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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE


Uznesenie č.__/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Žiline na rok 2009



Dôvodová správa


Predložený návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na rok 2009 sa predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na základe doterajších dobrých skúseností s plánovaním práce volených orgánov samosprávy ako i s cieľom naplniť ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Umožňuje kvalitnejšiu prípravu  jednotlivých rokovaní ako aj možnosť poslancov plánovať si využitie času pri vlastných pracovných aktivitách s účasťou na práci v poslaneckom zbore, čo môže prispieť k vyššej účasti na zasadnutiach týchto orgánov samosprávy. Časový harmonogram rešpektuje ustanovenie § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh zahŕňa harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady bez návrhu jednotlivých bodov programu. Operatívnu potrebu zostavenia programu rokovaní mestského zastupiteľstva veľmi často 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.
Uvedené skúsenosti z príprav predchádzajúcich zasadnutí ako i z prípravy plánov práce naznačujú, že obligatórne stanovenie niektorých bodov programu je dosť konzervatívne a  býva upúšťané od ich naplnenia s  prihliadnutím na zmenenú situáciu, ktorú nebolo možné predvídať pri schválení plánu práce. Stanovenie harmonogramu zasadnutí považujeme  za efektívnejší a operatívnejší nástroj na  predkladanie materiálov mestskému zastupiteľstvu a mestskej rade. Spracovatelia materiálov môžu v požadovanom čase bez vyvolanej zmeny predkladať obligatórne, plánované alebo vyžiadané materiály.
Časový úsek medzi zasadnutím mestskej rady a mestského zastupiteľstva je predĺžený v porovnaním s doterajším stavom o 6 dní. Túto skutočnosť odôvodňujeme potrebou vytvoriť taký časový úsek, v ktorom môžu predkladatelia reagovať na  pripomienky mestskej rady k materiálom, u ktorých zákon vyžaduje zverejnenie najmenej 15 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva a znižuje časový tlak na uskutočnenie pripomienkového konania.

Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady je z hľadiska dopadu na rozpočet zohľadnený v rozpočte mesta na rok 2009. 

Návrh harmonogramu bol predložený Mestskej rade v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh schváliť.

§ 5 zákona č. 211/2000 Z. z.
Povinné zverejňovanie informácií 

(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry, 
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené, 

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, 

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe, 

f) sadzobník správnych poplatkov, 6) ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

(2) Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť 
a) termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,
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Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

26.01.2009
02.03.2009
27.04.2009
29.06.2009
24.08.2009
19.10.2009
14.12.2009



Zasadnutia Mestskej rady v Žiline

13.01.2009
11.02.2009
08.04.2009
10.06.2009
05.08.2009
30.09.2009
25.11.2009









Spoločný prehľad



TERMÍNY ZASADNUTÍ
MESTSKEJ RADY V ŽILINE
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