
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.06.2021 

 

 

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 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 29. jún 2021, utorok 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 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 29.06.2021 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 86/2021 

3. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 

– informatívna správa – mat. č. 87/2021 

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

– mat. č. 88/2021 

5. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022: zmena člena Výboru pre audit – 

mat. č. 89/2021 

6. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 90/2021 

7. Dobrovoľná verejná zbierka „Žilina pomáha“ – informatívna správa – mat. č. 91/2021 

8. Pravidelná Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej 

politiky v meste Žilina – máj 2021 – mat. č. 92/2021  

9. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020 – mat. č. 93/2021 

10. Návrh VZN o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej 

polície Žilina – mat. č. 94/2021 

11. 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 2020 – mat. č. 95/2021 

12. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, 

spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina – mat. 

č. 96/2021 
13. Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. – mat. č. 97/2021 

14. Personálna zmena v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 

98/2021 
15. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – 

mat. č. 99/2021 
16. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – mat. č. 100/2021 

17. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremená) – mat. č. 

101/2021 
18. Spolupráca mesta Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline pri realizácii a financovaní 

výstavby športoviska – mat. č. 102/2021 

19. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 103/2021 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2021 – 

mat. č. 104/2021 

21. Informatívna správa MsHKM Žilina s.r.o. k 31.03.2021 – mat. č. 105/2021 

22. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. – mat. č. 106/2021 

23. Návrh na odvolanie konateľa MsHKM Žilina, s.r.o. a Návrh na odvolanie dozornej rady 

MsHKM Žilina, s.r.o. – mat. č. 107/2021 

24. Vymenovanie riaditeľa Mestskej knižnice Žilina – mat. č. 108/2021 

25. Návrh Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice Žilina – mat. č. 109/2021 

26. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina – mat. č. 110/2021 

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

rok 2020 – mat. č. 111/2021 



28. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina 

– mat. č. 112/2021 

29. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020 – mat. č. 113/2021  

30. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 114/2021 

31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina“ – mat. č. 115/2021 

32. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II.“ – mat. č. 116/2021 

33. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“ – mat. č. 117/2021 

34. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“ – mat. č. 118/2021 

35. Schválenie členstva mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb Z@ICT – 

mat. č. 119/2021 
36. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina – mat. č. 120/2021 

37. Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja – 

mat. č. 121/2021 
38. Poslanecký klub „Za naše mesto“ – mat. č. 122/2021 

39. Ochrana hrobových miest na Novom cintoríne v Žiline – mat. č. 123/2021 

40. Presadenie piatich stromov z projektu výsadby 250 ks drevín v lokalite Solinky – celá 

oblasť, ktoré sú vysádzané na základe Zmluvy o dielo č. 145/2021 z dôvodu kolízie 

s potrebami občanov – mat. č. 124/2021  

41. Obstaranie dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability pre mesto Žilina – 

mat. č. 125/2021 
42. Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák 

a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez odstránenia 

zatrubňovacieho profilu – mat. č. 126/2021 

43. Interpelácie 

44. Všeobecná rozprava 

45. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


