
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.12.2009 
 
 
Uznesenie č. 126/2009 
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 
2. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej  

činnosti HK na I. a II. polrok 2009  
 

3. Správu z kontroly – Implementácia VZN k odpadom 
 
 
Uznesenie č. 127/2009 
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá 
 

1. odboru dopravy a komunálnych služieb vykonať kontrolu evidencie a platnosti 
oprávnení pre vyhradené platené parkovanie a pre parkovanie občanov 
s preukazom ZŤP najskôr na Solinkách a postupne v ostatných častiach mesta 
v gescii hlavnej kontrolórky v termíne do 31.05.2010 
 

2. útvaru hlavného kontrolóra vykonať kontrolu plnenia úlohy v bode 1 tohto 
uznesenia  termíne do 30.06.2010 
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Uznesenie č. 128/2009 
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky Mesta Žilina na 1. polrok 
2010 v znení uznesenia č. 127/2009 

 
II. poveruje 

   
1. hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti 
 

 
Uznesenie č. 129/2009 
k Informatívnej správe o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, 
príspevkovej organizácie, za rok 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, 
príspevkovej organizácie, za rok 2008 

 
 
Uznesenie č. 130/2009 
k Návrhu na prerokovanie  pozastavenia výkonu uznesenia č. 124/2009 primátorom 
mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 124/2009 prijaté dňa 19.10.2009 na 24. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 
 
Uznesenie č. 131/2009 
k Návrhu na prerokovanie  pozastavenia výkonu uznesenia č. 124/2009 primátorom 
mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 
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1. v termíne do 30.06.2010 na web stránke mesta Žilina zabezpečiť zverejnenie 
došlých faktúr na spoločnosti s viac ako 50 % účasťou mesta: Žilina Real, 
s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Govinvest I., s.r.o., Govinvest II., s.r.o., 
MsHK Žilina, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a Žilina invest, s.r.o. 
za obdobie 1.1.2007 – 30.11.2009 a následne každý ďalší mesiac pravidelné 
zverejnenie všetkých došlých faktúr za predchádzajúci mesiac 
 

2. v termíne do 30.06.2010 zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na mesto Žilina 
na web stránke mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.09.2007 

 
3. v termíne do 30.06.2010 zverejnenie na web stránke mesta Žilina všetkých 

zmlúv (a ich dodatkov) Mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.11.2009, 
z ktorých vyplýva povinnosť alebo sa realizovala povinnosť Mesta Žilina 
uhradiť finančné prostriedky zmluvnej strane nad objem 20 000 € ročne 

 
4. vytvoriť návrh na „Realizáciu verejného obstarávania v meste Žilina 

elektronickou formou“ a predložiť ho na 1. rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Žiline v roku 2010  

 
II. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 

 
1. zverejňovať dokumenty uverejňované v zmysle uznesenia č. 131/2009 časť 

I bod 1, 2, 3  v zoskenovanej kompletnej podobe 
 

III. schvaľuje, že  
 

1. pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu viac ako 30 000 € sa uskutoční výberové 
konanie. Na tomto výberovom konaní sa zloženie komisie bude obsadzovať 
nasledovne: 

a. jeden zástupca z každej stálej komisie mestského zastupiteľstva 
b. vedúci príslušného oddelenia alebo ním poverený pracovník 
c. zástupca právneho oddelenia alebo ním poverený pracovník 

Oznámenie o konaní výberového konania sa uverejní na webovej stránke mesta 
Žilina v dostatočnom predstihu 

 
 
Uznesenie č. 132/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. berie na vedomie 

 
1. vyhodnotenie pripomienok RNDr. Petra Václavika k „VZN o zbere, preprave, 

zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za 
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina na 
rok 2010 – k bodu 17. na zasadnutí MZ dňa 14.12.2009“ 
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Uznesenie č. 133/2009 
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
4/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že  
 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 je vypracovaný na základe zmien 
v príjmovej časti rozpočtu  a záväzných ukazovateľov príspevkovej organizácie 

 
II. schvaľuje  

 
1. návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 tak, ako je predložený 

 
 
Uznesenie č. 134/2009 
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Programový rozpočet Mesta 
Žilina na rok 2010-2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie  
 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu  Programový rozpočet  Mesta 
Žilina na rok  2010-2012 

 
 
Uznesenie č. 135/2009 
k Návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady 
v Žiline v roku 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady  

v Žiline v roku 2010 

 
Uznesenie č. 136/2009 
k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje  
 

1. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 
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Uznesenie č. 137/2009 
k Rokovaciemu poriadku výborov mestských častí mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje  
  
1. návrh na vypustenie slova „však“ z čl. 5 ods. 1 písm. a) 

 
2. Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Žilina v znení schváleného 

návrhu 
 

 
Uznesenie č. 138/2009 
k Oceneniu osobností mesta Žilina za rok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. udeľuje 
 

1. v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. a) Štatútu mesta Žilina Čestné občianstvo mesta 
Žilina in memoriam 

 
JUDr. Ernestovi Žabkayovi 
 
Fedorovi Fridrichovi Ruppeldtovi 
 

II. udeľuje 
 

1. v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina Cenu mesta Žilina 
 
Ľudmile  Mlichovej  
 

2. v súlade s čl. 27 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Žilina Cenu mesta Žilina in 
memoriam 
 
MUDr. Pavlovi Radosovi 
 

 
Uznesenie č. 139/2009 
k Návrhu na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. vymenúva predsedov a členov grantových komisií mesta pre rok 2010 
 

1. pre oblasť kultúry 
 

predseda: Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ a divadelný režisér 
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členovia:  Ing. Ľubomír Bechný, poslanec a fotograf 
 
  Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický dizajnér,  

pedagóg VŠVU v Bratislave 
 
doc. Pavol Choma akad.mal. vedúci katedry VŠVU Bratislava 
 
Mgr. art. Kamil Mihalov, klavirista, interpret,  
pedagóg na Katedre hudby v Žiline 

 
  Monika Janigová, žurnalistka 
 

2. pre oblasť vzdelávania  
 

 predseda: Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec 
 
členovia:  Mgr. Tomáš Milata, riaditeľ súkromnej obchodnej akadémie v Žiline 

 
 PhDr. Soňa Řeháková, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska 
 
 Ing. Rozália Beníkovská, pedagóg  
 Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline - Závaží 
 
 Mgr. Dušan Grúň, riaditeľ  
 Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline 
 

3. pre oblasť športu 
 

predseda: Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho futbalu v Žiline 
 
členovia:  Marián  Meluš, športový novinár v žilinskom týždenníku 
 
  Mgr. Michal Kolárik, športový novinár v žilinskom týždenníku 
 
                  Karel Vlasák, športový pedagóg 
 
                  Roman Budke, poslanec, športový cvičiteľ 
 
                 Peter Tichý, atlét – olympionik 
 

4. pre zdravotnú a sociálnu oblasť   
 
 predseda: MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec a lekár 

 
členovia:  MUDr. Juraj Vyletelka, poslanec a lekár 
 
  Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa a enviropracovník NP Malá Fatra 

   
  Bc. Mária Vargová, ved. odd. posudkových činností Úradu práce 
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  MUDr. Karol Orlovský, lekár 
 
  MUDr. Jozef Hudcovský, lekár 
 

  MUDr. Štefan Köhler, lekár 
 
  Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Žilinskej diecéznej charity 
 
5. pre oblasť prostredie mesta a zeleň  
 

predseda: Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt 
  
členovia:  Ing. arch. Juraj Gallo, poslanec a architekt 
 

   Ing. Blanka Malá, architektka 
 

Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka 
 
Ing. Milan Veliký, riaditeľ divízie doprav. technológie 

 
6. pre schvaľovanie inštitucionálnej podpory   

 
 Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho futbalu v Žiline 
  
 Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec 
  

Mgr. Anton Šulík, poslanec a divadelný režisér 
 

Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt 
 
Michal Horecký, poslanec a viceprimátor  
 
MUDr. Štefan Zelník, poslanec 
 
Patrik Groma, poslanec 
 
Mgr. Emília Talafová, poslankyňa 
 
akad. mal. Stanislav Lajda, poslanec 
 
Ing. Ľubomír Bechný, poslanec 
 
Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa 
 

 
Uznesenie č. 140/2009 
k Strategickému dokumentu Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom 
„Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

7 
 



 
I. schvaľuje  

 
1. strategický dokument Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna  

inklúzia  marginalizovanej rómskej komunity  v meste Žilina“ v rámci  pilotnej 
priebežnej výzvy LSKxP – ÚSVRK – 2008/1    
 

II. schvaľuje  
 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Pilotnej výzvy na                       

predkladanie  žiadostí o poskytovanie podpory Lokálnej stratégie komplexného  
prístupu uverejnenej Úradom vlády slovenskej republiky – Úradom 
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre Rómske komunity / kód výzvy 
LSKxP-ÚSVRK - 2008/01.2 / aktualizovanej v zmysle uznesenia vlády SR č. 
431/2009, s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity 
v meste Žilina“ 
 

2.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný  
                  príspevok 
 

3. spoluúčasť Mesta Žilina na financovaní projektu LSKxP vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 150 750,00 € 

 
 
Uznesenie č. 141/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší  
 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 120/2009 zo dňa 19.10.2009 
v nasledovnom znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, aby pri úprave rozpočtu 550 tisíc € bolo 
alokované (použité) v zvláštnom enviro fonde na environmentálne projekty, 
pričom sú navrhované zmeny bezpredmetné 
 

II. neschvaľuje  
 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina, ktorá bola predložená na 24. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Žiline dňa 19.10.2009 (Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – 
zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009) 

 
III. berie na vedomie  

 
1. že finančné prostriedky, predstavujúce príjem z finančnej náhrady vo výške 

spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, Mesto Žilina sústreďuje na samostatnom 
bankovom účte a tieto finančné prostriedky je mesto povinné (v zmysle zákona 
o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.) použiť výlučne na úhradu nákladov 
spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území mesta 
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Uznesenie č. 142/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 
 

1. do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva vytvoriť časový harmonogram 
schválenia dôležitých dokumentov mesta v roku 2010, ktorý bude obsahovať 
záväzné termíny prijatia minimálne týchto dokumentov: Územný plán mesta, 
Dopravný generel, Pasportizácia zelene, Pasportizácia parkovacích miest 

 
 
Uznesenie č. 143/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 
 

1. predložiť do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva konkrétny a presný 
zoznam ulíc, na ktorých sa v roku 2010 budú opravovať cesty, chodníky 
a rozširovať parkovacie miesta aj s uvedením jednotlivých navrhovaných financií 
na konkrétne cesty, chodníky a parkovacie miesta 

 
 
Uznesenie č. 144/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 
 

1. v súvislosti s použitím finančných prostriedkov získaných zo spoločenskej 
hodnoty drevín v lokalite Považský Chlmec poveriť príslušný organizačný útvar 
Mestského úradu v Žiline spracovať do najbližšieho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva štúdiu o náhradnej výsadbe v mestskej časti Považský Chlmec 
(miestny park, školská záhrada, ovocná alej pri Kysuci a miestny cintorín) 

 
 
Uznesenie č. 145/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. žiada 
 

1. vládu Slovenskej republiky o prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia začatie 
výstavby diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – Dubná skala 

 
 
Uznesenie č. 146/2009 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. zaväzuje 
 

1. vedúceho odboru právneho a majetkového, aby na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve podal informáciu o riešení prípadu Kapolka 
 
                                                              

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu verejného priestranstva 
v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa 
vymedzujú mestské časti v meste Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu verejného priestranstva v meste 
Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa 
vymedzujú mestské časti v meste Žilina 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej  umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie  č. 6/2009  o  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie,  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 6/2009 o  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na doplnenie časti 9 Spoločné a záverečné ustanovenia, čl. 19 medzi 
odsek 2 a 3 v znení: 
„Mestský úrad v Žiline zabezpečí, aby termíny zasadnutí škodovej 
a vyraďovacej komisie (v súlade s čl. 3.5. týchto zásad) ako aj všetkých 
ďalších výberových komisií týkajúcich sa majetku mesta boli vopred oznámené 
všetkým poslancom.“ 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie upravujúce zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Žilina v znení schváleného doplňujúceho návrhu  
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na doplnenie čl. 10 ods. 2 nasledovne: za slová 3,319 € sa dopĺňa  text 
„/m2 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy“  
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností v znení schváleného 
doplňujúceho návrhu 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na zmenu čl. 10 ods. 3 nasledovne: 
„Platiteľ dane je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v jeho ubytovacom 
zariadení, doklad o zaplatení, v ktorom okrem iného uvedie evidenčné číslo 
pridelené správcom dane, počet osôb, počet prenocovaní a výšku dane.“ 
 

2. návrh na vypustenie  slov „osvedčenie o pridelení“ v čl. 11 ods. 2 a úpravu 
ďalšieho textu nasledovne:  
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„evidenčné číslo k dani za ubytovanie, číslo účtu správcu dane, kde bude daň 
platiť, variabilný symbol (VS) a konštantný symbol (KS) pre účely platenia 
dane.“ 

3. návrh na zmenu čl. 5 Sadzba dane nasledovne: 
„Sadzba dane je 0,70 eura na fyzickú osobu a prenocovanie v zariadení.“ 
 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie v znení schválených 
pozmeňujúcich návrhov 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. doplnenie čl. 8 o ods. 11 za ods. 10 v znení: 
„Pôvodca odpadov v prípade nedopĺňania zberných nádob má právo požiadať 
mesto Žilina o zmenšenie počtu, alebo veľkosti zberných nádob, alebo zníženie 
počtu vývozov zberných nádob.“ 

 
2. vypustenie čl. 8 ods. 6 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch v znení schválených 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2009 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o  miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na presunutie písm. b) z čl. 9 ods. 1 do čl. 9 ods. 3 ako písm. d) 
 

2. zmenu čl. 9 ods. 3 písm. b) nasledovne: 
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„Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je: potvrdenie zamestnávateľa zo 
zahraničia o trvaní pracovného pomeru, príp. pracovná zmluva – originál - na 
overenie.“ 

3. zmenu čl. 9 ods. 4 nasledovne: 
„V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom jazyku alebo 
v českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený 
a podpísaný poplatníkom.“ 
 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina v znení schválených 
pozmeňujúcich návrhov 

 
 
 
 
 
 
         Ivan Harman 
                       primátor mesta Žilina 


	1. vyhodnotenie pripomienok RNDr. Petra Václavika k „VZN o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina na rok 2010 – k bodu 17. na zasadnutí MZ dňa 14.12.2009“

