
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.09.2020 

 

 

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 

zvolávam 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 28. september 2020, pondelok o 8,30 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 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 28.09.2020 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 119/2020 

3. Zámer na zriadenie technických služieb mesta – mat. č. 120/2020 

4. Návrh na osadenie zástavkových prístreškov v okrajových mestských častiach – mat. č.  

121/2020 

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

zastupiteľstva v Žiline č. 142/2020 k návrhu na zabezpečenie štúdie a projektovej 

dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ Trnové – mat. č. 122/2020 

6. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 123/2020 

7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov 

pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 124/2020 

8. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Žilina – mat. č. 125/2020 

9. Nakladanie s majetkom (kúpa nehnuteľností) – mat. č. 126/2020 

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

č. 127/2020 

11. Analýza realizovateľnosti centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina – 

mat. č. 128/2020 

12. Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 129/2020 

13. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina 

v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 – mat. č. 130/2020 

14. Uznesenie o vyhlásení architektonickej súťaže k 700. výročiu udelenia mestských 

výsad a 640. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov – mat. č. 131/2020 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 132/2020 

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

– Informatívna správa – mat. č. 133/2020 

17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 

– mat. č. 134/2020 

18. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 135/2020 

19. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Žilina – mat. č. 136/2020 

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

137/2020 

21. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2019 – mat. č. 

138/2020 

22. Odvolanie predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 

Mgr. Petra Fiabáne – mat. č. 139/2020 

23. Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných 

živočíchov v Centre voľného času, elokované pracovisko MiniZOO, Zvolenská 20, 

Žilina – mat. č. 140/2020 

24. Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných 

živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina – Brodno – mat. č. 141/2020 

25. Informatívna správa – Komunikačný nástroj mesta Žilina: informovanie občanov 

prostredníctvom SMS – mat. č. 142/2020 



26. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena – mat. č. 143/2020 

27. Návrh na Ukončenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 

s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o.  zo dňa 10.07.2019 – mat. č. 144/2020 

28. Inštitút záhradníka mesta a návrh rozšírenia a ochrany zelene v meste Žilina – mat. č. 

145/2020 

29. Rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 – časť 

Školské športové areály – mat. č. 146/2020 

30. Opatrenia na znižovanie bariér – mat. č. 147/2020 

31. Interpelácie 

32. Všeobecná rozprava 

33. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 


