
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.09.2018 

 

 

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 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 24. september 2018, 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 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 24.09.2018 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 106/2018 

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

mat. č. 107/2018 

4. Nakladanie s majetkom mesta Žilina (prenájom) – mat. č. 108/2018 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2018 – mat. 

č. 109/2018 

6. Vzdanie sa funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina ku dňu 31.12.2018 – mat. č. 110/2018 

7. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2019 

a nasledujúce obdobie – mat. č. 111/2018 

8. Bezplatná mestská hromadná doprava v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina – mat. 

č. 112/2018 

9. Návrh na zriadenie pozície asistenta výboru v mestskej časti a Návrh na zmenu Zásad 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 113/2018 

10. Návrh VZN o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne 

služby poskytované mestom Žilina – mat. č. 114/2018 

11. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár – mat. č. 115/2018 

12. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení – mat. č. 116/2018 

13. Návrh VZN o odpadoch – mat. č. 117/2018 

14. Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom – mat. č. 118/2018 

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

119/2018  

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018 – 

mat. č. 120/2018 

17. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje – mat. č. 121/2018 

18. Schválenie štatutárneho audítora mesta Žilina – mat. č. 122/2018 

19. Návrh na odpis a vyradenie majetku – mat. č. 123/2018 

20. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných 

pamätihodností mesta Žilina – mat. č. 124/2018 

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

č. 125/2018 

22. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. 

č. 126/2018 

23. Interpelácie 

24. Všeobecná rozprava 

25. Záver 

 

 

 

 

 


