
 

 

Komisia školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva a mládeže, ktoré sa uskutoční  

 

dňa 29. marca 2017 /streda/ o 14,00 hod. 

 

    v  budove Mestského úradu, Nám. obetí komunizmu 1, v PP zasadačke na prízemí. 

 

 

Program:   1. Otvorenie, schválenie programu 

  2. Správa o výsledkoch kontrol – (ÚHK)    

  3.  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2017 – 

(OKŠCRaMR)  

  4.  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2/2017 – (OE)  

  5. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2016 – (OE)  

  6. Schválenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina – (OTaZV) –  

  7. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky 

v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

  8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová 

Žilina“ – (odbor projektov EÚ)  

  9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ 

s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná 

v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, 

Karpatská, Žilina" – (odbor projektov EÚ) –  

12. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ – 

(odbor projektov EÚ)  

13. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 

v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

14. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební 

v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

15. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. 

Javorku v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  



16. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. 

Kmeťa v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

17. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 

Petzvalova v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

18. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia 

učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ – (odbor projektov 

EÚ)  

19.  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ 

Martinská v Žiline“ – (odbor projektov EÚ)  

20. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na projekt s názvom „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice 

ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ – (odbor projektov EÚ)  

21. Výsledky hospodárenia školských zariadení za rok 2016 – (OŠaM) 

22.  Informatívna správa o vyradení EP ZŠ Hollého, ktoré je súčasťou ZŠ s MŠ 

Bánová, zo siete škôl a postupe preradenie detí tejto školy do ostatných 

školských zariadení – (OŠaM) 

23.  Rôzne, záver 

 

 

 

 

           Mgr. Peter Fiabáne, v.r. 

predseda komisie školstva a mládeže 

Pozvaní: 

Ing. Dušan Dobšovič 

Ing. Patrik Groma 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

Mgr. Emília Talafová 

PaedDr. Janka Halečková 

Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A. 

PhDr. Alena Mičicová 

Janka Mikolajová 

PhDr. Pavol Čorba 

Mgr. Ingrid Dolníková 

Ing. Karol Krutek 

Ing. Milan Lipka 

PaedDr. Viera Popluhárová 

Ing. Lenka Tomaníčková, PhD. 

 

 

 

 


