
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.06.2016 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

V súlade § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 písm. b) Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Žiline zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 27. jún 2016, v pondelok o 13,00 hod. 

 

do Radnice mesta Žilina, na Radničnej ulici č. 1. 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania tvorí prílohu tejto pozvánky. 

 

 

Pozvánka je pre pozvaných, ktorí vykonávajú verejnú funkciu popri plnení povinností 

vyplývajúcich z pracovného pomeru, dokladom na udelenie pracovného voľna podľa § 136 

ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k pozvánke na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 27.06.2016 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline -  mat. č. 71/2016  

3. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 72/2016  
4. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2015 - mat. č. 73/2016  
5. Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu - mat. č. 74/2016 
6. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 - 

mat. č. 75/2016  
7. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline - mat. č. 76/2016  

8. Návrh na vypracovanie strategického dokumentu: Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina 

na roky 2016 - 2020 - mat. č. 77/2016  

9. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina - mat. č. 78/2016 

10. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Limbová 26, Žilina - mat. č. 79/2016 

11. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia - mat. č. 80/2016 

12. Návrh VZN mesta Žilina o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín 

a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov 

škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej 

jedálni - mat. č. 81/2016  

13. Informatívna správa o vývoji základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina - 

mat. č. 82/2016  
14. Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 4 - mat. č. 83/2016 

15. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013 a č. 14/2015 - mat. č. 84/2016  

16. Návrh územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová - mat. č. 85/2016  

17. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, 

IBV Hájik - Bradová - mat. č. 86/2016  

18. Návrh na vymenovanie člena – neposlanca komisie mestského zastupiteľstva - mat. č. 

87/2016  
19. Návrh na schválenie ďalšieho postupu k Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

a športovému areálu Karpatská - mat. č. 88/2016  
20. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - mat. č. 89/2016 
21. Návrh na pripojenie sa mesta Žilina k dokumentu Rady Európy - Pakt za zastavenie 

sexuálneho násilia na deťoch - mat. č. 90/2016   

22. Zámer vysporiadania územia za Vuralom - mat. č. 91/2016  

23. Nakladanie s majetkom - mat. č. 92/2016 (návrh poslankyne Chodelkovej)   

24. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 

93/2016  
25. Nakladanie s majetkom - mat. č. 94/2016 (návrh poslanca Kapitulíka)  

26.  Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline -  

mat. č. 95/2016  

27. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. 

č. 96/2016  

28. Interpelácie 

29. Všeobecná rozprava 

30. Záver 

 


