
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 18.06.2013 

 

 

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 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 24. júna 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 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 24.06.2013 

 
 

Program: 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Informatívna správa o výsledku kontroly najvyššieho kontrolného úradu SR 

v kontrolovanom subjekte Mesto Žilina a o prijatých opatreniach – mat. č. 59/2013 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 60/2013 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2013 – 

mat. č. 61/2013 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2012 – mat. č. 62/2013 

6. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2012 – mat. č. 63/2013 

7. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013 – 

mat. č. 64/2013 
8. Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline – mat. 

č. 65/2013 
9. Doplnok k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina – mat. č. 66/2013 

10. Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za I. 

štvrťrok 2013 – mat. č. 67/2013 

11. Personálna zmena v spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. – mat. č. 68/2013 

12. Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. 

za I. štvrťrok 2013 – mat. č. 69/2013 

13. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2012 – mat. č. 70/2013   

14. Vyúčtovanie príspevku zo služieb vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline 

spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.  o. za rok 2012 – mat. č. 71/2013   

15. Zámer financovania obnovy vozidlového parku na rok 2014 – mat. č. 72/2013   

16. Návrh podmienok na vypracovanie súťažných podkladov na dodávateľa PPP projektu pre 

správu a prevádzku parkovísk na sídlisku Solinky, vrátane  podmienok na výdaj 

rezidentských parkovacích kariet pri zavedení plateného parkovania na sídlisku Solinky – 

mat. č. 73/2013   
17. Územný plán Mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1 – mat. č. 74/2013   

18. Návrh VZN ktoré mení VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Žilina – mat. č. 75/2013   

19. Zadanie urbanistickej štúdie Mojšova Lúčka – IBV Kopanica – mat. č. 76/2013 

20. Návrh na zrušenie zariadenia dočasného bývania, na ul. Predmestská 1610/86, Žilina – 

mat. č. 77/2013 
21. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o sociálnych službách a úhradách za 

sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 78/2013   

22. Návrh  všeobecne záväzného nariadenia  Mesta  Žilina, ktorým sa mení VZN č. 2/2013  o 

 výške dotácie  na  prevádzku a mzdy na rok 2013   na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej  školy,  alebo  školského zariadenia – mat. č. 79/2013   

23. Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21/2009 

upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – mat. č. 80/2013   

24. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy Úsmev – zariadeniu pre seniorov 

a domovu sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01  Žilina – mat. č. 81/2013   

25. Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 82/2013   

26. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 83/2013 

27. Interpelácie 



28. Všeobecná rozprava 

29. Záver 


