
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 27.10.2014 

 

 

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 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 03. novembra 2014, 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 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 03.11.2014 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Správa o výsledkoch kontrol - mat. č. 86/2014 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2015 - mat. 

č. 87/2014 

4. Návrh na schválenie uzatvorenia Memoranda o spolupráci medzi Žilinským 

samosprávnym krajom a mestom Žilina pri príprave a realizácii Regionálnej integrovanej 

územnej stratégie a stratégie udržateľného mestského rozvoja - mat. č. 88/2014 

5. Návrh VZN, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre príležitostný trh „FARMÁRSKY 

TRH“ - mat. č. 89/2014 

6. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 

30.06.2014 - mat. č. 90/2014 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na rok 2015 - 2017 - mat. č. 91/2014 

8. Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015-2017 - mat. č. 92/2014 

9. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2014 - 

mat. č. 93/2014 
10. Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2013 - mat. č. 94/2014 

11. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje - mat. č. 95/2014 

12. Návrh VZN o dani za ubytovanie - mat. č. 96/2014 

13. Návrh VZN o poplatku - mat. č. 97/2014 

14. Pohotovostné zdroje z  rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 

2015 - zásady  stanovenia ich použitia a výšky - mat. č. 98/2014 

15. Informácia o vysporiadavaní návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s obytným 

súborom Krasňany - mat. č. 99/2014 

16. Informatívna správa o možnosti mesta Žilina zapojiť sa do projektu „Inteligentné mestá“ - 

mat. č. 100/2014 

17. Interpelácie 

18. Všeobecná rozprava 

19. Záver 


