
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V Žiline dňa 12.06.2012 

 

 

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 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 18. jún 2012, v pondelok o 14,00 hod. 

 

do Starej 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 20. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline konané dňa 18.06.2012 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie  

2. Informatívna správa o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 – mat. č. 56/2012  

3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2012 – 

mat. č. 57/2012 
4. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2011 – mat. č. 58/2012 

5. Zámer financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku Dopravného podniku 

mesta Žiliny, s.r.o. – mat. č. 59/2012 

6. Informatívna správa o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne 

plateného parkovania – mat. č. 60/2012 

7. Personálna zmena v komisii Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 61/2012 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Žilina č. 3/1996 – mat. č. 62/2012 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na úhradu režijných nákladov 

v školskej jedálni a  výdajnej školskej jedálni – mat. č. 63/2012 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí – mat. č. 64/2012 

11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole – mat. č. 65/2012 

12. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné 

námestie 1, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 66/2012 

13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných 

bytov – mat. č. 67/2012 

14. Zadanie urbanistickej štúdiu Bánová – Pánske lány – mat. č. 68/2012 

15. Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 69/2012 

16. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 

3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina – mat. č. 70/2012 

17. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Žilina č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina – 

mat. č. 71/2012 
18. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 

6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov – mat. 

č. 72/2012 
19. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov – mat. č. 73/2012 

20. Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21/2009 

upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina– mat. č. 74/2012 

21. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1253 T.T.P. o výmere 

111 453 m
2
 v k. ú. Zástranie – mat. č. 75/2012 

22. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 76/2012 

23. Interpelácie 

24. Všeobecná rozprava 

25. Záver 


