
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19.09.2016 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
 
V súlade § 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 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  
 
 
 

na deň 26. september 2016, v pondelok o 9,00 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 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 26.09.2016 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 99/2016 
3. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 100/2016 
4. Návrh na zmenu uznesenia č. 44/2016 - mat. č. 101/2016 
5. Bezplatná mestská hromadná doprava pre osoby sprevádzajúce dieťa do ukončeného 3. 

roku veku, t. j. do dovŕšenia 4. roku veku dieťaťa - mat. č. 102/2016 
6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta - mat. č. 103/2016 
7. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina - mat. č. 104/2016 
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na 

mzdy  a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia - mat. č. 105/2016 

9. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci - mat. 
č. 106/2016 

10. Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová - mat. č. 107/2016 
11. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - 

Bradová - mat. č. 108/2016 
12. Návrh na odpredaj pohľadávok - mat. č. 109/2016 
13. Projekt - Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina – zmena doby splácania - 

mat. č. 110/2016 
14. Zabezpečenie financovania rekonštrukcie technológie MKP, s.r.o. z rozpočtu mesta - mat. 

č. 111/2016 
15. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016 - 

mat. č. 112/2016 
16. Stanovisko k predloženému návrhu Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti, a.s. - mat. 

č. 113/2016 
17. Návrh na schválenie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o reklamných, 

informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina - mat. č. 114/2016 
18. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - mat. č. 115/2016 
19. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. 

č. 116/2016 
20. Návrh na ocenenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom C KN: 7986/12 - mat. č. 

117/2016 
21. Požiadavka začatia majetkovoprávneho vysporiadania ihrísk v meste Žilina - mat. č. 

118/2016 
22. Ocenenie osobností mesta Žilina - mat. č. 119/2016 
23. Udelenie čestného občianstva mesta Žilina Petrovi Saganovi - mat. č. 120/2016 
24. Nakladanie s majetkom (návrh poslanca Kapitulíka)  mat. č. 121/2016 
25. Interpelácie 
26. Všeobecná rozprava 
27. Záver 

 
 
 
 
 
 


