
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.04.2020 

 

 

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 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 11. máj 2020, pondelok 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. 

 

V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia č. 

OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 bude na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline 

vylúčená verejnosť. Informovanosť verejnosti bude zabezpečená prostredníctvom živého 

vysielania cez online kanál mesta Žilina. 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina  



Príloha k pozvánke na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 11.05.2020 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 43/2020 

3. Návrh na efektívnejšiu správu verejného priestoru – mat. č. 44/2020  

4. Dopad núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta a zákonný postup mesta Žilina na 

zmiernenie ekonomických dopadov na obyvateľov – mat. č. 45/2020 

5. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2020 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2020 – mat. 

č. 47/2020  

7. Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa – mat. č. 48/2020 

8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019 – mat. 

č. 49/2020 

9. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica, 

SO 01 Rozšírenie kanalizácie, SO 02 Prekládka vodovodu“, na spoločnosť Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 50/2020 

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Projektová 

príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – mat. č. 

51/2020 

11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k národnému 

projektu – Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a 

meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline – mat. č. 52/2020 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 53/2020 

13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2019 – mat. č. 54/2020 

14. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 55/2020 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 – 

Informatívna správa – mat. č. 56/2020 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 – 

mat. č. 57/2020 

17. Dobrovoľná zbierka „Žilina pomáha“ a ustanovenie jej podmienok – mat. č. 58/2020 

18. Súkromná základná škola Félix a ŠKD – mat. č. 59/2020 

19. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, 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. 60/2020 

20. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 

2019 – mat. č. 61/2020 

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

mat. č. 62/2020 

22. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám – mat. č. 63/2020 

23. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej verejnej 

súťaže – mat. č. 64/2020 

24. Návrh na schválenie predaja 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. – mat. č. 65/2020 

25. Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 23/2019 o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta – mat. č. 66/2020 



26. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA – mat. č. 67/2020 

27. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – Dodatok č. 1 – mat. č. 

68/2020 

28. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 17.02.2020 

– mat. č. 69/2020 

29. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 17.02.2020 

– mat. č. 70/2020 

30. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny – mat. č. 71/2020 

31. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016 – mat. 

č. 72/2020 

32. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný odbor – 

mat. č. 73/2020 
33. Opatrenia mesta Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy – mat. č. 

74/2020 

34. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie – mat. č. 75/2020 

35. Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ 

Trnové – mat. č. 76/2020 

36. Zmena rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. ___/2020 – mat. č. 77/2020 

37. Interpelácie 

38. Všeobecná rozprava 

39. Záver 

 

 

 

 

 

 

 


