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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na zlúčenie 7 komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline do 1 komisie 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 Doterajšími zasadnutiami jednotlivých komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

dochádza k rôznym rozporom medzi jednotlivými komisiami, ktoré sa následne potom riešia na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva. Preto navrhujem zlúčenie siedmych komisií (KF, KSZaB, 

KDaKS, KÚPaV, KKŠCRaMR, KŠaM, KŽP) do jednej a to tak, že každý poslanecký výbor 

navrhne jedného poslanca do spoločnej komisie, prípadne to bude poslanec výboru, ktorý získal 

najvyšší počet hlasov vo svojom volebnom obvode v komunálnych voľbách 2014. Komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta by zostala zachovaná. 

 

 Takto vytvorená komisia bude spolupracovať so všetkými doterajšími odborníkmi 

z verejnosti. Pri  jednaní v takomto zložení môžu dosiahnuť jednotný názor na riešené problémy 

a môžu odporučiť mestskému zastupiteľstvu následne jednotlivé návrhy schváliť, vziať na 

vedomie a pod., a tým sa odstráni rôzne handrkovanie, ktorého sme svedkom na doterajších 

zastupiteľstvách. 

 

 Zlúčením komisií v jednu je možné v jeden deň a v jednej miestnosti veci spoločne 

prerokovať v zastúpení všetkých poslancov z obvodov, teda aj výborov a  je možné si v jeden deň 

na túto komisiu prizvať aj vedúcich odborov a pod.  

 

  

Dopad na rozpočet:  

Schválením tohto návrhu rozpočet mesta Žilina získa v priemere mesačne cca 900 EUR, 

čo predstavuje za rok viac ako 10 000 EUR a hlavne odstráni politikárčenie a rôznorodosť  

vyjadrení, v tej ktorej komisii, pokiaľ tieto zasadajú oddelene a teda pri riešení určitých 

problémov sa nedokážu na určitých rozporoch  dohodnúť.  

Zlúčenie komisií v jednu má tú výhodu, že takto vytvorená komisia priamo na spoločnom 

sedení s odborníkmi určite dokáže prijať spoločný názor - konsenzus, ktorý posunú do Mestského 

zastupiteľstva v Žiline v kladnom alebo zápornom  vyjadrení. 



      

 

 

 

Úspora financií je zároveň v tom, že nebude treba platiť ani ďalších 23 poslancov, ktorí sú 

v doterajších komisiách. Pluralitou je to, že každý volebný obvod (poslanecký výbor) má 

zastúpenie a ich zástupca môže na zasadnutí výboru predniesť názory do zlúčenej komisie. 

 

Tento návrh bol prerokovaný v Komisii finančnej, Komisii dopravy a komunálnych 

služieb, Komisii územného plánovania a výstavby, Komisii školstva a mládeže, Komisii 

životného prostredia, Komisii kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a Mestskou 

radou v Žiline, pričom: 

 

1. Komisia životného prostredia odporučila 

 

2. Komisia finančná, Komisia dopravy a komunálnych služieb, Komisia územného plánovania 

a výstavby, Komisia školstva a mládeže, Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja a Mestská rada v Žiline neodporučili 

 

Mestskému zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh prerokovať a schváliť. 


