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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady  

v Žiline na rok 2016 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny s cieľom plánovať 

a koordinovať prácu jednotlivých volených orgánov samosprávy. Návrh umožňuje plánovanie 

prípravy materiálov spracovateľmi ako i plánovanie si využitia času poslancov pri vlastných 

pracovných aktivitách s účasťou na práci v poslaneckom zbore, čo môže prispieť k vyššej účasti 

na zasadnutiach týchto orgánov samosprávy.  

 

Materiál neobsahuje návrh jednotlivých bodov programu. Konkrétnu podobu programu 

rokovaní mestského zastupiteľstva ovplyvňujú legislatívne zmeny všeobecne záväzných 

právnych predpisov, aktuálna potreba riešenia spoločenských vzťahov v meste ako aj návrhy 

vyplývajúce z prebiehajúcich zasadnutí  mestského zastupiteľstva a požiadaviek poslancov. 

 

Návrh je v súlade s § 12 ods. 1 a § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov - uskutočnenie zasadnutia mestského zastupiteľstva i mestskej rady 

najmenej raz za tri mesiace.  

 

Po schválení harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady si môžu 

jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva schváliť vlastný harmonogram zasadnutí tak, aby 

vytvorili predpoklad pre plnenie úloh komisie v zmysle Rokovacieho poriadku komisií 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Navrhovaný počet zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady je zohľadnený v návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2016.  

 

Materiál bol prerokovaný: 

- Komisiou školstva mládeže, 

- Komisiou životného prostredia, 

- Komisiou územného plánovania, 

- Mestskou radou v Žiline, 

ktoré odporučili mestskému zastupiteľstvu predložený návrh prerokovať a schváliť. 

 

  



VLASTNÝ MATERIÁL 

 

 

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE A MESTSKEJ RADY V ŽILINE  

NA ROK 2016 

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

15.02.2016 

04.04.2016 

16.05.2016 

27.06.2016 

26.09.2016 

07.11.2016 

12.12.2016 

 

Zasadnutia Mestskej rady v Žiline 

 

25.01.2016 

14.03.2016 

25.04.2016 

06.06.2016 

05.09.2016 

17.10.2016 

21.11.2016 

 

 

Spoločný prehľad 

 

TERMÍNY ZASADNUTÍ 

MESTSKEJ RADY V ŽILINE 

TERMÍNY ZASADNUTÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 

25.01.2016 15.02.2016 

14.03.2016 04.04.2016 

25.04.2016 16.05.2016 

06.06.2016 27.06.2016 

05.09.2016 26.09.2016 
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