
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2020 

 

 

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 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 2. november 2020, pondelok o 09,00 hod., 

 

 

 

ktoré sa uskutoční formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie Zoom. 

 

 

 

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 

mimoriadneho 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 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 02.11.2020 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 154/2020 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 155/2020 

4. Tarifa Mestskej hromadnej dopravy v Žiline – mat. č. 156/2020 

5. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) – mat. č. 157/2020  

6. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2020 – mat. č. 158/2020 

7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 – 

Informatívna správa – mat. č. 159/2020 

8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020 – 

mat. č. 160/2020 
9. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 161/2020 

10. Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva – mat. č. 162/2020 

11. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou obchodnej 

verejnej súťaže – mat. č. 163/2020 

12. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO, o.z. za účelom očisty potoka Všivák 

v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra – mat. č. 164/2020 

13. Opatrenia na znižovanie bariér – mat. č. 165/2020 

14. Návrh na odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 286/2020 s firmou PAMARCH s.r.o. – mat. č. 

166/2020 

15. Výzva realizácie projektu Karpatská – mat. č. 167/2020 

16. Informatívna správa o činnosti nadácie Mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 168/2020 

17. Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina – mat. č. 169/2020 

18. Pamätník švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi – mat. č. 

170/2020 

19. Interpelácie 

20. Všeobecná rozprava 

21. Záver 

 

 

 

 

 


