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z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 01. 01. 2007


Uznesenie č. 1/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Žilina, konaných dňa             02. decembra 2006

vzdanie sa poslaneckého mandátu Ivana Harmana
vystúpenie novozvoleného primátora mesta Ivana Harmana

	konštatuje, že 


	zvolený primátor mesta Žilina, Ivan Harman zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta

zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva

		MUDr. Peter Bačinský
		Jozef Badžgoň
		Ing. Ľubomír Bechný
		Roman Budke
		Mgr. Peter Fiabáne
		Ing. Jozef Gajdošík
		Ing. arch. Juraj Gallo
		Patrik Groma
		Janka Hrošovská
		Ing. Ivan Chaban
		Ing. Miroslava Kapustová
		MUDr. Daniel Klačko
		Daniel Kováčik
		Ing. arch. Pavel Kropitz
		akad. mal. Stanislav Lajda
		Mgr. Anna Lovritšová
		Ing. arch. Dušan Maňák
		Ing. Pavol Marček
		Ing. Ivan Mokrý
		Ing. Ján Ničík
		Mgr. Ing. Peter Ničík 
		Ing. Eva Országhová
		MUDr. Juraj Popluhár PhD. 
		Ján Púček
		Mgr. Anton Šulík
		Ing. Soňa Turčányiová
		Marta Valachová
		MUDr. Juraj Vyletelka
		MUDr. Štefan Zelník
		Mgr. Marián Zrník

	nastúpený náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva Michal Horecký, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca


	vyhlasuje


	nastúpenie náhradníka Michala Horeckého za poslanca mestského zastupiteľstva



Uznesenie č. 2/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	zriaďuje


	mestskú radu

komisie:
	finančnú
	podnikateľskú, obchodu a cestovného ruchu
dopravy
výstavby, územného plánovania a životného prostredia
sociálnu, zdravotnú a bytovú
vzdelávania, školstva a kultúry
mládeže a športu
	na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
	výbory v mestských častiach:
	Výbor č. 1 – Staré mesto, Hliny I, II, III, IV a VIII
Výbor č. 2 – Hliny V, VI, VII a Bôrik
	Výbor č. 3 – Solinky 
	Výbor č. 4 – Vlčince 
	Výbor č. 5 – Hájik 
	Výbor č. 6 – Rosinky, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka, Bytčica, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota
	Výbor č. 7 – Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Vranie, Zádubnie, Zástranie

	schvaľuje


	zaradenie poslancov do jednotlivých výborov podľa volebných obvodov a predloženého návrhu


	ukladá


Ing. Miroslav Adámek, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť prvé zasadanie výborov v mestských častiach a vykonať voľby predsedov a sekretárov výborov v mestských častiach



Uznesenie č. 3/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	volí


	Michala Horeckého za zástupcu primátora mesta


	členov mestskej rady: 

Michala Horeckého
Ing. Miroslavu Kapustovú 
Ing. Ivana Chabana 
Ing. arch. Pavla Kropitza 
Ing. arch. Dušana Maňáka 
MUDr. Juraja Popluhára PhD. 
Mgr. Ing. Petra Ničíka 
Mgr. Petra Fiabáne

	predsedov, členov a sekretárov komisií:
	pre komisiu finančnú

	predsedníčku: 	Ing. Miroslavu Kapustovú
	členov: 		Ing. Jozefa Gajdošíka
				Ing. Ivana Chabana	
				Ing. Soňu Turčányiovú
				Martu Valachovú
	sekretárku: 	Ing. Dagmar Slepičkovú

	pre komisiu podnikateľskú, obchodu a cestovného ruchu

predsedu: 		Ing. Ivana Chabana 		
členov: 		Ing. Ľubomíra Bechného
			Romana Budkeho
			Patrika Gromu
			MUDr. Daniela Klačku
			Ing. Jána Ničíka 
			Jána Púčeka
sekretárku:	Soňu Jágerskú


c) 	pre komisiu dopravy
predsedu: 		Ing. arch. Pavla Kropitza	 	 
členov:	 	MUDr. Petra Bačinského
			Jozefa Badžgoňa
			Michala Horeckého
			Ing. Pavla Marčeka
			Ing. Ivana Mokrého
			Jána Pučeka
sekretárku: 	Annu Oravcovú

	pre komisiu výstavby, územného plánovania a životného prostredia

predsedu:	 	Ing. arch. Dušana Maňáka 		
členov: 		Ing. arch. Juraja Gallu
			Ing. Ivana Chabana
			Ing. Evu Országhovú
sekretárku: 	Máriu Brtnickú

	pre komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú

predsedu: 		MUDr. Juraja Popluhára PhD. 	
členov: 		Janku Hrošovskú
			Mgr. Annu Lovritšovú
			Michala Horeckého
			MUDr. Juraja Vyletelku
			MUDr. Štefana Zelníka
sekretárku: 	Annu Dugovičovú

f) 	pre komisiu vzdelávania, školstva a kultúry
predseda: 		Mgr. Ing. Petra Ničíka 			
členovia: 		Janku Hrošovskú	
			akad. mal. Stanislava Lajdu			
			Ing. Jána Ničíka 	
			Mgr. Antona Šulíka
sekretárku:	Emíliu Becovú

g) 	pre komisiu mládeže a športu
predsedu: 		Mgr. Petra Fiabáne			
členov: 		Daniela Kováčika
			Mgr. Mariána Zrníka
sekretárku: 	Alenu Ondráškovú

	na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

predsedu: 		Michala Horeckého		
členov: 		Jozefa Badžgoňa
			Patrika Gromu
			Ing. Ivana Mokrého
			MUDr. Juraja Popluhára PhD. 
			Martu Valachovú



Uznesenie č. 4/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

		poveruje


	výkonom funkcie sobášiaceho týchto poslancov: 

		Ing. Ľubomíra Bechného
		Mgr. Petra Fiabáne
		Ing. Jozefa Gajdošíka
		Patrika Gromu
		Mgr. Annu Lovritšovú
		Ing. arch. Pavla Kropitza
		Ing. Ivana Mokrého 
		Ing. Evu Országhovú
		Jána Púčeka
		Martu Valachovú
		

Uznesenie č. 5/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Ivanovi Harmanovi, primátorovi mesta plat vo výške 90 000,– Sk v súlade s § 3 a 4 zák. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov 
	Michalovi Horeckému, zástupcovi primátora mesta vo výške 42 000,– Sk
	- poslancom mestského zastupiteľstva 		4000,– Sk

	a príspevok na mobilný telefón			  300,– Sk
- členom mestskej rady				1000,– Sk
- predsedom komisií				1000,– Sk
- predsedom výborov mestských častí		  700,– Sk
- sekretárom komisií a výborov			  500,– Sk
s účinnosťou 01. 01. 2007 – dňom schválenia






							
						Ivan Harman
					      primátor mesta Žilina		

				

