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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

volí 3 členov - neposlancov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského
zastupiteľstva v Žiline
1. JUDr. Katarína Chalmovská
2. Ing. Ľubica Pisaríková
3. PhDr. Ivan Domanický

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál na doplnenie členov - neposlancov sa predkladá za účelom posilnenia aktívnej
komunikácie a ďalšej spolupráce pri riešení úloh a realizácii skvalitňovania sociálnych služieb
pre občanov mesta Žilina.
Navrhovaní členovia komisie - neposlanci, na základe vlastných skúsenosti zo sociálnej
oblasti budú pre komisiu a verejnosť pri ich práci odborným prínosom.
JUDr. Katarína Chalmovská, bytom Oravská 3202/5, Žilina 010 01, narodená v roku 1979.
Od roku 2003 pracuje na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny začala pôsobiť na právnom
oddelení a od roku 2009 pôsobí ako riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Ľubica Pisaríková, bytom Javorová 3071/4, Žilina 010 07, narodená v roku 1961.
Od roku 1995 pracuje v Sociálnej poisťovni - pobočka Žilina, v súčasnosti na pozícii
riaditeľky Sociálnej poisťovne. Má skúsenosti s prácou vo verejnej správe - samospráve.
PhDr. Ivan Domanický, bytom Kapustná 137/28, Žilina 010 14, narodený v roku 1975.
V sociálnej oblasti pracuje od roku 1995, a to na rôznych úrovniach miestnej štátnej správy.
Do roku 2000 pracoval na úseku hmotnej núdze, od roku 2000 sa špecializuje na úseku
posudzovania sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. V súčasnosti zastáva
pozíciu vedúceho oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových
činnosti na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pobočka Žilina.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu odmeny členov - neposlancov komisie
mestského zastupiteľstva.
MATERIÁL
Podľa čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
v priebehu volebného obdobia môžu návrhy na delegovanie členov komisií mestského
zastupiteľstva predkladať len poslanci mestského zastupiteľstva.

