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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 16.10.2014 

 

 

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy 

a komunálnych služieb. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Stanislav Žilinčík, predseda komisie. 

Na zasadnutí bolo prítomných 6 členov komisie, 2 členovia komisie boli ospravedlnení. 

Komisia bola uznášania schopná. Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb (ďalej len „zápisnica“). 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Prerokovanie materiálov predkladaných na najbližšom zasadnutí MR týkajúcich sa 

dopravy a komunálnych služieb 

3. Rôzne – diskusia 

4. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda komisie Ing. Stanislav Žilinčík privítal členov komisie a ostatných zúčastnených 

a následne dal hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. Program zasadnutia komisie bol 

jednomyseľne schválený. 

Výsledok hlasovania:  Za: 6 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali viacerými materiálmi, ktoré budú predložené na 

najbližšom zasadnutí mestskej rady. Poslanci rokovali o nasledujúcich materiáloch: 

a) materiál s názvom „Pohotovostné zdroje z  rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v 

mestských častiach pre rok 2015 – zásady  stanovenia ich použitia a výšky“ 

Voči tomuto materiálu nemali prítomní poslanci žiadne výhrady a preto dal predseda komisie 

hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 6 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

b) materiál s názvom „INFORMÁCIA O VYSPORIADAVANÍ NÁVRATNEJ 

FINANČNEJ VÝPOMOCI V SÚVISLOSTI S OBYTNÝM SÚBOROM 

KRASŇANY“ 

Rovnako ani voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne námietky a tak dal 

predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali 

s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 6 hlasov  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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c) materiál s názvom „NÁVRH NA SCHVÁLENIE UZATVORENIA MEMORANDA 

O SPOLUPRÁCI MEDZI ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM A 

MESTOM ŽILINA PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII REGIONÁLNEJ 

INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ STRATÉGIE A  STRATÉGIE UDRŽATEĽNÉHO 

MESTSKÉHO ROZVOJA“ 

S obsahom tohto materiálu sa prítomní členovia komisie oboznámili v krátkej diskusii. 

Vzhľadom na to, že nikto nemal voči tomuto materiálu žiadne výhrady, dal predseda komisie 

hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 6   Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

-- 

 

K bodu 4 

Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 20.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Žilinčík 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 


