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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Doplnenie štvrtej vety do Čl. 9, ods. 4 rokovacieho poriadku komisií mestského 

zastupiteľstva v Žiline v tomto znení: 

 

Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke aj podkladové materiály, ktoré 

neobsahujú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov1.  
 

2. Doplnenie poznámky pod čiarou k tejto vete v tomto znení: 

 
1Napríklad § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 91 zákona č. 

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23 zákona č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok), zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

  Veta v kontexte článku Čl. 9, ods. 4 rokovacieho poriadku komisií bude znieť takto: 

  

Pozvánka a materiály na zasadnutie komisie sa doručia  členom komisie elektronicky 

najneskôr 10 dní pred zasadnutím mestskej rady.  

V prípade, ak ide o mimoriadne zasadnutie komisie, musia byť pozvánka a materiály 

doručené členom komisie najneskôr 24 hodín pred zasadnutím komisie. 

Najneskôr 3 dni pred zasadnutím komisie a v prípade, ak ide o mimoriadne zasadnutie, 

najneskôr 24 hodín pred zasadnutím komisie, bude na úradnej tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta zverejnená informácia o mieste a čase konania zasadnutia komisie, ako aj 

program zasadnutia komisie. Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke aj 

podkladové materiály, ktoré neobsahujú informácie alebo veci chránené podľa 

osobitných zákonov1. 
Pozvánka sa doručí okrem členov komisie predkladateľom materiálov, ktorí sú povinní sa 

zúčastniť na prerokovávaní ...atď. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny s cieľom reagovať na 

požiadavky a podnety zo strany obyvateľov mesta Žilina ohľadom sprístupnenia materiálov, 

ktoré budú prerokovávané na komisiách. Informovanosť obyvateľstva a záujem o veci verejné 

napomáha hľadať efektívne riešenia smerujúce k spokojnosti občanov mesta.   

 

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina. 


