
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05.12.2016 
 
 

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 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  
 
 
 

na deň 12. december 2016, v pondelok o 09,00 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 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 12.12.2016 

 
Program: 
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 141/2016  
3. Správa o výsledkoch kontrol –  mat. č. 142/2016  
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017 – mat. 

č. 143/2016 
5. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na roky 2017 – 2020 – 

mat. č. 144/2016 
6. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1 – 9/2016 – mat. 

č. 145/2016 
7. Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície Žilina 

– mat. č. 146/2016   
8. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 147/2016  
9. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 

2017 – mat. č. 148/2016  
10. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 149/2016  
11. Návrh VZN, ktorým sa mení 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. 150/2016  

12. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 151/2016  

13. Informácia o plnení stratégie riešenia problematiky pomoci sociálne slabším a 
znevýhodneným skupinám – mat. č. 152/2016  

14. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach na rok 2017 
– zásady stanovenia ich použitia a výšky – mat. č. 153/2016  

15. Výročná správa konsolidovaného celku mesta Žilina za rok 2015 – mat. č. 154/2016  
16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 – 

informatívna správa – mat. č. 155/2016  
17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016 – 

mat. č. 156/2016  
18. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2017 – 2019 – mat. č. 157/2016  
19. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2017 – 2019 – mat. č. 158/2016  
20. Návrh na odpis pohľadávok – mat. 159/2016  
21. Návrh VZN o odpadoch – mat. 160/2016  
22. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) – 

mat. č. 161/2016  
23. Návrh na založenie nadácie – mat. 162/2016  
24. Návrh na zabezpečenie bezbariérových podmienok pri športových aktivitách pre zdravotne 

postihnutých – mat. 163/2016  
25. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. 164/2016  
26. Prerokovanie uznesenia mestského zastupiteľstva 198/2016, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – mat. 165/2016  
27. Interpelácie 
28. Všeobecná rozprava 
29. Záver 
 
 



 
 


