
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.11.2019 

 

 

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 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 02. december 2019, pondelok o 8,30 hod. 

 

a 

 

na deň 03. december 2019, utorok o 8,30 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina 



Príloha k pozvánke na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 02.12.2019 a 03.12.2019 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 157/2019 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 158/2019 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020 – mat. 

č. 159/2019 
5. Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných 

prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného 

značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie – mat. 

č. 160/2019 
6. Návrh na schválenie výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – prenechanie majetku 

mesta v užívaní Mestského divadla Žilina do podnájmu – mat. č. 161/2019 

7. Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 2023 – mat. č. 162/2019 

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

– mat. č. 163/2019 

9. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj – mat. č. 164/2019 

10. Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline – mat. č. 165/2019 

11. Návrh na schválenie úpravy uznesenia č. 185/2019 a návrh použitia finančných 

prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Žilina a predloženie informatívnej správy o činnosti 

klubu – mat. č. 166/2019 

12. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2018 – mat. č. 

167/2019 
13. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2019 – mat. č. 168/2019 

14. Návrh VZN, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina – mat. č. 

169/2019 
15. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje – mat. č. 170/2019 

16. Návrh VZN o dani za ubytovanie – mat. č. 171/2019 

17. Návrh VZN o poplatku – mat. č. 172/2019 

18. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 173/2019 

19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019 – 

mat. č. 174/2019 
20. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2020 – 2022 – mat. č. 175/2019 

21. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020-2022 – mat. č. 176/2019 

22. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022 – mat. č. 177/2019 

23. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 178/2019 

24. Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom – mat. č. 179/2019 

25. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) – mat. č. 

180/2019 
26. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy 

V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie – mat. č. 181/2019 

27. Návrh na schválenie zmlúv o budúcich zmluvách a kúpnych zmlúv so spoločnosťami 

ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., STR, a.s., ISTROFINAL ZA, s.r.o. – mat. č. 182/2019 

28. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020 – mat. č. 183/2019 



29. Návrh na schválenie zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov 

BIKEKIA – mat. č. 184/2019 

30. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta – mat. 

č. 185/2019 
31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – cyklotrasy – 

mat. č. 186/2019 

32. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zastávky 

MHD III. etapa – mat. č. 187/2019 

33. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – doplnková 

cykloinfraštruktúra – mat. č. 188/2019 

34. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ – mat. č. 189/2019 

35. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina“ – mat. č. 190/2019 

36. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 

191/2019 
37. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – mat. č. 192/2019 

38. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia v znení VZN č. 3/2019 – mat. č. 193/2019 

39. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – 

mat. č. 194/2019  
40. Informatívna správa o využití financií z poplatku za psa – mat. č. 195/2019 

41. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení vecného 

bremena – mat. č. 196/2019 

42. Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách – mat. č. 197/2019 

43. Požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí – mat. č. 198/2019 

44. Návrh na vykonanie komplexnej prehliadky drevín na pozemkoch mesta – mat. č. 199/2019 

45. Nakladanie s majetkom (prenájom) – mat. č. 200/2019 

46. Návrh na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku 

Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, 

Zvolenská/Martinská – mat. č. 201/2019 

47. Záchrana pamiatok na území mesta Žilina – Starý cintorín – mat. č. 202/2019 

48. Návrh na schválenie sobášiacich – mat. č. 203/2019 

49. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie – mat. č. 204/2019 

50. Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina a do 

mestských inštitúcií. Žilina – zelené mesto – mat. č. 205/2019 

51. Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, zabezpečenie ich likvidácie, 

zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene Žilina – zelené mesto – mat. č. 206/2019 

52. Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina – mat. č. 207/2019 

53. Emailové adresy poslancov – unifikácia – mat. č. 208/2019 

54. Web mesta – kontakty – mat. č. 209/2019 

55. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena) – mat. č. 210/2019 

56. Návrh na obmedzenie vizuálneho smogu – mat. č. 211/2019 

57. Informatívna správa o zmenách organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline – mat. 

č. 212/2019 
58. Interpelácie 

59. Všeobecná rozprava 

60. Záver 


