
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V Žiline dňa 13.09.2011 

 

 

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 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 19. september 2011, v pondelok o 14,00 hod. 

 

do Starej 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 9. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline konané dňa 19.09.2011 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie  

2. Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline – mat. č. 83/2011 

3. Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 – mat. č. 84/2011 

4. Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými 

prostriedkami poskytnutými na realizáciu programu rozvoja bývania na výstavbu 

technickej vybavenosti – mat. č. 85/2011 

5. Osobnosti mesta Žilina – ocenenie – mat. č. 86/2011 

6. Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011 – 

mat. č. 87/2011 

7. Informácia o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta – mat. č. 

88/2011 

8. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Žilina – mat. č. 89/2011 

9. Návrh na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského komunitného fondu, N.F. 

– mat. č. 90/2011 

10. Odporučenie stratégie a návrh cieľov na najbližšie obdobie pre Dopravný podnik mesta 

Žiliny s.r.o. – mat. č. 91/2011 

11. Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline – mat. č. 92/2011 

12. Možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2012 až 2020 – mat. č. 

93/2011 

13. Požiadavka na výstavbu oplotenia detského ihriska – mat. č. 94/2011 

14. Návrh na založenie nadácie Žilinský lesopark, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto  

Žilina, a to za účelom revitalizácie Žilinského lesoparku a na úkony s tým súvisiace – 

mat. č. 95/2011 

15. Návrh na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince – mat. č. 

96/2011 

16. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 

11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych 

vonkajších obslužných zariadení – mat. č. 97/2011 

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

v materskej škole – mat. č. 98/2011 

18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zariadení dočasného bývania – mat. č. 99/2011 

19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o prevode vlastníctva bytov a nebytových 

priestorov vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 100/2011 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 

historickej časti mesta – mat. č. 101/2011 

21. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 102/2011 

22. Interpelácie 

23. Všeobecná rozprava 

24. Záver 

 


