
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V Žiline dňa 15.05.2012 

 

 

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 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 21. máj 2012, 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 18. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline konané dňa 21.05.2012 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie  

2. Kontrolná a informatívna správa o stave plnenia uznesení  MZ v Žiline – mat. č. 37/2012 

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

hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 – mat. č. 38/2012 

4. Správa o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2011 

Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne – mat. č. 39/2012 

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2011 – 

mat. č. 40/2012 
6. Záverečný účet mesta za rok 2011 – mat. č. 41/2012 

7. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012 – 

mat. č. 42/2012 
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho 

poplatku ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, 

týkajúce sa miestnych daní – mat. č. 43/2012 

9. Informatívna správa o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne 

plateného parkovania – mat. č. 44/2012 

10. Vyúčtovanie príspevku objednávateľa a preukázateľnej straty z poskytnutých dopravných 

služieb vo verejnom záujme za rok 2011 spoločnosťou 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vynaloženého na prevádzku mestskej hromadnej 

dopravy v Žiline – mat. č. 45/2012 

11. Návrh na zrušenie uznesenia č. 34/2011 – mat. č. 46/2012 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení a názvu ulice a verejného priestranstva 

v meste Žilina (Blankytná, Chlmecké námestie, Katedrálne námestie) – mat. č. 47/2012 

13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby – mat. č. 48/2012  

14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za 

stravný lístok v jedálni – mat. č. 49/2012 

15. Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina – mat. č. 50/2012  

16. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 4/2012 – mat. č. 51/2012  

17. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 32/2012 – mat. č. 52/2012  

18. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 53/2012  

19. Všeobecná rozprava 

20. Interpelácie 

21. Všeobecná rozprava 

22. Záver 

 


