
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02.12.2022 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

V súlade s § 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 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

na deň 13. december 2022, utorok o 9,00 hod. 

 

do veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina  



Príloha k pozvánke na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 13.12.2022 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 6/2022 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 7/2022 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2023 – mat. 

č. 8/2022 

5. Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 9/2022 

6. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 

30.06.2022 – mat. č. 10/2022 

7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 11/2022 

8. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje – mat. č. 12/2022 

9. Návrh VZN o poplatku – mat. č. 13/2022 

10. Návrh VZN o dani za ubytovanie – mat. č. 14/2022 

11. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj – mat. č. 15/2022 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – dlhodobého úveru – mat. č. 16/2022 

13. Návrh na schválenie prijatia investičného úveru – mat. č. 17/2022 

14. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2023 – 2025 – mat. č. 18/2022 

15. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2023 – 2025 – mat. č. 19/2022 

16. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2023 – 2024 – mat. č. 20/2022 

17. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v súlade so 

Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, §10, ods.6) – mat. č. 21/2022 

18. Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. – prijatie prevádzkového úverového financovania - 

mat. č. 22/2022 

19. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 23/2022 

20. Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení 

a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení – mat. č. 24/2022 

21. Interpelácie 

22. Všeobecná rozprava 

23. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


