
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07.09.2021 

 

 

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 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 20. september 2021, 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 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 20.09.2021 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 128/2021 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 129/2021 

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021 

– mat. č. 130/2021  

5. Podnikateľský zámer a návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 

pre rok 2022 – mat. č. 131/2021 

6. Záujmové združenie právnických osôb „InoVia“ – mat. č. 132/2021 

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

Mesta Žilina 2019 – 2023 – 2. rok obdobia – mat. č. 133/2021 

8. Návrh VZN, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Žilina – mat. č. 134/2021 

9. Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rád škôl – mat. č. 

135/2021 

10. Zriadenie triedy so športovou prípravou so zameraním na loptové hry hádzaná, 

basketbal a iné v Základnej škole, Námestie mladosti 1, Žilina – mat. č. 136/2021 

11. Dodatok  k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina 

– mat. č. 137/2021 

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

osobitého zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 138/2021 

13. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor 

s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti 

Žiliny – Bytčica) – mat. č. 139/2021 

14. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor 

s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti 

Žiliny – Trnové) – mat. č. 140/2021 

15. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor 

s nájomcom OKOPEME, o.z. (vybudovanie komunitnej záhrady na ul. Bajzova) – mat. 

č. 141/2021 
16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné) – mat. č. 

142/2021 
17. LIDL – okružná križovatka – odpredaj, nájom (zámer) – mat. č. 143/2021 

18. Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa – mat. č. 144/2021 

19. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 145/2021 

20. Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji 

a s ním súvisiacich potrebných dokumentov – mat. č. 146/2021 

21. Nadobudnutie projektovej dokumentácie, výsledkov inžinierskej činnosti a práv 

a súvisiacich práv a povinností s ukončením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 

603/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina ako budúcim kupujúcim a  DAG 

SLOVAKIA, a.s. a Ing. Viliam Čech – mat. č. 147/2021 

22. Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou 

– mat. č. 148/2021 

23. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja – mat. č. 149/2021 



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

s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav 

chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina“ – mat. č. 150/2021 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ – mat. č. 151/2021 

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

„Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“ – mat. č. 152/2021 

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

„Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – úsek II.“ – mat. č. 153/2021 

28. Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu 

v meste Žilina (2021 – 2035) – Kreatívna Žilina 2035 – mat. č. 154/2021 

29. Informatívna správa o príprave prihlášky mesta Žilina pre 2. kolo súťaže o titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike – mat. č. 155/2021 

30. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandá o spolupráci s obcami a 

mestami Žilinského kraja – mat. č. 156/2021 

31. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so Žilinským 

samosprávnym krajom – mat. č. 157/2021 

32. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom 

Bielsko – Biala – mat. č. 158/2021 

33. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom 

Frýdek – Místek – mat. č. 159/2021 

34. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom 

Čadca – mat. č. 160/2021 

35. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom 

Dolný Kubín – mat. č. 161/2021 

36. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom 

Kysucké Nové Mesto – mat. č. 162/2021 

37. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina 

v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 – mat. č. 163/2021 

38. Zabezpečenie skladových priestorov pre potreby komunitného centra a odboru 

sociálneho a bytového, ktoré budú slúžiť na uskladňovanie materiálnej pomoci pre 

rodiny/klientov v núdzi – mat. č. 164/2021 

39. Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít materskej škôlky 

v priestoroch Základnej školy s materskou školou Gaštanová 56 – mat. č. 165/2021 

40. Presadenie deviatich 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. 166/2021 

41. Povrchové úpravy verejných priestranstiev – mat. č. 167/2021 

42. Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej komunikácie medzi 

sídliskami Vlčince a Solinky – mat. č. 168/2021 

43. Interpelácie 

44. Všeobecná rozprava 

45. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 


