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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č.__/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. _/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina



DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

	zosúladiť vybrané ustanovenia platného Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom mesta Žilina,


	odstrániť neflexibilitu ustanovení týkajúcich komisií mestského zastupiteľstva, v ktorých sú zadefinované konkrétne stále komisie mestského zastupiteľstva, čo v prípade potreby zrušenia, zmeny alebo doplnenia stálych komisií mestského zastupiteľstva vyžaduje zmenu Štatútu mesta Žilina v režime všeobecne záväzného nariadenia a zároveň i Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi SR.

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.

VLASTNÝ MATERIÁL

NÁVRH

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

sa mení nasledovne:



Článok I

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 136/2009 zo dňa 14.12.2009 a nadobudol účinnosť 01.01.2010, sa mení a dopĺňa takto:

	V Článku 1 ods. 2 znie

“Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na komisiu zriadenú v súlade s čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorá má osobitné postavenie.“
 
	V Článku 2 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Zároveň sa vypúšťa označenie odseku 1.




Článok II

Zmena Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline bola schválená dňa ______uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. ____________ a nadobúda účinnosť dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. __, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina.





Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina


