
 

Komisia školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

Pozývam Vás na zasadnutie komisie školstva a mládeže, ktoré sa uskutoční  

 

 

dňa 12. novembra 2019 /utorok/ o 14,00 hod. 

     

 

 v budove Mestského úradu, Nám. obetí komunizmu 1, v PP zasadačke na prízemí.  

 

Program:   1. Otvorenie, schválenie programu 

   2. Správa o výsledkoch kontrol – (ÚHK) 

   3. Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto 

Žilina a do mestských inštitúcií – (poslanecký návrh – Mgr. Martinková) 

   4. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena) 

– (OPM) 

   5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 8/2019 – informatívna správa – (OE) 

   6. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 9/2019 – (OE) 

   7. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta 

Žilina k 30.06.2019 – (OE) 

   8. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 – 2022 – (OE) 

   9. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ___/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani 

za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje – (OE) 

 10. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ___/2019 o dani za ubytovanie – (OE) 

 11. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ___/2019 o poplatku – (OE) 

 12. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ___/2019, ktorým sa určujú Pravidlá 

participatívneho rozpočtu mesta Žilina – (OE, OKŠCRaMR, OTaZV) 

 13. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy – 

(OŠaM) 

14. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 

v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – (OŠaM) 

15. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2018 o výške finančných  prostriedkov  na  

 mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019 – (OŠaM) 

16. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina – (OŠaM) 

17. Rôzne, záver  

 

 

      PaedDr. Ľudmila Chodelková, v.r. 

predsedníčka komisie školstva a mládeže 

 



 

 

 

Pozvaní: 

Ing. Barbora Birnerová, PhD. 

Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.     

Marek Frťala        

Mgr. Ján Kotman       

Jakub Kováčik       

Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková     

PhDr. Alena Mičicová      

Mgr. Mária Mihálková      

Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.      

Mgr. Zuzana Požoniová      

Mgr. Emília Talafová       

Mgr. Janka Zrníková  

Ing. Vlasta Grajciarová 

Mgr. Iveta Martinková 

JUDr. Erik Štefák  

Ing. Peter Vaščák, PhD.     

PaedDr. Viera Popluhárová 

 

 


