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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline: 

 

I. Prejavuje vôľu  zriadiť :  

Komisiu pre určenie investičných zámerov a projektov mesta Žilina, ako svoj 

stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán, 

II. Žiada  mestský úrad: 

a) Spracovať návrh na zmenu Štatútu mesta Žilina (VZN č. 7/2010) a predložiť ho na 

prerokovanie a schválenie MZ na najbližšie rokovanie MZ 

b) Spracovať návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií mesta Žilina a predložiť 

ho na prerokovanie a schválenie MZ na najbližšie rokovanie MZ 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

zriadiť Komisiu mestského zastupiteľstva pre určenie investičných zámerov a projektov mesta 

Žilina ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán v súlade s § 10 ods. 2.  a  § 15 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov je vyhradené zriaďovať a zrušovať orgány potrebné 

na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce.  

Materiál predkladáme z dôvodu, že v súčasnej dobe neexistuje komisia Mestského 

zastupiteľstva, ktorá by stanovovala a určovala priority investičného charakteru, na základe 

požiadaviek jednotlivých mestských podnikov, organizácií a občanov volebných obvodov 

v meste Žilina. Investičné akcie, ktoré budú odsúhlasené poslancami MZ, ako výsledok 

rokovania Komisie pre určenie investičných zámerov a projektov mesta Žilina, budú následne 

zaradené do rozpočtu mesta Žilina.  

Po  realizácii zmien v základných dokumentoch mesta Žilina bude predložený návrh na 

voľbu členov  zriadenej  Komisie pre určenie investičných zámerov a projektov mesta Žilina. 

Komisia bude zložená z poslancov mestského zastupiteľstva v zložení jeden zástupca za 

príslušný volebný obvod, teda, pri počte 8 volebných obvodov bude 8 členov komisie. 

Predkladaný materiál je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  

Materiál má dopad na rozpočet mesta v rozsahu odmien podľa schválených Zásad 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline.  


