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z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 24.01.2011

Uznesenie č. 5/2011
k Informácii o poverení zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	informáciu o poverení MUDr. Štefana Zelníka zastupovaním Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, dňom 01.01.2011 v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení 



Uznesenie č. 6/2011
k Informácii o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	informáciu o vymenovaní Ing. Dušana Petríka do funkcie prednostu Mestského úradu v Žiline dňom 01.01.2011

  

Uznesenie č. 7/2011
k Návrhu na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v osobitných prípadoch

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	poveruje


	Ing. Jozefa Štrbu zvolaním a vedením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline v osobitných prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 8/2011
k Informácii o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	informáciu o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline



Uznesenie č. 9/2011
k Návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina




Uznesenie č. 10/2011
k Návrhu na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

zriaďuje

	v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


	komisiu finančnú
komisiu dopravy a komunálnych služieb

komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú
komisiu územného plánovania a výstavby
komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
komisiu školstva a mládeže
komisiu životného prostredia

	ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina





	zriaďuje


	v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.


	komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina


	volí


	predsedov, členov a sekretárov


	pre komisiu finančnú


	predseda: 	Ing. Branislav Bačík			

	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík
			Mgr. Peter Fiabáne			
			MUDr. Rastislav Johanes			
			Ing. Igor Liška
			Ing. Štefan Pieš 
			Ján Púček
			Ing. Stanislav Žilinčík			

	sekretár: 	Ing. Dagmar Slepičková

	pre komisiu dopravy a komunálnych služieb


predseda: 	Ing. Stanislav Žilinčík 
	
	členovia: 	MUDr. Peter Bačinský
			Jozef Badžgoň
			František Kosa
			Bohumil Kostolný
			Ing. Štefan Pieš	
			Ján Púček
			Ing. Jozef Štrba

	sekretár: 	Ing. Peter Chvastek

	pre komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú


	predseda: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
	
	členovia: 	PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
			MUDr. Róbert Ficek
			Bc. Patrik Groma
			MUDr. Jozef Hudcovský
			Ing. Igor Liška
			Mgr. Ing. Peter Ničík
			MUDr. Štefan Zelník

	sekretár:	Anna Dugovičová

	pre komisiu územného plánovania a výstavby


predseda: 	Ing. arch. Dušan Maňák

členovia: 	Ing. Branislav Bačík
			MUDr. Peter Bačinský
			JUDr. Gabriela Hamalová
			Ing. Marián Janušek
			Mgr. Róbert Kašša
			Anna Smikoňová
			Ing. Jozef Štrba
					
sekretár: 	Bc. Tomáš Oršula

	pre komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja


	predseda: 	Jaroslav Gažo
	
	členovia: 	MUDr. Róbert Ficek
			Bc. Patrik Groma
			Mgr. Róbert Kašša
			Bohumil Kostolný
			Mgr. Ing. Peter Ničík
			Ing. Ján Ničík
			Mgr. Anton Šulík	

	sekretár: 	Bc. Peter Zánický

	pre komisiu školstva a mládeže


predseda: 	Mgr. Peter Fiabáne

	členovia: 	PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
			Mgr. Ladislav Čellár
			MUDr. Jozef Hudcovský
			František Kosa
			Ing. Pavol Marček
			MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
			Radoslav Židek				
			
	sekretár:	Mgr. Anna Jantáková 
	pre komisiu životného prostredia


	predseda: 	Mgr. Ladislav Čellár

	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík
			Jaroslav Gažo
			Ing. Marián Janušek
			Ing. arch. Dušan Maňák
			Ing. Pavol Marček
			Ing. Ján Ničík
			Anna Smikoňová
	
	sekretár: 	Ing. Ivana Ševčíková

	pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií


predseda: 	MUDr. Rastislav Johanes

	členovia:	Jozef Badžgoň
			JUDr. Gabriela Hamalová
			Ing. arch. Dušan Maňák
			Mgr. Anton Šulík
			MUDr. Štefan Zelník
			Radoslav Židek


Uznesenie č. 11/2011
k Návrhu na zriadenie Mestskej rady v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

zriaďuje

	v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestskú radu v Žiline


volí

	členov Mestskej rady v Žiline:


MUDr. Štefana Zelníka

Ing. Branislava Bačíka

Mgr. Ladislava Čellára

Mgr. Petra Fiabáne

Jaroslava Gaža

MUDr. Rastislava Johanesa

Ing. arch. Dušana Maňáka

MUDr. Juraja Popluhára, PhD.

Ing. Stanislava Žilinčíka


Uznesenie č. 12/2011
k Návrhu na schválenie odmeny zástupcu primátora

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	MUDr. Štefanovi Zelníkovi, zástupcovi primátora, mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 40% schváleného platu Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, s účinnosťou od 01.01.2011




Uznesenie č. 13/2011
k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou od 01.02.2011 



Uznesenie č. 14/2011
k Návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady  v Žiline na rok 2011 



Uznesenie č. 15/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi mestského úradu 
	do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva doručiť poslancom v elektronickej podobe výkaz zisku a strát, súvahu a cash flow Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. za obdobie posledných 3 rokov




Uznesenie č. 16/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline


	Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK



Uznesenie č. 17/2011
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2011


	poveruje


	hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti




Uznesenie č. 18/2011
k Návrhu na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

odvoláva 

	Mgr. Stanislava Kľučku, náčelníka Mestskej polície Žilina, dňom 24.01.2011 v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov z funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina







Uznesenie č. 19/2011
k Návrhu na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

vymenúva 

	Ing. Milana Šamaja v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov za náčelníka Mestskej polície Žilina dňom 25.01.2011



Uznesenie č. 20/2011
k Návrhu na vymenovanie riaditeľa mestského divadla

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

vymenúva

	Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla od 01.01.2011        do 31.03.2011



Uznesenie č. 21/2011
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	odvolanie Ing. Igora Gubalu z funkcie konateľa DPMŽ, s.r.o.


	menovanie Ing. Jána Barienčíka do funkcie konateľa DPMŽ, s.r.o.


berie na vedomie

	odvolanie Ing. Mikuláša Kačaljaka z funkcií konateľa Govinvest I, s.r.o., Govinvest II, s.r.o. a Žilina Invest, s.r.o. dňom 17.01.2011



Uznesenie č. 22/2011
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2010 – informatívna správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje, že

	zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010 bola vypracovaná na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta                vo výdavkovej časti rozpočtu a na základe zmien vyplývajúcich z rozpisových listov poskytovateľov účelových dotácií zo ŠR


berie na vedomie

	zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010 tak, ako je predložená



Uznesenie č. 23/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

splnomocňuje

	Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, delegovať do orgánov školskej samosprávy poslancov mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR         č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov




Uznesenie č. 25/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	výzvu Ing. Igora Chomu, primátora mesta, na spoluprácu:


	doručiť do 04.02.2011 prostredníctvom predsedov výborov v mestských častiach kontaktné miesta na stretnutia s občanmi v jednotlivých obvodoch s určením presnej doby na komunikáciu


	predložiť do 17.02.2011 prostredníctvom predsedov poslaneckých klubov, prípadne predsedov výborov v mestských častiach zoznam všetkých námetov   od občanov pre budúcu investičnú i neinvestičnú činnosť


	informáciu o záujme realizovať výjazdové rokovania mestského zastupiteľstva tak, aby sa v určitých časových intervaloch prešli všetky volebné obvody spolu s ich krátkymi prehliadkami


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina




V Žiline 31.01.2011




							        Ing. Igor Choma
							     primátor mesta Žilina



