
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.03.2015 

 

 

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 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 9. marec 2015, v pondelok o 12,00 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 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 09.03.2015 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Správa o výsledkoch kontroly – mat. č. 41/2015 

3. Správa o hospodárení spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - stav záväzkov – mat. č. 42 /2015 

4. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2014 – mat. 

č. 43/2015 
5. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 

2014 – mat. č. 44/2015 

6. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 45 /2015 

7. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2015 – mat. č. 46/2015 

8. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov - neposlancov komisií mestského 

zastupiteľstva – mat. č. 47/2015 

9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 – 

mat. č. 48/2015 
10. Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 – 

mat. č. 49/2015 
11. Analýza výberu miestnych daní a miestnych poplatkov fyzických a právnických osôb v 

meste Žilina za obdobie rokov 2013 a 2014  podľa jednotlivých mestských častí – mat. č. 

50/2015 
12. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok 

číslo 3 – mat. č. 51/2015 

13. Informácia k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 19/2015 – mat. č. 52/2015 

14. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia – mat. č. 

53/2015 
15. Návrh na schválenie zámeru spojenia Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Materskej 

školy, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtových organizácií – mat. č. 54/2015 

16. Návrh na schválenie zámeru zaradenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina ako súčasti ZŠ, V. 

Javorku 32, Žilina, rozpočtovej organizácie – mat. č. 55/2015 

17. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta 

Žilina – mat. č. 56/2015 

18. Informácia k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2015 – mat. č. 57/2015 

19. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – mat. č. 58/2015 

20. Interpelácie 

21. Všeobecná rozprava 

22. Záver 


