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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. zánik členstva Ing. Martina Sukupčáka v Komisii finančnej dňom 01.06.2016 

v súlade s čl. 4 ods. 10 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva v Žiline 

 

II. volí člena 

 

1. pre Komisiu finančnú 

 

Ing. Štefana Pieša 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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

o písomnom vzdaní sa Ing. Martina Sukupčáka funkcie člena – neposlanca Komisie finančnej.  

 

Zároveň sa týmto materiálom predkladá návrh na obsadenie uvoľneného miesta člena – 

neposlanca Komisie finančnej Ing. Štefanom Piešom.  

 

Dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny, nakoľko dôjde len k výmene osôb vo funkcii člena 

– neposlanca.  

 

 

MATERIÁL 

 

Podľa čl. 4 ods. 10 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

členstvo v komisii zaniká, ak sa člen písomne vzdá členstva v komisii predsedovi príslušnej 

komisie.  

 

Ing. Martin Sukupčák sa písomne vzdal funkcie člena – neposlanca Komisie finančnej, pričom 

svoje vzdanie doručil predsedovi komisie a mestskému úradu.  

 

Navrhovaný kandidát Ing. Štefan Pieš má dlhoročné skúsenosti s výkonom takejto funkcie, 

pretože bol predsedom komisie ŽSK pre podnikanie a investičný rozvoj. Neskôr bol členom 

finančnej komisie ŽSK a vo volebnom období 2010 – 2014 bol zároveň poslancom Mestského 

zastupiteľstva v Žiline a členom jeho finančnej komisie. Zároveň Ing. Štefan Pieš pôsobil ako 

revízor Nadácie Žilinský lesopark. Taktiež dlhodobo pôsobil ako lektor a školiteľ odbornej 

spôsobilosti vo verejnom obstarávaní a tiež aj ako daňový poradca. Je preto oprávnený 

predpoklad, že jeho účasť ako neposlanca vo finančnej komisii bude prínosom najmä vzhľadom 

na uvedené odborné zázemie. 

 

Podľa čl. 4 ods. 7 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline patrí 

členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva, 

odmena člena komisie mestského zastupiteľstva vo výške 20 € za každú účasť na zasadnutí 

komisie mestského zastupiteľstva. 

 


