
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.04.2022 

 

 

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 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

na deň 25. apríl 2022, 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 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.04.2022 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 37/2022 

3. Informatívna správa „Možnosti poštových služieb po ukončení prevádzok kontaktných 

miest“ – mat. č. 38/2022 

4. 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 – marec 2022 – mat. č. 39/2022 

5. Návrh na zrušenie uznesení – mat. č. 40/2022 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ – mat. č. 41/2022 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa“ – mat. č. 42/2022 

8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina“ – 

mat. č. 43/2022 

9. 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. 44/2022 

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Podpora administratívnych kapacít pre UMR 

Žilina“ – mat. č. 45/2022 

11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2022 

12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2021 – mat. č. 47/2022 

13. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 48/2022 

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

13/2021 – Informatívna správa – mat. č. 49/2022 

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

14/2021 – Informatívna správa – mat. č. 50/2022 

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

– mat. č. 51/2022 

17. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach Zásady 

stanovenia ich použitia a určenie ich výšky – zmena z dôvodu konfliktu záujmov – mat. 

č. 52/2022 

18. Návrh na schválenie zámeru predaja obchodného podielu mesta Žilina v spoločnosti 

MsHKM Žilina, s.r.o. formou obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 53/2022 

19. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, informatívna správa 

o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 54/2022 

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

55/2022 

21. TOP VISION s.r.o – nájom – mat. č. 56/2022 

22. Nakladanie s majetkom – nájomná zmluva – mat. č. 57/2022 

23. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve – mat. č. 58/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 59/2022 



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

rok 2021 – mat. č. 60/2022 

26. DAG SLOVAKIA, a.s., Ing. Viliam Čech – nadobudnutie projektovej dokumentácie 

a iné – mat. č. 61/2022 

27. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia 

(Hlavná)“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 62/2022 

28. Schválenie investičného zámeru „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“ a jeho 

financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č. 

63/2022 

29. Personálne obsadenie v orgánoch Nadácie Mesta Žilina – mat. č. 64/2022 

30. Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina 

za rok 2022 – mat. č. 65/2022 

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

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 66/2022 

32. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina – mat. č. 

67/2022 

33. Zámer vybudovania prírodného ekologického cintorína „Záhrada duší“ – mat. č. 

68/2022 

34. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami – 

mat. č. 69/2022 

35. Časový harmonogram údržby vodných tokov a povodí Slovenským vodohospodárskym 

podnikom v meste Žilina pre rok 2022 – mat. č. 70/2022 

36. Druhá výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline – mat. č. 71/2022 

37. Výzva na realizáciu mestskej parkovacej politiky, ktorá bude výhradne pod kontrolou 

Mesta Žilina – mat. č. 72/2022 

38. Výzva na opravu autobusových prístreškov na Rajeckej ulici – mat. č. 73/2022 

39. Interpelácie 

40. Všeobecná rozprava 

41. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


