
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.04.2021 

 

 

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 

zvolávam 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 27. apríl 2021, utorok o 9,00 hod., 

 

 

ktoré sa uskutoční formou videokonferencie. 

 

 

 

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. 

 

V nadväznosti na § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, bude z tohto 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline vylúčená verejnosť. Informovanosť verejnosti 

bude zabezpečená prostredníctvom obrazovo-zvukového alebo zvukového záznamu, ktorý 

bude do 48 hodín po ukončení rokovania zverejnený na webovom sídle mesta.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina  



Príloha k pozvánke na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 27.04.2021 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 45/2021 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2021 

4. Výsledok kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí, vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom – mat. č. 47/2021 

5. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 8 – mat. č. 48/2021 

6. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

13/2020 – Informatívna správa – mat. č. 49/2021  

7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2020 – mat. č. 50/2021 

8. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 51/2021 

9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 

– Informatívna správa – mat. č. 52/2021  

10. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

– mat. č. 53/2021   

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru – mat. č. 54/2021 

12. Návrh na schválenie prijatia investičného úveru – mat. č. 55/2021 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

– mat. č. 56/2021 

14. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“ – 

mat. č. 57/2021 

15. Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. – mat. č. 58/2021 

16. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina – mat. č. 59/2021 

17. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, 

s.r.o. – mat. č. 60/2021 

18. Návrh na registrovanie novovzniknutej spoločnosti Technické služby mesta s.r.o. ako 

sociálny podnik – mat. č. 61/2021 

19. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) – mat. č. 62/2021 

20. Nakladanie s majetkom (nájom) – mat. č. 63/2021 

21. Návrh na schválenie predaja osobného motorového vozidla AUDI A8 Long, EČV ZA 

636 GX, Ročník 2015 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 

64/2021 

22. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja – mat. č. 65/2021 

23. Návrh a možnosti vysporiadania vybraných nehnuteľností – mat. č. 66/2021 

24. Informatívna správa „Systém označovania svetelných miest“ – mat. č. 67/2021 

25. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 41/2021 k Upokojeniu automobilovej dopravy v mestskej časti 

Bôrik, Hliny V a VI – mat. č. 68/2021 

26. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta 

Žilina – mat. č. 69/2021 



27. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 

a VZN č. 10/2020 – mat. č. 70/2021 

28. Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Mestská knižnica Žilina 

(MKŽ) – mat. č. 71/2021 

29. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Žilina – mat. č. 72/2021 

30. Návrh na vypracovanie štúdie revitalizácia centrálneho územia Solinky – ul. Borová – 

mat. č. 73/2021 

31. Príprava realizácie parkovacích miest na Solinkách – mat. č. 74/2021 

32. Oprava cesty medzi sídliskami Vlčince a Solinky – mat. č. 75/2021 

33. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“ 

– mat. č. 76/2021 

34. Ideový návrh využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne služby – 

mat. č. 77/2021 

35. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu (pamätník) – mat. č. 78/2021 

36. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu – mat. č. 79/2021 

37. Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina – mat. č. 

80/2021 

38. Pomoc rodinám s deťmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením pri financovaní 

novej tarify MHD v Žiline platnej od 01.04.2021 – mat. č. 81/2021  

39. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene – mat. č. 82/2021 

40. Vizualizácia kontajnerových stojísk – mat. č. 83/2021 

41. Pasportizácia a odstránenie reklamných stavieb – mat. č. 84/2021 

42. Interpelácie 

43. Všeobecná rozprava 

44. Záver 

 

 

 

 

 


