
 

Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 
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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 6.3.2019 o 15,45 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva 

v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD., MUDr. Rastislav 

Johanes, PhD. 

Cieľom zasadnutia výboru bolo dohodnúť nasledovné: 

1) Rozdelenie mestských častí výboru medzi asistentov výboru v mestskej časti – Výboru 

č. 8  

2) Spôsob komunikácie s asistentmi 

3) Informovanie poslancov o aktuálnych požiadavkách občanov 

 

K jednotlivým bodom zasadnutia: 

1) Rozdelenie mestských častí výboru medzi asistentov výboru v mestskej časti – 

Výboru č. 8  

Na základe schváleného uznesenia boli  dňa 11.2.2019 Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

do funkcie asistenta výboru v mestskej časti - Výboru č. 8, určené Ing. Darina Bobáňová a 

Mgr. Eva Hellová. 

Z hľadiska efektívnosti pôsobenia asistentov sa poslanci výboru dohodli, že asistenti budú 

určení pre jednotlivé mestské časti volebného obvodu č. 8 nasledovne: 

Ing. Darina Bobáňová – Mojšová Lúčka, Strážov, Vranie, Zástranie 

Mgr. Eva Hellová – Brodno, Budatín, Považský Chlmec, Zádubnie 

 

2) Spôsob komunikácie s asistentmi 

V aplikácii WhatsApp bude vytvorená skupina, ktorej členmi budú všetci poslanci výboru 

a obaja asistenti výboru. Taktiež bude vytvorená mejlová skupina v Gmail. Všetka 

komunikácia poslancov s asistentmi bude realizovaná výlučne prostredníctvom uvedených 

spôsobov komunikácie, aby predseda výboru a sekretár výboru mali prehľad o všetkých 

požiadavkách poslancov na asistentov a o plnení týchto požiadaviek zo strany asistentov. 

V prípade zaslania požiadavky, ktorá nekorešponduje s činnosťou asistenta výboru v zmysle 

Uznesenia č. 240/2018, predseda výboru, v čase jeho neprítomnosti sekretár výboru, danú 

požiadavku adresovanú na asistenta zastaví. Na konci mesiaca predseda výboru, v čase 

jeho neprítomnosti sekretár, svojím podpisom parafuje asistentom Výkaz prác za daný 

mesiac. 
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3) Informovanie poslancov o aktuálnych požiadavkách občanov 

V ďalšej časti zasadnutia sa poslanci venovali aktuálnym témam v obvode č. 8, stručne sa 

vzájomne informovali o aktuálnych požiadavkách občanov, upresnenom Harmonograme 

poslaneckých stretnutí na rok 2019. 

Na záver poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie 

výboru  ukončil. 

 

 

V Žiline, dňa 17.3.2019 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ............................................ 

Ing. Ján Pažický      JUDr. Jozef Augustín, PhD. 

 

         

        člen výboru: 

        .................................................. 

        MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 


