
 

 
 

 

 

 

 

 

 06.12.2021 

 

 

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 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

 

na deň 13. december 2021, pondelok 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.  

 

Zasadnutie bude zároveň možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na youtube kanáli 

mesta Žilina. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina  



Príloha k pozvánke na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 13.12.2021 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 179/2021 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 180/2021 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2022 – 

mat. č. 181/2021 

5. Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina – mat. č. 

182/2021 

6. Návrh na schválenie „Zoznam investičných akcií na rok 2022 v meste Žilina“ – mat. č. 

183/2021 

7. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 

184/2021 
8. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2021 – mat. č. 185/2021 

9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 

– informatívna správa – mat. č. 186/2021 

10. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

11/2021 – informatívna správa – mat. č. 187/2021 

11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

12/2021 – mat. č. 188/2021 

12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2022 – 2024 – mat. č. 189/2021 

13. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2022 – 2024 – mat. č. 190/2021  

14. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 191/2021 

15. Informatívna správa konateľa Technické služby mesta Žilina, s.r.o o stave príprav pre 

zahájenie údržby mestskej zelene v roku 2022 – mat. č. 192/2021 

16. Personálna zmena v spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. – mat. č. 

193/2021 

17. Dodatok k zriaďovacej listine Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina – mat. č. 

194/2021 

18. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina – mat. č. 

195/2021 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 196/2021 

20. Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom, odpredaj) – 

mat. č. 197/2021 

21. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 198/2021 

22. Nakladanie s majetkom (odpredaj) – mat. č. 199/2021 

23. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – zmena – mat. č. 200/2021 

24. Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Správa športových zariadení mesta 

Žilina, s.r.o. v súvislosti s centralizáciou športových zariadení v meste Žilina – mat. č. 

201/2021 

25. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie 

verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov – mat. č. 202/2021 

26. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 

14/2020 – mat. č. 203/2021 



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

mat. č. 204/2021 

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

„Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ – 

mat. č. 205/2021 

29. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup 

vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ 

– mat. č. 206/2021 

30. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ – mat. č. 207/2021 

31. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe 

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

parkovacej politiky v meste Žilina – november 2021 – mat. č. 208/2021 

32. Vybudovanie psích parkov v Žiline – mat. č. 209/2021 

33. Vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy z centra mesta Žilina – mat. č. 210/2021 

34. Navýšenie financií pre všetky volebné obvody v Meste Žilina – mat. č. 211/2021  

35. Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít Základnej školy 

s materskou školou Gaštanová 56 – mat. č. 212/2021 

36. Vytvorenie samostatného Odboru životného prostredia v rámci Organizačnej štruktúry 

Mestského úradu v Žiline – mat. č. 213/2021 

37. Požiadavka na revitalizáciu podchodu pod Rondlom – mat. č. 214/2021 

38. Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny – mat. č. 215/2021 

39. Návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej 

Panny Márie v lesoparku Chrasť – mat. č. 216/2021 

40. Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline – mat. č. 217/2021 

41. Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina – mat. č. 218/2021 

42. Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina – mat. č. 219/2021 

43. Zverejňovanie žalôb, súdnych sporov a súdnych rozhodnutí, týkajúcich sa mesta Žilina 

– mat. č. 220/2021 

44. Interpelácie 

45. Všeobecná rozprava 

46. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


