
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.09.2019 

 

 

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 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 17. september 2019, utorok 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 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 17.09.2019 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 130/2019 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 131/2019 

4. Informatívna správa o technicko – ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina – mat. č. 

132/2019  
5. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci – 

mat. č. 133/2019 

6. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena) – mat. č. 

134/2019 

7. Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 

135/2019 

8. Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta Žilina – mat. č. 136/2019 

9. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených 

dňoch v kalendárnom roku 2020 – mat. č. 137/2019  

10. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien – mat. 

č. 138/2019 

11. Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 

GX, ročník 2015 formou priameho predaja – mat. č. 139/2019 

12. Informatívna správa - Radničné noviny mesta Žilina – mat. č. 140/2019 

13. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta – mat. č. 141/2019  

14. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta – mat. č. 142/2019 

15. Návrh na vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska – mat. č. 143/2019 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019 – 

mat. č. 144/2019 

17. Návrh na vyradenie majetku a odpis pohľadávky – mat. č. 145/2019 

18. Dohoda o vysporiadaní – mat. č. 146/2019 

19. Návrh na schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 – 2020 

– mat. č. 147/2019 

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

revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina – mat. č. 148/2019 

21. Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina 

– mat. č. 149/2019 

22. Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť, návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej 

urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov – mat. č. 150/2019 

23. Rekreačno – športový areál „Ekopark Solinky“ – mat. č. 151/2019 

24. Návrh na založenie bezbariérovej komisie – mat. č. 152/2019 

25. Riešenie Kuzmányho ulice – mat. č. 153/2019 

26. Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov – mat. č. 154/2019 

27. Telka v meste – ukončenie nájmu – mat. č. 155/2019 

28. Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia) – mat. č. 156/2019 

29. Interpelácie 

30. Všeobecná rozprava 

31. Záver 

 

 

 


