
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.04.2017 

 

 

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 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 24. apríl 2017, pondelok o 08,00 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 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 24.04.2017 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 31/2017 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 32/2017  
4. 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. 33/2017  

5. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2017 – mat. č. 34/2017 

6. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 

2016 – mat. č. 35/2017 

7. Schválenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina – mat. č. 36/2017 

8. Zmluva o nadviazaní medziregionálnej spolupráce medzi mestom Žilina (Slovenská 

republika) a mestom Grodno (Bieloruská republika) – mat. č. 37/2017 

9. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 38/2017 

10. Úprava ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch – mat. č. 39/2017 

11. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina – mat. č. 40/2017 

12. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta – mat. č. 41/2017 

13. Územný generel dopravy mesta Žilina s Plánom udržateľnej mobility mesta – mat. č. 

42/2017 

14. Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita – mat. č. 43/2017 

15. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Žilinská 

univerzita – mat. č. 44/2017 

16. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2016 – mat. č. 45/2017 

17. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2016 – mat. č. 46/2017 

18. Založenie Nadácie Mesta Žilina – mat. č. 47/2017 

19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 – 

mat. č. 48/2017 

20. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 49/2017 

21. Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ a prijatých opatreniach – mat. č. 50/2017 

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

51/2017 

23. Návrh na schválenie člena dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

– mat. č. 52/2017 

24. Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane na území mesta Žilina – mat. č. 53/2017 

25. Návrh VZN o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Žilina – mat. č. 

54/2017 

26. Informatívna správa k požiadavke začatia majetkovoprávneho vysporiadania ihrísk v meste 

Žilina – mat. č. 55/2017 

27. Nakladanie s majetkom (odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) – mat. č. 56/2017 

28. Návrh na neobmedzené zľavnené cestovné mestskej hromadnej dopravy pre osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím – mat. č. 57/2017 

29. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 58/2017 

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

59/2017 

31. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline – mat. č. 60/2017 



32. Návrh na odvolanie poslanca Patrika Gromu z funkcie konateľa spoločnosti Žilina invest 

s.r.o., Návrh na odvolanie poslanca Branislava Delinčáka z funkcie člena Mestskej rady MZ 

v Žiline, Výzva poslancovi Patrikovi Gromovi, aby odstúpil z funkcie viceprimátora mesta 

Žilina – mat. č. 61/2017 

33. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 42/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy 

Materskej školy Čajakova v Žiline“ – mat. č. 62/2017 

34. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 43/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy 

Materskej školy Suvorovova v Žiline“ – mat. č. 63/2017 

35. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 44/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, 

prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ – mat. č. 64/2017 

36. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 45/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy 

Materskej školy Závodie v Žiline“ – mat. č. 65/2017 

37. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 46/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Preferencia vozidiel VOD na 

svetelných križovatkách v meste Žilina“ – mat. č. 66/2017 

38. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 47/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD 

v meste Žilina – I. etapa“ – mat. č. 67/2017 

39. Interpelácie 

40. Všeobecná rozprava 

41. Záver 
 

 

 

 


