
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.06.2019 

 

 

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 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

 

na deň 25. jún 2019, utorok o 9,00 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 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.06.2019 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 84/2019 

3. Správa o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel 

rekonštrukcie zimného štadióna – mat. č. 85/2019 

4. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 86/2019 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019 – 

mat. č. 87/2019 

6. Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny 

počínajúc rokom 2015 – mat. č. 88/2019 

7. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018 – mat. č. 89/2019 

8. Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 – 2022) – mat. č. 90/2019 

9. Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 

91/2019 

10. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) 

– mat. č. 92/2019 

11. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. – mat. č. 93/2019 

12. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta – mat. č. 94/2019 

13. Vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Žilina – mat. č. 95/2019 

14. Územný plán zóny Žilina – Bulvár – mat. č. 96/2019 

15. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár – 

mat. č. 97/2019 

16. Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky – Centrum 

– mat. č. 98/2019 
17. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 99/2019 

18. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB – mat. č. 100/2019 

19. Schválenie investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. 

Predmestská súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo 

štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č. 101/2019  

20. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – mat. č. 

102/2019 
21. Návrh na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu – mat. č. 103/2019 

22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 104/2019 

23. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 – 

mat. č. 105/2019 

24. Daň za psa – mat. č. 106/2019 

25. Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom 

vybudovania nabíjacej stanice – mat. č. 107/2019 

26. Vstup mesta do Smart cities klubu – mat. č. 108/2019 

27. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra  za rok 

2018 – mat. č. 109/2019 

28. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení neskorších zmien – mat. č. 110/2019 



29. 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. 111/2019 

30. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na 

vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina 

– mat. č. 112/2019 

31. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina – mat. č. 113/2019 

32. Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 

114/2019 

33. Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – mat. č. 115/2019 

34. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov 

navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina – mat. č. 

116/2019 

35. Návrh na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na podujatiach 

organizovaných mestom Žilina – mat. č. 117/2019 

36. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 

118/2019 

37. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena) – mat. č. 119/2019 

38. Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia) – mat. č. 120/2019 

39. Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina 

(doplnenie) – mat. č. 121/2019 

40. Interpelácie 

41. Všeobecná rozprava 

42. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 


