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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  
 

I. schváliť 

 

1. zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

nasledovne: 

 

- v čl. 12 ods. 3 sa na konci vety dopĺňa spojenie „a hlavného architekta, ktorí 

majú právo poradného hlasu.“, pričom čl. 12 ods. 3 bude znieť: 

„Podľa povahy prerokovávanej veci môže predseda komisie prizvať k 

jednotlivým bodom programu prednostu mestského úradu, vedúcich 

organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline, ak sa nejedná o vedúceho  

podľa ods. 2 písm. a) tohto článku, náčelníka mestskej polície a hlavného 

architekta mesta, ktorí majú právo poradného hlasu.“ 

 

- v čl. 12 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie: 

 

„V prípade mimoriadnych udalostí, resp. okolností hodných osobitného zreteľa 

môže predseda komisie rozhodnúť, že sa zasadnutie komisie uskutoční: 

 

a) prostredníctvom videokonferencie alebo inými technickými 

prostriedkami, ak to technické podmienky a možnosti členov komisie 

umožnia. Zasadnutie komisie bude neverejné a v danom prípade nemajú 

povinnosť zúčastniť sa ho osoby podľa ods. 2 písm. a) a c) a ods. 3 tohto 

článku, 

 

b) resp. individuálnym naštudovaním predložených materiálov členmi 

komisie, pričom v tomto prípade budú členovia hlasovať spôsobom per 

rollam prostredníctvom elektronickej pošty alebo listinnou formou. 

 

Zasadnutia podľa písm. a) a b) tohto odseku sa považujú za zasadnutia 

komisií, za ktoré patrí členom komisií odmena člena komisie. Podkladom pre 

vyplatenie odmeny člena komisie bude prezenčná listina odsúhlasená 

predsedom komisie.“ 

 

- V čl. 13 ods. 1 sa na konci vety dopĺňa spojenie „ak tento rokovací poriadok 

neustanovuje inak“ , pričom čl. 13 ods. 1 bude znieť: 

 

„Komisia hlasuje o každom návrhu. Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky, ak 

tento rokovací poriadok neustanovuje inak.“ 

 

 

- v celom rokovacom poriadku sa nahrádza neaktuálny názov odboru vnútorných 

vecí aktuálnym názvom: „odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ“. 
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II. požiadať prednostu mestského úradu 

 

1. o zapracovanie schválených zmien a vydanie úplného znenia Rokovacieho poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom reagovať na súčasnú mimoriadnu situáciu, ktorej 

čelíme v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom 

(SARS-CoV-2). 

 

 

 


