
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.06.2020 

 

 

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 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 29. jún 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina  



Príloha k pozvánke na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 29.06.2020 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 82/2020 

3. Analýza možností – efektívnejšia správa verejného priestoru – mat. č. 83/2020 

4. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019 – mat. č. 84/2020 

5. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2019 – mat. č. 85/2020 

6. Personálna zmena v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 86/2020 

7. Vzájomné vysporiadanie pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou – mat. č. 87/2020 

8. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 

a Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – mat. č. 88/2020 

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

č. 89/2020 

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

GX, ročník 2015 formou obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 90/2020 

11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 91/2020 

12. Informatívna správa o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku a šírenia 

ochorenia COVID-19 Mesta Žilina – mat. č. 92/2020 

13. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu 

„Moderné technológie v meste Žilina“ – mat. č. 93/2020 

14. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne – mat. č. 94/2020 

15. Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch – mat. 

č. 95/2020 

16. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Žilina 2019-2023 – 1. rok obdobia – mat. č. 96/2020 

17. Členstvo v názvoslovnej komisii – mat. č. 97/2020 

18. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020 – mat. 

č. 98/2020 

19. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 – 

mat. č. 99/2020 

20. Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 

31.12.2023 – mat. č. 100/2020 

21. Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2020 

– mat. č. 101/2020 

22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 102/2020 

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

– mat. č. 103/2020 



24. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 104/2020 

25. Určenie platu primátora mesta – mat. č. 105/2020 

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

17.02.2020 – mat. č. 106/2020 

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

17.02.2020 – mat. č. 107/2020 

28. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný 

odbor – mat. č. 108/2020 

29. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA – mat. č. 109/2020 

30. 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. 110/2020 

31. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie – mat. č. 

111/2020 

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

112/2020 

33. Návrh na rozšírenie vianočných trhov – mat. č. 113/2020 

34. Návrh na zavedenie SMS infokanálovej služby mesta – mat. č. 114/2020 

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

Trnové – mat. č. 115/2020 

36. Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny – mat. č. 116/2020 

37. Rozvoj spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 117/2020 

38. Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom – mat. č. 118/2020 

39. Interpelácie 

40. Všeobecná rozprava 

41. Záver 

 

 

 

 

 

 

 


