
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.06.2022 

 

 

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 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

na deň 20. jún 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 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 20.06.2022 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 74/2022 

3. Informatívna správa „Možné riešenia vybudovania ekologického cintorína v Žiline“ – mat. 

č. 75/2022 

4. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 76/2022 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2022 – mat. 

č. 77/2022 

6. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2021 – mat. č. 78/2022 

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

mat. č. 79/2022 

8. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 80/2022 

9. Hodnotenie rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina za 

roky 2020 a 2021 – mat. č. 81/2022 

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

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 82/2022 

11. Návrh VZN, ktorým sa mení 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, VZN č. 5/2020 a VZN č. 11/2021 – mat. č. 83/2022 

12. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 84/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 85/2022 

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

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 86/2022 

15. TOP VISION s.r.o. – nájom – mat. č. 87/2022 

16. Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu parku 

a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince – mat. č. 88/2022 

17. Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. 

č. 89/2022 

18. Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – 

mat. č. 90/2022 

19. Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 8 – mat. č. 91/2022 

20. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 

4/2020 – mat. č. 92/2022 

21. Spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 9 – mat. č. 

93/2022 

22. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2018 zo dňa 

25.06.2018 – mat. č. 94/2022 

23. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 308/2019 zo dňa 

03.12.2019 – mat. č. 95/2022 

24. Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina – mat. č. 96/2022 

25. Predloženie Informatívnej správy o vytypovaných strechách  na objektoch vo vlastníctve 

mesta Žilina s možnosťou ich premeny na zelené strechy v zmysle uznesenia 40/2021 – 

mat. č. 97/2022 

26. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta – mat. č. 98/2022 

27. Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Žilina – mat. č. 99/2022 



28. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2022 – mat. č. 100/2022 

29. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina – mat. č. 101/2022 

30. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina – mat. č. 102/2022 

31. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii 

Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ – mat. č. 

103/2022 

32. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia 

údržbovej základne autobusov v Žiline“ – mat. č. 104/2022 

33. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – 

Radnica Žilina“ – mat. č. 105/2022 

34. Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2022 – 

mat. č. 106/2022 

35. Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení zameranému na 

eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami – mat. č. 107/2022 

36. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva – mat. č. 

108/2022 

37. 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. 

109/2022 

38. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina – mat. č. 110/2022 

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

111/2022 

40. Výzva žilinských osobností: CHCEME ŽILINU BEZ VIZUÁLNEHO SMOGU 

A NELEGÁLNEJ REKLAMY. POLITICI, PRIDAJTE SA!“ – mat. č. 112/2022 

41. Pomoc občanom, ktorí nemajú kanalizáciu – mat. č. 113/2022 

42. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Žilinský lesopark“ 

– mat. č. 114/2022 

43. Občiansky monitoring a správa detských ihrísk v Žiline – mat. č. 115/2022 

44. Zámer na spracovanie a predloženie VZN s aplikáciou vyššej sadzby dane pre vlastníkov 

tzv. schátralých stavieb na území mesta Žilina (na základe prijatej novely zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady) – mat. č. 116/2022 

45. Interpelácie 

46. Všeobecná rozprava 

47. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


