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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

zriaďuje

	v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


	komisiu finančnú
komisiu dopravy a komunálnych služieb

komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú
komisiu územného plánovania a výstavby
komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
komisiu školstva a mládeže
komisiu životného prostredia

	ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia _/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010

	zriaďuje


	v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) 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.


	komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia _/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010


	volí


	predsedov, členov a sekretárov


	pre komisiu finančnú


	predseda: 	Ing. Branislav Bačík			

	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík
			Mgr. Peter Fiabáne			
			MUDr. Rastislav Johanes			
			Ing. Igor Liška
			Ing. Štefan Pieš 
			Ján Púček
			MUDr. Štefan Zelník

	sekretár: 	Ing. Dagmar Slepičková

	pre komisiu dopravy a komunálnych služieb


predseda: 	Ing. Stanislav Žilinčík 
	
	členovia: 	MUDr. Peter Bačinský
			Jozef Badžgoň
			František Kosa
			Bohumil Kostolný
			Ing. Štefan Pieš	
			Ján Púček
			Ing. Jozef Štrba

	sekretár: 	Ing. Peter Chvastek

	pre komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú


	predseda: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
	
	členovia: 	PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
			MUDr. Róber Ficek
			Bc. Patrik Groma
			MUDr. Jozef Hudcovský
			Ing. Igor Liška
			Mgr. Ing. Peter Ničík
			MUDr. Štefan Zelník

	sekretár:	Anna Dugovičová

	pre komisiu územného plánovania a výstavby


predseda: 	Ing. arch. Dušan Maňák

členovia: 	Ing. Branislav Bačík
			MUDr. Peter Bačinský
			JUDr. Gabriela Hamalová
			Ing. Marián Janušek
			Mgr. Róbert Kašša
			Anna Smikoňová
			Ing. Jozef Štrba
					
sekretár: 	Bc. Tomáš Oršula

	pre komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja


	predseda: 	Jaroslav Gažo
	
	členovia: 	MUDr. Róbert Ficek
			Bc. Patrik Groma
			Mgr. Róbert Kašša
			Bohumil Kostolný
			Mgr. Ing. Peter Ničík
			Ing. Ján Ničík
			Mgr. Anton Šulík	

	sekretár: 	Bc. Peter Zánický

	pre komisiu školstva a mládeže


predseda: 	Mgr. Peter Fiabáne

	členovia: 	PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
			Mgr. Ladislav Čellár
			MUDr. Jozef Hudcovský
			František Kosa
			Ing. Pavol Marček
			MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
			Radoslav Židek				
			
	sekretár:	Mgr. Anna Jantáková 

	pre komisiu životného prostredia


	predseda: 	Mgr. Ladislav Čellár

	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík
			Jaroslav Gažo
			Ing. Marián Janušek
			Ing. arch. Dušan Maňák
			Ing. Pavol Marček
			Ing. Ján Ničík
			Anna Smikoňová
	
	sekretár: 	Ing. Ivana Ševčíková

	pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií


predseda: 	MUDr. Rastislav Johanes

	členovia:	Jozef Badžgoň
			JUDr. Gabriela Hamalová
			Mgr. Anton Šulík
			Radoslav Židek
			Ing. Stanislav Žilinčík
			

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisie mestského zastupiteľstva môže zriaďovať mestské zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny navrhujúci vytvorenie 8 stálych poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov.

Zloženie komisií vychádza najmä z návrhov poslaneckých klubov a jednotlivých poslancov na obsadenie komisií, na ktorých predloženie vyzval Ing. Igor Choma, primátor mesta, poslancov mestského zastupiteľstva na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 20.12.2010.

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

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu odmien predsedov, členov a sekretárov komisií. 


