
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07.12.2020 

 

 

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 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 14. december 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 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 14.12.2020 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 171/2020 

3. Priebežná informatívna správa „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ – mat. 

č. 172/2020 

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

zastupiteľstva v Žiline č. 239/2019 k Návrhu na spracovanie koncepcie detských ihrísk 

a asfaltových plôch na území mesta Žilina – mat. č. 173/2020 

5. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. – III. kvartál 2020 

– mat. č. 174/2020 

6. Pomoc viacpočetným rodinám s deťmi pri financovaní novej tarify MHD v Žiline 

platnej od 01.04.2021 – mat. č. 175/2020 

7. Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície 

Žilina – mat. č. 176/2020 

8. Informatívna správa o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené 

parkovisko – mat. č. 177/2020 

9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 

8/2020 – mat. č. 178/2020 

10. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 179/2020 

11. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 

180/2020 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

10/2020 – Informatívna správa – mat. č. 181/2020 

13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2021-2023 – mat. č. 182/2020 

14. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021-2023 – mat. č. 183/2020 

15. Návrh na schválenie Metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo 

vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou – mat. č. 184/2020 

16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) – mat. č. 185/2020 

17. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 186/2020 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2021 – 

mat. č. 187/2020 

19. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 188/2020 

20. Návrh na schválenie predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie 2014 – 2020 – mat. č. 189/2020 

21. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci  na príprave a implementácii Integrovanej 

územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ – mat. č. 190/2020 

22. Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny na dodržiavanie plnenia Zmluvy o dielo č. 

286/2020 uzavretej medzi Mestom Žilina a PAMARCH s.r.o. – mat. č. 191/2020 

23. Návrh na zriadenie kontrolnej skupiny pri realizácii stavieb na území mesta Žilina – 

mat. č. 192/2020 

24. Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2020 – mat. č. 193/2020 

25. Organizačné zmeny v Nadácii Žilinský Lesopark – mat. č. 194/2020 



26. Zahájenie rokovaní o odkúpení pozemku v mestskej časti Žilina – Budatín – mat. č. 

195/2020 

27. Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina – mat. č. 

196/2020 

28. Vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina – mat. č. 197/2020 

29. Výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline – mat. č. 198/2020 

30. Interpelácie 

31. Všeobecná rozprava 

32. Záver 


