
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.09.2017 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

V súlade s § 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 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 18. september 2017, pondelok o 10,00 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 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 18.09.2017 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 103/2017 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 104/2017 

4. Návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 

2017 – mat. č. 105/2017 

5. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta – mat. č. 106/2017 

6. Návrh na odvolanie sobášiaceho poslanca – mat. č. 107/2017 

7. Návrh na zmenu v zložení Mestskej rady v Žiline – mat. č. 108/2017 

8. Návrh na zvýšenie dotácie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na rok 2017 – mat. č. 109/2017 

9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 – 

mat. č. 110/2017 

10. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení – mat. č. 111/2017 

11. Zrušenie Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2015 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 

8, Žilina a Dodatku č. 7 zo dňa 01.10.2014 k Zriaďovacej listine Základnej školy, 

Gaštanová 56, Žilina – mat. č. 112/2017 

12. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina a Zriaďovacia 

listina Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina – mat. č. 113/2017 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, 

Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej 

školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina – mat. č. 114/2017 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 115/2017 

15. Schválenie výsledkov verejného obstarávania investičného zámeru nadobudnutia 40 

bytových jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Dlabačovej, a súvisiacej technickej 

vybavenosti – mat. č. 116/2017 

16. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok – mat. č. 

117/2017  

17. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (návrh Ing. 

Gromu) – mat. č. 118/2017    

18. Stanovisko k „Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania 

ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom“ – mat. č. 119/2017 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina – mat. č. 120/2017 

20. Návrh na schválenie zámeru mesta zriadiť systém požičovne verejných bicyklov tzv. 

bikesharing system – mat. č. 121/2017 

21. Návrh na zánik členstva Mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb s názvom 

Vedecko – technologický park Žilina – mat. č. 122/2017 

22. Správa k protestu prokurátora voči Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 

4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 123/2017 

23. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) – mat. č. 

124/2017 

24. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim 

na území mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 – mat. č. 

125/2017 

25. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 

(návrh Ing. Kapitulíka) – mat. č. 126/2017    



26. Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Miroslavou Blahovcovou – mat. č. 127/2017 

27. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline – mat. č. 128/2017 

28. Návrh na schválenie metodickej pomôcky na predaj nehnuteľností (pozemkov) v majetku 

mesta Žilina – mat. č. 129/2017 

29. Návrh na zníženie daní z nehnuteľností – mat. č. 130/2017 

30. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 40/2017 – mat. č. 

131/2017 

31. Interpelácie 

32. Všeobecná rozprava 

33. Záver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


