a DSO a za psa - Hlasovanie o uznesení č. 163/2011 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
Mgr. Peter Fiabáne
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
Mgr. Anton Šulík
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 
 

   Zdržali sa:
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
 
 


Číslo hlasovania: 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností - Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení č. 22/2011 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík

   Proti:
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
Ing. Pavol Marček
 

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Fiabáne
Ing. Ján Ničík
 Anna Smikoňová
Mgr. Anton Šulík


Číslo hlasovania: 5
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa - Hlasovanie o návrhu poslanca Badžgoňa v znení: "Ročná sadzba dane za jedného psa v eurách v bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Žilina zostáva nezmenená v sume 49,80,- €"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 9
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh nebol schválený. 

   Za:
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
 František Kosa
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
 
 

   Proti:
Ing. Branislav Bačík
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
Ing. Marián Janušek
 Bohumil Kostolný
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
Mgr. Anton Šulík
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 
 

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Fiabáne
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
Ing. Ján Ničík


Číslo hlasovania: 6
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa - Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení č. 23/2011 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
JUDr. Gabriela Hamalová
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 
 

   Zdržali sa:
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
Mgr. Peter Fiabáne
Bc. Patrik Groma
MUDr. Jozef Hudcovský
Mgr. Róbert Kašša
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Ničík
Mgr. Anton Šulík
 
 


Číslo hlasovania: 7
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina  - Hlasovanie o návrhu poslanca Bačíka v znení: "Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje nasledovné úpravy: 
- Čl. 4 ods 4 upraviť nasledovne: „Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru určeného obdobia. Všetky skutočnosti potrebné k určeniu poplatku je poplatník povinný ohlásiť správcovi dane najneskôr do 31. januára určeného obdobia, vo výnimočných prípadoch, podľa článku 5 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia, do 30. novembra určeného obdobia
- Čl. 4 ods 5 upraviť nasledovne: „ak si poplatník nesplní ohlasovaciu povinnosť pre výpočet poplatku, správca dane vyrubí poplatok podľa vlastných pomôcok (t.j. evidencia obyvateľov Mesta Žilina)
- Čl. 5 ods. 2 písm. a) presunúť do Čl. 5 ods. 1 ako písmeno c)
- Čl. 5 ods. 2 písm. b) upraviť nasledovne: „študent, ktorý navštevuje školu mimo mesta Žilina, ale na území Slovenskej republiky (okrem študentov denne dochádzajúcich a externe študujúcich). K zníženiu je potrebné každoročne doložiť potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok alebo akademický rok – originál“
- Čl. 5 ods. 3 písm. a) upraviť nasledovne: „študent, ktorý navštevuje školu v zahraničí (okrem externe študujúcich). K zníženiu je potrebné každoročne doložiť doklady potvrdenie o návšteve školy za aktuálny školský rok, alebo akademický rok – originál“
- Čl. 5 ods. 3 písm. c) upraviť nasledovne: „FO dlhodobo umiestnená v zariadení, napr. v domove dôchodcov, v domove sociálnych služieb, v detskom domove a pod., od termínu umiestnenia v takomto zariadení, do ukončenia umiestnenia v takomto zariadení. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je potvrdenie zo zariadenia, kde sa FO nachádza v určenom období – originál“
- Čl. 5 ods. 3 písm. d) upraviť nasledovne: „rodina so štyrmi a viac neplnoletými deťmi - poplatok sa znižuje za štvrté a ďalšie dieťa (vychádzať sa bude z centrálnej evidencie obyvateľov Mesta Žilina)“


Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Fiabáne
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
Ing. Ján Ničík
Mgr. Anton Šulík
 
 
 


Číslo hlasovania: 8
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina - Hlasovanie o návrhu poslankyne Smikoňovej v znení: "doplnenie Čl. 5 ods 1 a písm. a) nasledovne: Poplatok za KO a DSO správca dane zníži poplatníkovi o 50%, a to: a) FO s trvalým pobytom v mestskej časti Považský Chlmec z dôvodu prevádzky skládky odpadov v tejto mestskej časti (vychádzať sa bude z centrálnej evidencie obyvateľov Mesta Žilina), pričom ostatné písm. tohto ods. zostávajú nezmenené"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 11
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh nebol schválený. 

   Za:
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
Mgr. Peter Fiabáne
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Ján Ničík
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Anton Šulík
 
 

   Proti:
Ing. Branislav Bačík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
Ing. Stanislav Žilinčík
 

   Zdržali sa:
Mgr. Ladislav Čellár
JUDr. Gabriela Hamalová
Ing. Pavol Marček
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
 
 


Číslo hlasovania: 9
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina - Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení č. 24/2011 v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom Bačíkom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 
 

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Fiabáne
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
Ing. Ján Ničík
 Anna Smikoňová
Mgr. Anton Šulík
 
 


Číslo hlasovania: 10
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení č. 25/2011 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 
 

   Proti:
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
 
 

   Zdržali sa:
Ing. Ján Ničík
Mgr. Anton Šulík
 
 

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Fiabáne
 Ján Púček
 
 


Číslo hlasovania: 11
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie - Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení č. 26/2011 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 26
Návrh bol schválený. 

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. Pavol Marček
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Ján Púček
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
Ing. Stanislav Žilinčík
 
 

   Zdržali sa:
Bc. Patrik Groma
Mgr. Róbert Kašša
Ing. Ján Ničík
Mgr. Anton Šulík

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Fiabáne
 
 
 





