09.09.2022

POZVÁNKA
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 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline
na deň 19. september 2022, pondelok o 9,00 hod.
do Radnice mesta Žilina, na Radničnej ulici č. 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 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 19.09.2022

Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 117/2022
3. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 64/2022 k ohlasovaniu výrubov drevín a stromov na
celom území mesta Žilina – mat. č. 118/2022
4. Informatívna správa – Možnosti mesta pre výhodnejšie služby vývozu žúmp – mat. č.
119/2022
5. Informatívna správa – Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta – mat. č.
120/2022
6. TOP VISION s.r.o. – nájom – mat. č. 121/2022
7. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina –
mat. č. 122/2022
8. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených
dňoch v kalendárnom roku 2023 – mat. č. 123/2022
9. Záznam z výsledku kontroly Podpory cyklistickej dopravy realizovanej Najvyšším
kontrolným úradom SR – mat. č. 124/2022
10. 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 – september 2022 – mat. č. 125/2022
11. Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. 420/2018 zo dňa 26.07.2018 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 20.12.2019 a Dodatku č. 2. zo dňa 20.12.2021 – mat. č. 126/2022
12. Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného
štadióna – mat. č. 127/2022
13. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 128/2022
14. Návrh VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov –
mat. č. 129/2022
15. Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 9 – mat. č. 130/2022
16. 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, č.
4/2020 a č. 6/2022 – mat. č. 131/2022
17. Návrh na schválenie Predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Žilina na obdobie rokov 2014 – 2020 – mat. č. 132/2022
18. Návrh na schválenie Implementácie projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia
rómskej komunity v meste Žilina“ – mat. č. 133/2022
19. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 134/2022
20. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej
dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa
o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za obdobie
roku 2021 – mat. č. 135/2022
21. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 –
informatívna správa – mat. č. 136/2022
22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 –
informatívna správa – mat. č. 137/2022

23. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 –
mat. č. 138/2022
24. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za
nevýherné hracie prístroje – mat. č. 139/2022
25. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné,
informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 140/2022
26. Nakladanie s majetkom – mat. č. 141/2022
27. Návrh VZN mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Žilina – mat. č. 142/2022
28. Priebežná správa o činnosti združenia právnických osôb INOVIA – mat. č. 143/2022
29. Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Kultúrno – kreatívne
centrum Žilina – mat. č. 144/2022
30. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Žilina 2019 – 2023 – 3. rok obdobia – mat. č. 145/2022
31. Informatívna správa o činnosti obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina,
s.r.o., registrovaný sociálny podnik (k 30.06.2022) – mat. č. 146/2022
32. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva – mat. č.
147/2022
33. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina – mat. č.
148/2022
34. Informácia o zmene a zložení poslaneckého klubu Iná Žilina – mat. č. 149/2022
35. Interpelácie
36. Všeobecná rozprava
37. Záver

