
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 23.06.2014 

 

 

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 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 30. jún 2014, v pondelok o 14,00 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 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline konané dňa 30.06.2014 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie 

2. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

za I. kvartál 2014 - mat. č. 48/2014 

3. Zmena Tarify MHD v Žiline od 01.08.2014 - Doplnenie Tarify MHD v Žiline - akceptácia 

čipovej karty International Student identity card (ISIC karta) v podmienkach MHD 

v Žiline a rozšírenie bezplatného cestovania pre jednu dospelú osobu s detským kočíkom s 

dieťaťom - mat. č. 49/2014 

4. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2013 - mat. č. 50/2014 

5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2014 - mat. č. 51/2014 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina - mat. č. 52/2014 

7. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014    

- mat. č. 53/2014 

8. Návrh VZN o zrušení Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, Žilina, a jej 

súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, Elokovaného pracoviska, Dedinská 

1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, Martinská 20, Žilina, Elokovaného pracoviska, 

Pionierska 95, Rajecké Teplice, rozpočtovej organizácie - mat. č. 54/2014 

9. Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu 

detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie - 

mat. č. 55/2014 

10. Návrh VZN o zrušení Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, a jej 

súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27, Žilina, Výdajnej školskej jedálne, Na stanicu 

27, Žilina, rozpočtovej organizácie - mat. č. 56/2014 

11. Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina, a jej súčastí, Školského 

klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej 

organizácie - mat. č. 57/2014 

12. Návrh VZN o zriadení Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina, 

rozpočtovej organizácie - mat. č. 58/2014 

13. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Považský Chlmec – stoková sieť“ - mat. č. 59/2014 

14. Personálna zmena v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - mat. č. 60/2014 

15. Návrh na schválenie zámeru zrušenia Strediska služieb škole, rozpočtovej organizácie - 

mat. č. 61/2014 

16. Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS - 

mat. č. 62/2014 
17. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa, zriadenie 

vecného bremena) - mat. č. 63 /2014 

18. Interpelácie 

19. Všeobecná rozprava 

20. Záver 


