
 

 
 

 

 

 

 

 

 11.02.2022 

 

 

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 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

na deň 21. február 2022, pondelok o 9,00 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 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 21.02.2022 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 6/2022 

3. Návrh postupu pre revitalizáciu podchodu pod okružnou križovatkou Rondel – mat. č. 

7/2022 

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

– informatívna správa – mat. č. 8/2022 

5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

– mat. č. 9/2022 

6. Záverečná správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 

2026 – mat. č. 10/2022 

7. Návrh na vybudovanie športovej infraštruktúry – športový areál s multifunkčnou 

športovou halou – mat. č. 11/2022 

8. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2021 – mat. č. 

12/2022 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 

13/2022 

10. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 14/2022 

11. Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 

2022 – mat. č. 15/2022 

12. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 16/2022 

13. Návrh VZN mesta Žilina o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – 

mat. č. 17/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 18/2022 

15. Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom) – mat. č. 

19/2022 

16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna správa 

o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 20/2022 

17. TOP VISION s.r.o – nájom (zámer) – mat. č. 21/2022 

18. Návrh na schválenie člena dozornej rady v záujmovom združení právnických osôb 

InoVia – mat. č. 22/2022 

19. Personálna zmena v spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. č. 23/2022 

20. Informatívna správa – Výročná správa k plánovaniu a stratégiám v mestskej zeleni za 

rok 2021 – mat. č. 24/2022 

21. Návrh na schválenie zámeru predaja palivového dreva formou priameho predaja a výrub 

dreva externými spoločnosťami na území mesta Žilina – mat. č. 25/2022 

22. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených 

bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok  2021 – mat. č. 26/2022 

23. 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 

v znení VZN č. 9/2021, 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. 27/2022 



24. Predloženie Informatívnej správy o prehľade striech na objektoch vo vlastníctve mesta 

v zmysle uznesenia 40/2021 – mat. č. 28/2022 

25. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 29/2022 

26. Informatívna správa o použití finančných prostriedkov – mat. č. 30/2022 

27. Požiadavka na zabezpečenie asistentov výborov mestských častí – mat. č. 31/2022 

28. Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Vlčince realizáciou lokálnych ekologických 

parkovacích domov pre rezidentov I. etapa – mat. č. 32/2022 

29. Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina – mat. č. 33/2022 

30. Bezpečnostné opatrenia pri školských zariadeniach na sídlisku Vlčince – mat. č. 

34/2022 

31. Vybudovanie psích parkov v Žiline – mat. č. 35/2022 

32. Interpelácie 

33. Všeobecná rozprava 

34. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


