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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

volí

	Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie finančnej, čím bude zloženie komisie finančnej nasledovné:


	predseda: 	Ing. Branislav Bačík			

	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík
			Mgr. Peter Fiabáne			
			MUDr. Rastislav Johanes			
			Ing. Štefan Pieš 
			Ján Púček
			Mgr. Terézia Straňáková
			Ing. Stanislav Žilinčík

	sekretár: 	Ing. Dagmar Slepičková

	Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, čím bude zloženie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej nasledovné:


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

	sekretár:	Anna Dugovičová

	Máriu Brtnickú za sekretára komisie územného plánovania a výstavby, čím bude zloženie komisie územného plánovania a výstavby nasledovné:


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: 	Mária Brtnická

	mení


	zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií nasledovne:


predseda: 	MUDr. Rastislav Johanes

	členovia:	Jozef Badžgoň
			JUDr. Gabriela Hamalová
			Ing. arch. Dušan Maňák
			Mgr. Anton Šulík
			MUDr. Štefan Zelník
			
DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 10/2011 zo dňa 24.01.2011 zriadilo komisie mestského zastupiteľstva ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, pričom zároveň zvolilo ich predsedov, členov a sekretárov.

Návrh na personálne zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva sa predkladá na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline z dôvodu:

	zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Igora Lišku a vyhlásenia náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát, 


	predloženia požiadavky predsedu komisie územného plánovania a výstavby Ing. arch. Maňáka na zmenu sekretára komisie,


	zosúladenia zloženia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií s čl. 7 ods. 5 písm. 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.


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

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu zníženia výdavkov na 1 odmenu člena komisie mestského zastupiteľstva, ktorá predstavuje 20 €/mesačne.
 


