
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.05.2016 

 

 

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 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 16. máj 2016, 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 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 16.05.2016 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 40/2016 

3. Správa o výsledkoch kontrol mat. č. 41/2016 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016 - 

mat. č. 42/2016 

5. Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu - mat. č. 43/2016 

6. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej 

dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch 

hospodárenia DPMŽ s.r.o. sumárne za I. - IV. kvartál 2015 - mat. č. 44/2016 

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

Žilina za rok 2015 - mat. č. 45/2016 

8. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2015 - mat. č. 46/2016 

9. Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina - mat. č. 

47/2016 

10. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. 

č. 48/2016 
11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 - 

mat. č. 49/2016 
12. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 3/2016 - doplnenie  - mat. č. 50/2016 

13. Informatívna správa o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 

51/2016 

14. Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline - mat. 

č. 52/2016 
15. Informatívna správa o vytvorení Sprostredkovateľského orgánu pre IROP - mat. č. 

53/2016 
16. Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh FARMÁRSKY TRH 

- mat. č. 54/2016 

17. Návrh VZN o odpadoch - mat. č. 55/2016 

18. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina - Žilinská univerzita - mat. č. 56/2016 

19. Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2015 - mat. č. 57/2016 

20. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina - mat. č. 58/2016 

21. Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov - mat. č. 

59/2016 
22. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo 

zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania 

pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

mesta Žilina - mat. č. 60/2016 

23. Návrh na schválenie právneho zastupovania mesta Žilina v súdnych sporoch vo veci 

„Aupark“ a so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. - mat. č. 61/2016 

24. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - mat. č. 62/2016 

25. Návrh na opätovné prerokovanie návrhu - Nakladanie s majetkom (zriadenie vecného 

bremena) - mat. č. 63/2016 

26. Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - mat. 

č. 64/2016 

27. Návrh na zrušenie mestskej rady - mat. č. 65/2016 

28. Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline - mat. č. 

66/2016 



29. Vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta a členstva v Mestskej rade v Žiline, jeho odvolanie a voľba nového 

člena - mat. č. 67/2016 

30. Návrh na vymenovanie člena - neposlanca komisie mestského zastupiteľstva - mat. č. 

68/2016 

31. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. 

č. 69/2016  
32. Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 70/2016 

33. Interpelácie 

34. Všeobecná rozprava 

35. Záver 

 


