
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.02.2020 

 

 

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 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 17. február 2020, pondelok 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 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 17.02.2020 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 1/2020 

3. Plán záchrany pamiatok na starom cintoríne – mat. č. 2/2020 

4. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so spoločnosťou 

REINOO, a.s. IMMO – LOG SK ALPHA s.r.o. a ESPATI s.r.o. – mat. č. 3/2020 

5. Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci 

revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina – mat. č. 4/2020 

6. Návrh konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019-2023 – mat. 

č. 5/2020 

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

zastupiteľstva v Žiline č. 81/2019 zo dňa 25.04.2019 – mat. č. 6/2020 

8. Návrh fondu na podporu mestských častí – mat. č. 7/2020 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 8/2020 

10. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 9/2020 

11. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 7 (6b) – mat. č. 10/2020 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 

2/2019 – mat. č. 11/2020 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 12/2020 

14. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 – 

mat. č. 13/2020 

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

MHD III. etapa – mat. č. 14/2020 

16. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – cyklotrasy – 

mat. č. 15/2020 
17. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok –

cykloprístrešky – mat. č. 16/2020 

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

bremena – mat. č. 17/2020 

19. Plán zhustenia spojov na linkách MHD – mat. č. 18/2020 

20. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta – mat. č. 19/2020 

21. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2019 – mat. č. 20/2020 

22. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o – mat. č. 21/2020 

23. Informatívna správa o plnení rozpočtu a prehľad sponzorských zmlúv MsHK Žilina, a.s. – 

mat. č. 22/2020 

24. Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. formou 

priameho predaja s elektronickou aukciou – mat. č. 23/2020 

25. Informatívna správa o využití elektronických aukcií pri nakladaní s majetkom mesta Žilina 

– mat. č. 24/2020 

26. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) – 

mat. č. 25/2020 

27. Návrh na schválenie memoranda o spolupráci pri poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí 

bez domova – mat. č. 26/2020 

28. Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou – mat. č. 27/2020 



29. Návrh na schválenie predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX, ročník 

2015 – mat. č. 28/2020 

30. Zámer mesta Žilina uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 – mat. č. 

29/2020 

31. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 

zariadení na nové funkčné obdobie rád škôl a školských zariadení – mat. č. 30/2020 

32. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie 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 a VZN č. 24/2019 – mat. č. 31/2020 

33. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 32/2020 

34. Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie 

mesta na rok 2020 – mat. č. 33/2020 

35. Informatívna správa o systéme prerozdeľovania dotácií na šport – mat. č. 34/2020 

36. Zavedenie ekonomických motivačných nástrojov pre obyvateľov mesta Žilina na zvýšenie 

triedenia odpadu – mat. č. 35/2020 

37. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 36/2020 

38. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (zmena) – mat. č. 37/2020 

39. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené 

územie „Sad SNP“ – mat. č. 38/2020 

40. Návrh na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou 

kanceláriou Karkó, s.r.o. zo dňa 10.07.2019 – mat. č. 39/2020 

41. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny 

– mat. č. 40/2020 
42. Zmena výšky povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa zo schválenej sumy 

oprávnených výdavkov na projekt v grantovom systéme mesta Žilina – mat. č. 41/2020 

43. Zmena pomeru bežných a kapitálových výdavkov v rámci čerpania prostriedkov 

pohotovostných zdrojov mesta Žilina – mat. č. 42/2020 

44. Interpelácie 

45. Všeobecná rozprava 

46. Záver 

 

 

 

 

 

 

 


