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z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, 
konaného dňa 17.09.2008



Uznesenie č. 142/2008

Vyhlásenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva na uprázdnený mandát a personálne zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline Bc. Janky Hrošovskej dňom 06.09.2008 podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu vzdania sa mandátu


	zánik členstva Bc. Janky Hrošovskej v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej a v komisii vzdelávania, školstva a kultúry


	konštatuje, že


	mandátová komisia overila platnosť nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline podľa Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Žilina do mestského zastupiteľstva a primátora mesta zo dňa 2.12.2006


	vyhlasuje


	nastúpenie náhradníka Mgr. Emílie Talafovej za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8 na uprázdnený mandát v súlade s § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov




Uznesenie č. 143/2008

Vyhlásenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva na uprázdnený mandát a personálne zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje, že

	Mgr. Emília Talafová zložila zákonom predpísaný sľub do rúk primátora mesta


	volí


	Mgr. Emíliu Talafovú za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej


	Mgr. Emíliu Talafovú za člena komisie vzdelávania, školstva a kultúry




Uznesenie č. 144/2008

Protest prokurátora proti VZN č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	rozhodlo, že


	vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 76/08-12 zo dňa 6.8.2008 v časti protestu proti čl. 2 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov


	nevyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 76/08-12 zo dňa 6.8.2008 v časti protestu proti čl. 8 ods. 4 písm. a/ a čl. 9 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov






Uznesenie č. 145/2008

Protest prokurátora proti VZN č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	rozhodlo, že


	nevyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 107/08-11 zo dňa 4.8.2008 proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina








Ivan Harman
primátor mesta Žilina


