
 

 

 

 

 19.06.2017 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

V súlade s § 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 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 26. jún 2017, pondelok o 08,00 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 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 26.06.2017 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 70/2017 

3. Správa o výsledkoch kontroly – mat. č. 71/2017  
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017 – mat. 

č. 72/2017 

5. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej 

dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa 

o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. 

kvartál 2016 – mat. č. 73/2017 

6. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2016 – mat. č. 74/2017 

7. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina – mat. č. 

75/2017 

8. Návrh VZN o zrušení elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 

66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do 

Stošky 8, Žilina – mat. č. 76/2017 

9. Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 77/2017 

10. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

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

zariadenia – mat. č. 78/2017 

11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo 

vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 79/2017 

12. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich 

poskytovania mestom Žilina v znení VZN č. 1/2016 – mat. č. 80/2017 

13. 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. 81/2017 

14. Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017–2022 – mat. č. 82/2017 

15. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky 

číslo 5 – mat. č. 83/2017 

16. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok – mat. č. 

84/2017 

17. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB – mat. č. 85/2017 

18. Schválenie investičného zámeru obnovy a stavebných úprav bytového domu ul. 

Predmestská, súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č. 86/2017 

19. Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane na území mesta Žilina – mat. č. 87/2017 

20. Návrh na ustanovenie symbolov mestských častí Vlčince, Považský Chlmec, Brodno, 

Budatín, Zádubnie, Zástranie – mat. č. 88/2017 

21. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského 

kraja, s.r.o. – mat. č. 89/2017 

22. Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. 

– mat. č. 90/2017 

23. Návrh na schválenie právneho zastupovania Mesta Žilina v súdnom spore so spoločnosťou 

GETWAY MANAGEMENT, a.s. (pôvodne AUPARK Holding, a. s.) – mat. č. 91/2017 



24. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) – 

mat. č. 92/2017 
25. Dohoda o vysporiadaní - mesto Žilina verzus Blahovcová – mat. č. 93/2017 

26. Zámer prerozdelenia finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, dotácie z príjmov 

z odvodu z hazardných hier pre športové kluby, vykonávajúce svoju činnosť na území 

mesta Žilina – mat. č. 94/2017 

27. Návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom C–KN: 7986/12 – mat. č. 

95/2017 

28. Efektívne, hospodárne, účelné a účinné nakladania s majetkom mesta Žilina v správe – 

mat. č. 96/2017 

29. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 225/2015 – mat. č. 

97/2017 

30. Návrh na zmenu uznesenia Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov 

v meste Žilina – mat. č. 98/2017 

31. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 48/2016 Doprava zadarmo pre študentov – mat. č. 99/2017 

32. Správa o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany 

a pomoci rodinám postihnutým požiarom – mat. č. 100/2017 

33. Eticky kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina – mat. č 101/2017 

34. Interpelácie 

35. Všeobecná rozprava 

36. Záver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


