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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2018
Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie
1. predložený návrh Investičného plánu mesta Žilina na roky 2018 – 2020.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle uznesenia MZ č. 151/2017, predkladáme návrh investičného plánu mesta Žilina na
roky 2018 - 2020. Jeho predmetom je informovať zastupiteľstvo s formálnym zámerom mesta
v oblastí významných investícií, v prípade, že by mesto disponovalo dostatočnými finančnými
prostriedkami. Nejedná sa o sumár akcií reálne krytých rozpočtom mesta, ale o zámer mesta,
vrátane požiadaviek poslancov za jednotlivé volebné obvody mesta.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Materiál je
predkladaný v zmysle dohody zo stretnutia 19.1.2018, na MsÚ v Žiline.
Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá neprijala platné uznesenie, komisii
územného plánovania a výstavby, ktorá materiál schválila a na komisii životného prostredia,
kde bol materiál rovnako schválený.
Materiál má dopad na výdavkovú časť rozpočtu mesta.

2

MATERIÁL
V zmysle uznesenia MZ č. /2017, predkladáme návrh investičného plánu mesta Žilina na roky
2018 – 2020, rozšírený po požiadavky VO. Jeho predmetom je informovať zastupiteľstvo
s formálnym zámerom mesta a poslancov v oblastí významných investícií, v prípade, že by
mesto disponovalo dostatočnými finančnými prostriedkami. Nejedná sa o sumár akcií reálne
krytých rozpočtom mesta, ale o zámer mesta.
Investičný plán tvorí prílohu tohto materiálu.
Príloha č. 1 – Investičný plán – Mesto Žilina vrátane návrhu poslancov

1. Príloha materiálu
investičný plán 2018-2021_spolu.xlsx

Príloha č. 2 – Investičný plán – len priority v zmysle dohody zo stretnutia s poslancami

1. Príloha materiálu
investičný plán 2018-2021_priority.xlsx
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