
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 12.03.2013 

 

 

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 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 18. marca 2013, v pondelok o 14,00 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 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 18.03.2013 

 
Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 

18/2013 
3. Informácia o začatí kontroly vykonávanej z podnetu primátora na základe podozrenia 

z nedbalého alebo protiprávneho konania na základe podania č. C-9802 – mat. č. 19/2013 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2013 – 

mat. č. 20/2013 
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2012 – mat. č. 

21/2013 
6. Správa o výsledku kontroly – mat. č. 22/2013 

7. Analýza súčasného stavu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina a racionalizácia siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – 

mat. č. 23/2013 
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku 

a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia – mat. č. 24/2013 

9. Rozpočet Mesta  Žilina  na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2013 

– mat. č. 25/2013 

10. Zámer modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia – mat. č. 26/2013 

11. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2013 – mat. č. 27/2013  

12. Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 

Z. z. – mat. č. 28/2013   

13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Žilina – mat. č. 

29/2013 
14. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 

3/2011 o chove vodení a držaní psov na území Mesta Žilina v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 14/2012 – mat. č. 30/2013 

15. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o používaní iných 

výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty 

uvedených v § 22 bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

dodatkov číslo 19/2007 – mat. č. 31/2013 

16. Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19/2007 

o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem 

súčiastok rovnošaty uvedených v § 22 bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov – mat. č. 32/2013 

17. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov: KN C parcely č. 8093/2 ostatné plochy 

o výmere 684 m
2
 v k.ú. Žilina a KN C parcely č. 8093/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 856 

m
2
 v k. ú. Žilina – mat. č. 33/2013 

18. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o vymedzení vzájomných 

vzťahov, ktorá je súčasne aj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve č.2005/5600/0590; Návrh 

na odpredaj nehnuteľností Vodohodspodárskej výstavbe, š. p. – mat. č. 34/2013 

19. Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS – 

mat. č. 35/2013 
20. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 36/2013 

21. Interpelácie 

22. Všeobecná rozprava 

23. Záver 


