
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.02.2017 

 

 

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 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 20. február 2017, v pondelok o 09,00 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 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 20.02.2017 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 1/2017 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 2/2017 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2016 – mat. č. 3/2017 

5. Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností v roku 2017 a výhľadovo do konca 

roku 2018 – mat. č. 4/2017 

6. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina – mat. č. 5/2017 

7. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Brodno 110, Žilina – 

mat. č. 6/2017 
8. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 7/2017 

9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 8/2017 

10. Správa o príprave „Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom 

a mestom Žilina“ – mat. č. 9/2017 

11. Koncepcia rozvoja mesta Žilina v oblasti tepelnej energetiky – mat. č. 10/2017 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016 – 

informatívna správa – mat. č. 11/2017 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2016 – 

informatívna správa – mat. č. 12/2017 

14. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 – 

mat. č. 13/2017 
15. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania – investičného úveru – mat. č. 14/2017 

16. Návrh na schválenie investičného úveru – mat. č. 15/2017 

17. Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 16/2016 o podmienkach vylepovania 

a umiestňovania plagátov – mat. č. 16/2017 

18. Zámer vysporiadania územia za Vuralom – mat. č. 17/2017 

19. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) – 

mat. č. 18/2017 
20. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline – mat. č. 19/2017 

21. Návrh na schválenie VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2015 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 

pôsobiacich na území mesta Žilina – mat. č. 20/2017 

22. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 21/2017 

23. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. 

č. 22/2017 
24. Interpelácie 

25. Všeobecná rozprava 

26. Záver 
 

 

 

 


