
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         V Žiline dňa 11.09.2012 

 

 

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 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 17. september 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 21. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Žiline konané dňa 17.09.2012 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie  

2. Informatívna a Kontrolná správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline – mat. č. 79/2012  

3. Zmena Tarify MHD v Žiline od 1.10.2012 (rozšírenie platnosti SMS cestovného lístka a 

EPL cestovného lístka na nočné spoje) – mat. č. 80/2012 

4. Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104/2011 v bode II. – 

mat. č. 81/2012  
5. Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 82/2012  

6. Rozpočet mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 – 

mat. č. 83/2012  
7. Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum Žilina 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – mat. č. 84/2012  

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole – mat. č. 85/2012  

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby – mat. č. 86/2012  

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

číslo 1 – mat. č. 87/2012  

11. Návrh všeobecné záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho 

mestských častiach - (úpravy niektorých názvov ulíc) (pokračovanie ulíc - Antona 

Bernoláka, Dunajská) – mat. č. 88/2012  

12. Návrh na odpis pohľadávok – mat. č. 89/2012  

13. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej 

ulice v Žiline – mat. č. 90/2012  

14. Personálna zmena v záujmovom združení právnických osôb Vedecko - technologický 

park Žilina – mat. č. 91/2012  

15. Návrh transformácie príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň na spoločnosť 

s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou mesta – mat. č. 92/2012  

16. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 93/2012 

17. Interpelácie 

18. Všeobecná rozprava 

19. Záver 


