
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.04.2018 

 

 

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 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 23. apríl 2018, pondelok o 8,00 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 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 23.04.2018 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 29/2018 

3. Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo 

vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou – mat. č. 30/2018 

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

mat. č. 31/2018 

5. Návrh na schválenie člena predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s. – mat. č. 32/2018 

6. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 33/2018 

7. 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 2017 – mat. č. 34/2018 

8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 – 

informatívna správa – mat. č. 35/2018 

9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2017 – mat. č. 36/2018 

10. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2017 – mat. č. 37/2018 

11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 – 

mat. č. 38/2018 

12. Návrh na odpis a vyradenie majetku – mat. č. 39/2018 

13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina – mat. č. 40/2018 

14. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 41/2018 

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

vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 42/2018 

16. Vysporiadanie časti územia za Vuralom – mat. č. 43/2018 

17. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5 – mat. č. 44/2018 

18. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015 a č. 21/2016 – mat. č. 45/2018 

19. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Námestie mladosti 1, Žilina – mat. č. 

46/2018 

20. Prevod správy majetku mesta a dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení: 

ZŠ, V. Javorku 32, Žilina a CVČ, Kuzmányho 105, Žilina – mat. č. 47/2018 

21. 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. 48/2018 

22. Schválenie finančných prostriedkov zriaďovateľke Súkromného centra voľného času, 

Oravská cesta 11, Žilina z dôvodu zmeny zriaďovateľa – mat. č. 49/2018 

23. Informatívna správa o výsledkoch workshopu s témou urbanisticko-architektonicko-

krajinárskeho riešenia územia športovo-rekreačného areálu Chrasť – mat. č. 50/2018 

24. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 

2017 – mat. č. 51/2018 

25. Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2017 – mat. č. 52/2018 

26. Informatívna správa k uzneseniu č. 43/2018 Výzva Okresnému úradu v Žiline 

a Poľovníckemu združeniu Hubertus na riešenie premnoženej diviačej zveri na území mesta 

Žilina – mat. č. 53/2018 

27. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie – mat. č. 54/2018 



28. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina –  

mat. č. 55/2018  

29. Návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri na území mesta Žilina – mat. 

č. 56/2018 

30. Podpora mnohodetných rodín – mat. č. 57/2018 

31. Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – mat. č. 58/2018 

32. Grantový systém – Inštitucionálna podpora v roku 2018 – mat. č. 59/2018 

33. Ján Kuciak a Martina Kušnírová – čestní občania mesta Žilina – mat. č. 60/2018 

34. Opatrenia proti zneužívaniu Radničných novín – mat. č. 61/2018 

35. Interpelácie 

36. Všeobecná rozprava 

37. Záver 


