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zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 03.11.2014 

 

 

Uznesenie č. 134/2014 

k Správe o výsledkoch kontrol 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 135/2014 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 

2015 

 

II. poveruje  

 

1. hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
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Uznesenie č. 136/2014 

k Návrhu na schválenie uzatvorenia Memoranda o spolupráci medzi Žilinským 

samosprávnym krajom a mestom Žilina pri príprave a realizácii Regionálnej 

integrovanej územnej stratégie a stratégie udržateľného mestského rozvoja 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 
1. uzatvorenie Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom 

Žilina pri príprave a realizácii Regionálnej integrovanej územnej stratégie 

Žilinského kraja a  Stratégie udržateľného mestského rozvoja 

 

Uznesenie č. 137/2014 

k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 

30.06.2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. výsledok hospodárenia k 30.06.2014 predstavuje priebežný prebytok vo výške 

4 490 093,31 €. Tento prebytok zahrňuje aj nevyčerpané finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku 

rozpočtového roka 2014.  

 

II. berie na  vedomie  

 

1. Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta 

Žilina k 30.06.2014 

 

Uznesenie č. 138/2014 

k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - 2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie   

       

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - 2017 

 

Uznesenie č. 139/2014 

k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015-2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. konštatuje, že 

 

1. predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 

2015, ktorý je zostavený ako vyrovnaný v objeme 48 798 830 €. 

                  Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017 je informatívny a nezáväzný. 

 

II. schvaľuje 

 

1. návrh poslanca Gromu doplniť textovú časť v Návrhu programového rozpočtu na 

rok 2015 – 2017, v časti „podprogram 10.2: zimný štadión“, v časti „použitie 

finančných prostriedkov: bežné výdavky:“, za existujúci text v prvej odrážke 

o nasledovné znenie  „a úhradu minulých záväzkov“ 

 

2. návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 v znení schváleného 

doplňujúceho návrhu 

 

III. berie na vedomie 

 

1. návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2016 – 2017 ako informatívny a nezáväzný 

 

Uznesenie č. 140/2014 

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 4/2014  

je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb  mesta v roku 2014    

 

II. schvaľuje  

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým  opatrením č. 4/2014  tak, ako je 

predložená 

 

Uznesenie č. 141/2014 

k Výročnej správe konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2013 
 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Výročnú správu konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2013 
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Uznesenie č. 142/2014 

k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre 

rok 2015 - zásady  stanovenia ich použitia a výšky 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. pohotovostné zdroje z  rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre 

rok 2015 sú navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých mestských častí 

 

II. schvaľuje 

 

1. predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z 

rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2015  
 

Uznesenie č. 143/2014 

k Informácii o vysporiadavaní návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s obytným 

súborom Krasňany 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. splnomocnenie primátora mesta Žilina, na všetky právne a iné úkony spojené 

s naplnením uznesenia vlády SR č. 499, prijatom 08.10.2014 pod bodom B.22. 
 

II. berie na vedomie 

 

1. informáciu o vysporiadavaní návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s obytným 

súborom Krasňany 

 

Uznesenie č. 144/2014 

k Informatívnej správe o možnosti mesta Žilina zapojiť sa do projektu „Inteligentné 

mestá“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o možnosti mesta Žilina zapojiť sa do projektu „Inteligentné 

mestá“ s partnermi: 

 zo Slovenska – Žilinská univerzita v Žiline a CEIT Technical Innovation, 

s.r.o. 

 z Fínska – mesto Tampere, Tampere University of Technology a výskumné 

centrum VTT (Technical Research Centre of Finland) 
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2. zahraničnú pracovnú cestu primátora mesta Žilina do Fínska do konca roka 2014, 

aby v predmetnej veci aj so slovenskými partnermi rokoval o spolupráci  

 

Uznesenie č. 145/2014 

k Návrhu na ustanovenie symbolov mestskej časti Trnové 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ustanovuje symboly mestskej časti Trnové nasledovne 

 

1. erb v podobe: v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so 

striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík 

trnky; vľavo hore strieborný dvojitý kríž 

 

2. vlajka, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/8), 

červenej(2/8), žltej(2/8), červenej(2/8) a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a 

ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.  
 

Uznesenie č. 146/2014 

k Informatívnej správe k plneniu uznesenia č. 133/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu k plneniu uznesenia č. 133/2014  

 

Uznesenie č. 147/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. termín zasadnutia Mestskej rady v Žiline - 01.12.2014 

 

2. termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline - 15.12.2014 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014 

k Návrhu VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh 

„FARMÁRSKY TRH“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 

príležitostný trh „FARMÁRSKY TRH“ 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014 

k Návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za 

predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 

k Návrhu VZN o dani za ubytovanie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014 

k Návrhu VZN o poplatku 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh poslanca Púčeka: 

 

a) v článku 1 odsek 2 v poslednej vete vymeniť spojku „a“ za spojku „alebo“, 

pričom posledná veta bude znieť „Sadzba poplatku pre množstvový zber  je 

0,024 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 

odpadov“ a  

 

b) v článku 3 odseku 1 nahradiť text nasledovným znením „Správca dane k 1. 

januáru zdaňovacieho obdobia zníži poplatok o 30% poplatníkovi, ktorým je 

fyzická osoba staršia ako 62 rokov.“ 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku v znení schválených pozmeňujúcich 

návrhov 

 

 

V Žiline  11.11.2014 

 

 

 

              Ing. Igor Choma 

                      primátor mesta Žilina 


