12.02.2021

POZVÁNKA
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline
na deň 25. február 2021, štvrtok o 8,30 hod.,
ktoré sa uskutoční formou videokonferencie.

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
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 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.02.2021

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 1/2021
3. Priebežná informatívna správa č. 2 „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ – mat.
č. 2/2021
4. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského
zastupiteľstva v Žiline č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste
Žilina – mat. č. 3/2021
5. Označenie stĺpov verejného osvetlenia – mat. č. 4/2021
6. Informatívna správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry
2026 – mat. č. 5/2021
7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 –
informatívna správa – mat. č. 6/2021
8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 –
mat. č. 7/2021
9. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 8/2021
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 9/2021
11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 10/2021
12. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina
a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 11/2021
13. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) – mat. č. 12/2021
14. Organizačný poriadok Útvaru hlavného architekta mesta Žilina – mat. č. 13/2021
15. Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení
mesta Žilina – mat. č. 14/2021
16. Návrh na určenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod terasami v meste Žilina –
mat. č. 15/2021
17. Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu
pamätihodností mesta Žilina – mat. č. 16/2021
18. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 17/2021
19. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 18/2021
20. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2020 – mat. č.
19/2021
21. Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2021
– mat. č. 20/2021
22. Koncepčné riešenie centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina – mat. č.
21/2021
23. Informatívna správa o postupe mesta Žilina pri riešení klimatickej krízy – mat. č. 22/2021
24. Informatívna správa o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely v meste
Žilina a Interná smernica spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na vymáhanie pohľadávok za nájomné
byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 23/2021
25. Informatívna správa o bytoch, v ktorých nájomcovia majú uzavreté nájomné zmluvy na
dobu neurčitú – mat. č. 24/2021
26. Návrh na preverenie a zmenu pravidiel nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta – mat. č.
25/2021

27. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre
sociálny účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve
mesta Žilina – mat. č. 26/2021
28. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov
z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2020 – mat. č. 27/2021
29. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina –
Bánová“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 28/2021
30. Schválenie investičného zámeru zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina a jeho
financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č.
29/2021
31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok
2021 k projektu „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“ – mat. č. 30/2021
32. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena – mat. č. 31/2021
33. Informatívna správa – Komunikačný manuál mesta Žilina pre občanov – mat. č. 32/2021
34. Doplnenie ochranného plôtika k pieskovisku na Smrekovej ulici – mat. č. 33/2021
35. Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách – mat. č. 34/2021
36. Návrh na vymáhanie nájomného za mestské pozemky užívané pre účely obchodného domu
Mirage – mat. č. 35/2021
37. Návrh na zverejnenie zoznamu budov vo vlastníctve mesta – mat. č. 36/2021
38. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č.
37/2021
39. Návrh na posúdenie možností zazelenania striech vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č.
38/2021
40. Upokojenie automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V. a VI. – mat. č. 39/2021
41. Transformovanie nadácií Mesta Žilina – mat. č. 40/2021
42. Realizácia projektovej štúdie určenia a označenia konkrétnych možností zádržných opatrení
dažďových vôd v spádových oblastiach otvoreného povodia potoka Všivák – mat. č.
41/2021
43. Interpelácie
44. Všeobecná rozprava
45. Záver

