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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie  na vedomie


	zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline Ing. Igora Lišku dňom 11.02.2011 podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe písomného vzdania


	zánik členstva Ing. Igora Lišku v komisii finančnej a v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej


	zánik členstva Ing. Igora Lišku vo Výbore v mestskej časti č. 4


	konštatuje, že


	mandátová komisia overila platnosť nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline podľa Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Žilina do mestského zastupiteľstva a primátora mesta zo dňa 28.11.2010


	nastúpený náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Terézia Straňáková, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva


	vyhlasuje


	nastúpenie náhradníka Mgr. Terézie Straňákovej za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 4 na uprázdnený mandát v súlade s      § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov


	schvaľuje


	zaradenie Mgr. Terézie Straňákovej do Výboru v mestskej časti č. 4


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 11.02.2011 doručil na Mestský úrad v Žiline Ing. Igor Liška, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline, písomné vzdanie sa mandátu poslanca podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Účinky vzdania nastávajú doručením písomného vzdania mestskému úradu.

Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, vyhlási nastúpenie náhradníka a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

Na uprázdnený mandát nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.

Podľa Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Žilina do mestského zastupiteľstva a primátora mesta zo dňa 28.11.2010 získala najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 4, v ktorom sa uprázdnil mandát poslanca, a nebola zvolená za poslanca Mgr. Terézia Straňáková. 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline s cieľom naplniť zákonné ustanovenie ohľadom vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát.








