
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.02.2023 

 

 

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 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

na deň 21. február 2023, utorok 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 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 21.02.2023 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 25/2023 

3. Informatívna správa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 18/2022 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku a návrhu zavedenia množstevného 

zberu v meste Žilina a prípravu možností zníženia frekvencie vývozu za účelom 

prehodnotenia poplatku pre fyzické osoby – mat. č. 26/2023 

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 – február 2023 – mat. č. 27/2023 

5. 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. 28/2023 

6. „Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2022“ – mat. č. 29/2023 

7. Informatívna správa o činnosti UHA Žilina za roky 2020 – 2023 – mat. č. 30/2023 

8. Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 176/2020 zo dňa 

28.09.2020 – mat. č. 31/2023 

9. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 91/2021 zo dňa 

27.04.2021 – mat. č. 32/2023 

10. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 147/2020 zo dňa 

28.09.2020 – mat. č. 33/2023 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2022 – mat. č. 34/2023 

12. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 35/2023 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 36/2023 

14. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 37/2023 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 – 

informatívna správa – mat. č. 38/2023 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2023 – 

mat. č. 39/2023 

17. Prehľad o čerpaní investičného úveru – informatívna správa – mat. č. 40/2023 

18. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu – mat. č. 41/2023 

19. Návrh na schválenie investície „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného 

osvetlenia v meste Žilina“ a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok 

špecifikácie podpory z enviromentálneho fondu – mat. č. 42/2023 

20. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu na modernizáciu osvetlenia 

v mestskej krytej plavárni a tréningovej hale zimného štadióna – mat. č. 43/2023 

21. Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného 

štadióna – zmena spôsobu financovania už schváleného projektu (z formy odkúpenia 

pohľadávky dodávateľa financujúcej banke na formu úverového financovania podľa 

Podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu) – mat. č. 44/2023 

22. Schválenie zmluvných vzťahov a nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti 

Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. č. 45/2023 



23. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 46/2023 

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

47/2023 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 48/2023 

26. Odovzdanie a prevzatie objektov vyvolanej investície stavby: Diaľničný privádzač 

Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa km 4,7 – 7,3 – mat. č. 49/2023 

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

50/2023 

28. Uzatvorenie zmlúv v súvislosti s realizáciou projektu parku a venčoviska za OD Billa, ul. 

Obežná, Žilina, Vlčince – mat. č. 51/2023 

29. Personálne zmeny v právnických osobách s majetkovou účasťou mesta – mat. č. 52/2023 

30. Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 53/2023 

31. Informácia o zložení poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č. 

54/2023 

32. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 55/2023 

33. Rozhodnutie o proteste prokurátora – mat. č. 56/2023 

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

ÚPN-M Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, 

č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a 10/2022 – mat. č. 57/2023 

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

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 58/2023 

36. Dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina – mat. č. 59/2023 

37. Návrh VZN mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – mat. č. 60/2023  

38. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 11/2022 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 61/2023 

39. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia – mat. č. 62/2023 

40. Radničné noviny – mat. č. 63/2023 

41. Pilotná štúdia bezpečné ulice – Vypracovanie štúdie bezpečného prístupu detí k areálu ZŠ 

s MŠ sv. Gorazda – mat. č. 64/2023 

42. Interpelácie 

43. Všeobecná rozprava 

44. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


