
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.04.2015 

 

 

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 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 20. apríl 2015, v pondelok o 12,00 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 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 20.04.2015 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Správa o výsledkoch kontroly – mat. č. 61/2015 

3. Správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za rok 2014 – 

mat. č. 62/2015 
4. Informatívna správa o technickom stave strojovne chladenia – mat. č. 63/2015 

5. Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2014 – mat. 

č. 64/2015 
6. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., za IV. 

štvrťrok a rok 2014 – mat. č. 65/2015 

7. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 66/2015 

8. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 67/2015 

9. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – 

mat. č. 68/2015 
10. Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline – mat. 

č. 69/2015 
11. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 70/2015 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 – 

mat. č. 71/2015 
13. Bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom – mat. 

č. 72/2015  
14. Návrh na schválenie členov grantovej komisie mesta pre oblasť inštitucionálna podpora na 

rok 2015 – mat. č. 73/2015 

15. Návrh na schválenie VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina – 

mat. č. 74/2015 
16. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 

Žilina – mat. č. 75/2015 

17. Návrh VZN mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú 

starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí – mat. č. 76/2015 

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

Z. z. – mat. č. 77/2015 

19. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa VZN 

mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na 

území mesta Žiliny – mat. č. 78/2015 

20. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta v užívaní MsHK Žilina, a.s. do 

podnájmu – mat. č. 79/2015 

21. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – mat. č. 80/2015 

22. Interpelácie 

23. Všeobecná rozprava 

24. Záver 


