
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 29.10.2013 

 

 

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 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 04. novembra 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 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 04.11.2013 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2014 – mat. č. 

104/2013 
3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 105/2013 

4. Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline – mat. č. 

106/2013 
5. Správa o oceňovaní osobností mesta Žilina za rok 2012 – mat. č. 107/2013 

6. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2013 – mat. č. 

108/2013 
7. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2013 

– mat. č. 109/2013 

8. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2012 – mat. č. 110/2013 

9. Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina – mat. č. 111/2013 

10. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 70/2013 – mat. č. 112/2013 

11. Návrh na uznesenie MZ Žilina k projektu: „Florbal  pomáha prekonávať hranice“ – mat. č. 

113/2013 
12. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za tretí kvartál roku 2013 – 

mat. č. 114/2013 
13. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt s.r.o. za III. štvrťrok 2013 – 

mat. č. 115/2013 
14. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie jún – 

august 2013 – mat. č. 116/2013 

15. Výročná správa spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za hospodársky rok 2012/2013 – mat. č. 117/2013 

16. Informatívna správa o výsledkoch  činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za III. 

štvrťrok 2013 – mat. č. 118/2013 

17. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina Centrum – Rudiny I – Na Hlinách – mat. č. 119/2013 

18. Zadanie Urbanistickej štúdie zóny Hájik – Hradisko – mat. č. 120/2013 

19. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie č. 10/2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 121/2013 

20. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 

ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v meste Žilina  – mat. č. 122/2013 

21. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre Trhovisko na 

Ranči pri Oškerde – mat. č. 123/2013 

22. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostné trhy 

mesta Žilina – mat. č. 124/2013 

23. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzného nariadenie č. 

25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti – mat. č. 125/2013 

24. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 21/2012 

o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 

– mat. č. 126/2013 

25. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 18/2011 

o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na 

letných terasách na území mesta Žilina – mat. č. 127/2013 

26. Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Žilina č. 18/2011 – mat. č. 128/2013 

27. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 129/2013 

28. Interpelácie 

29. Všeobecná rozprava 

30. Záver 


