
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.06.2015 

 

 

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 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 29. júna 2015, v pondelok o 10,00 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 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 29.06.2015 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 99/2015 

3. Návrh na zlúčenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 100/2015 

4. Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline  – mat. č. 101/2015 

5. Analýza súčasného stavu a možnosti reštrukturalizácie a optimalizácie činnosti zariadenia 

CVČ, Kuzmányho 105, Žilina, rozpočtovej organizácie – mat. č. 102/2015 

6. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

za I. kvartál 2015 – mat. č. 103/2015 

7. Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina           

k 31.3.2015 – mat. č. 104/2015 

8. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia MsHKM Žilina, s.r.o. za I. štvrťrok 2015 

– mat. č. 105/2015 
9. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2014 – mat. č. 106/2015 

10. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 107/2015 

11. Prerokovanie a určenie platu primátora mesta – mat. č. 108/2015 

12. Návrh na schválenie sobášiaceho – mat. č. 109/2015 

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

Žilina za rok 2014 – mat. č. 110/2015 

14. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2014 – mat. č. 111/2015 

15. Rozpočet mesta na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.                                                                                                                                                          

4/2015 – mat. č. 112/2015 

16. Kapitalizácia pohľadávky mesta Žilina spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. – mat. 

č. 113/2015 
17. Návrh na schválenie odkúpenia náhradného nájomného bytu podľa zákona č. 261/2011 Z. 

z. a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 

podľa zákona č. 261/2011 Z. z. – mat. č. 114/2015 

18. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina – mat. č. 

115/2015 
19. Návrh na schválenie Súhlasu s členstvom mesta Žilina v sieti CIVINET Česká 

a Slovenská republika z.s. – mat. č. 116/2015 

20. Návrh VZN o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina a jej súčasti, Školskej jedálne, 

Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie – mat. č. 117/2015 

21. Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a jej súčastí, Školského klubu 

detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Do 

Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, Elokovaného pracoviska, Hollého 

66, Žilina, rozpočtovej organizácie – mat. č. 118/2015 

22. Návrh VZN o zriadení Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, 

rozpočtovej organizácie – mat. č. 119/2015 

23. Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v Základnej 

umeleckej škole – mat. č.120 /2015 

24. Územný plán mesta Žilina - Zmena a doplnok číslo 2 – mat. č. 121/2015 

25. Územný plán mesta Žilina - Zmena a doplnok číslo 3 – mat. č. 122/2015 

26. 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 – mat. č. 123/2015 

27. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky 

číslo 4 – mat. č. 124/2015 

28. Návrh na schválenie informácie o plnení dopadových ukazovateľov vybraných projektov  

– mat. č. 125/2015 
29. Personálne zmeny v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta Žilina – mat. č. 

126/2015 



30. Informatívna správa k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej parkovacej 

spoločnosti, s.r.o. – mat. č. 127/2015 

31. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej 

verejnej súťaže – mat. č. 128/2015 

32. Návrh na schválenie zrušenia spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. bez likvidácie formou jej 

zlúčenia do spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 129/2015 

33. Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 

130/2015 
34. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena)  – mat. č. 131/2015 

35. Interpelácie 

36. Všeobecná rozprava 

37. Záver 

 

 

 


