
Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schvaľuje 

toto 

NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie č. __/2019, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2017, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2018 

 

Článok 1 

 

Štatút mesta Žilina schválený ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 zo dňa 28.06.2010 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, Všeobecne záväzného nariadenia č. 

17/2017, Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2018 sa mení nasledovne: 

 

1. V článku 14 ods. 5 sa prvá veta mení na nasledovné znenie:  

 

„Vzhľadom na potrebnú kontinuitu s činnosťou mestského zastupiteľstva a mestského 

úradu sa ustanovuje, že predsedom a podpredsedom komisie je poslanec mestského 

zastupiteľstva a jej sekretárom je zamestnanec Mesta Žilina s miestom výkonu práce 

mestský úrad.“ 

 

2. V článku 15 sa dopĺňa nový odsek 5 v znení: 

 

„V prípade, že je výbor tvorený viac ako tromi mestskými časťami, predseda môže 

navrhnúť mestskému zastupiteľstvu zriadenie pozície asistenta výboru, ktorý je 

zamestnancom mesta Žilina, a to v počte jeden asistent výboru na každé tri mestské časti 

tvoriace výbor. Mestské zastupiteľstvo určí asistenta výboru spravidla na celé volebné 

obdobie. Asistent výboru zabezpečuje administratívne a organizačné veci výboru v 

spolupráci so sekretárom podľa pokynov predsedu. Asistentovi výboru patrí za výkon 

funkcie odmena, ktorej výšku stanoví mestské zastupiteľstvo.“ 

 

 Nasledujúce odseky článku 15 sa prečíslujú na odseky č. 6 až 9. 

 

Článok 2 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina 

v znení  neskorších zmien zostávajú nezmenené. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa ............................... 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta, t.j. ................................... 

 

 

  Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina 


