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Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Kontakt: Ing. Ján Pažický, Cezpoľná 380/5, 010 14 Žilina-Brodno, tel.: 0915 837557, 

e-mail: janpazicky.za@gmail.com 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 04.05.2021 o 16,30 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD., MUDr. 

Rastislav Johanes, PhD. 

Výbor zasadol za účelom prerokovania nasledovných bodov: 

1) Použitie „Bežných výdavkov“ z pohotovostných zdrojov vo Volebnom obvode č.8 

v roku 2021 v zmysle zmeny rozpočtu prostredníctvom RO č. 4/2021 

 

K bodu zasadnutia: 

 

1) Všetci traja členovia výboru sa jednohlasne zhodli na použití finančných prostriedkov 

v roku 2021 a prijali nasledovné uznesenie, ktorým požadujú prerozdeliť finančné 

prostriedky v mestských častiach Volebného obvodu č. 8 takto: 

 

Uznesenie: 

Poslanci Výboru č. 8 jednohlasne schvaľujú použitie finančných prostriedkov z „Bežných 

výdavkov“ pohotovostných zdrojov Volebného obvodu č.8 v roku 2021 v celkovej sume 

5 620,- € nasledovne: 

V každej MČ Volebného obvodu č.8 bude v roku 2021 použitá na základe požiadaviek 

jednotlivých spoločenských organizácií rovnaká suma vo výške 702,50 €. 

 

Prerozdelenie finančných prostriedkov podľa jednotlivých MČ VO č. je nasledovné: 

a) Ing. Ján Pažický   vo výške 2 107,50 € za tri MČ – Brodno, Vranie, Zádubnie – pričom 

na jednu MČ pripadá čiastka 702,50 € 

b) MUDr. Rastislav Johanes, PhD. vo výške 1 405,00 € za dve MČ – Mojšova Lúčka, 

Považský Chlmec – pričom na jednu MČ pripadá čiastka 702,50 € 

c) JUDr. Jozef Augustín, PhD. vo výške 2 107,50 za tri MČ – Budatín, Zástranie, 

Strážov – pričom na jednu MČ pripadá čiastka 702,50 €. 

 

Na záver poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie 

výboru  ukončil. 

 

V Žiline, dňa 04.05.2021   

mailto:janpazicky.za@gmail.com
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predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ............................................ 

Ing. Ján Pažický      JUDr. Jozef Augustín, PhD. 

 

         

        člen výboru: 

        .................................................. 

        MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


