
ZÁPISNICA 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.12.2019  

 

Desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta 

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 02.12.2019 a 03.12.2019 v zmysle § 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. 

 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, prednosta mestského úradu, náčelník mestskej polície a vedúci zamestnanci mestského 

úradu, ktorí predkladajú materiál. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov i zástupcov médií.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 29 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných poslancov sa v priebehu 

zasadnutia zvýšil na 31. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 10. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu mesta Žilina, 

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Balogovú a Plešingera. 

Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

z radov zamestnancov mesta Mgr. Ing. Radoslava Machana, vedúceho odboru vnútorných vecí 

a Ing. Pavla Vaščáka, PhD., vedúceho odboru ekonomického. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Randa, Talapka, Groma, 

Kapitulík a Juriš. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie 

pripomienky, resp. iný návrh. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: Randa, Talapka, 

Groma, Kapitulík a Juriš. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu 

schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

3. Správa o výsledkoch kontrol  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020  

5. Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných 

prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného 

značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie  

6. Návrh na schválenie výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – prenechanie majetku 

mesta v užívaní Mestského divadla Žilina do podnájmu  

7. Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 2023  

8. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina  
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9. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj  

10. Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline  

11. Návrh na schválenie úpravy uznesenia č. 185/2019 a návrh použitia finančných 

prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Žilina a predloženie informatívnej správy o činnosti 

klubu  

12. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2018  

13. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2019  

14. Návrh VZN, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina  

15. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje  

16. Návrh VZN o dani za ubytovanie  

17. Návrh VZN o poplatku  

18. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 – 

Informatívna správa  

19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019  

20. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2020 – 2022  

21. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020-2022  

22. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022  

23. Návrh na vyradenie majetku  

24. Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom  

25. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)  

26. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy 

V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie  

27. Návrh na schválenie zmlúv o budúcich zmluvách a kúpnych zmlúv so spoločnosťami 

ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., STR, a.s., ISTROFINAL ZA, s.r.o.  

28. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020  

29. Návrh na schválenie zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov 

BIKEKIA 

30. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  

31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – cyklotrasy  

32. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zastávky 

MHD III. etapa  

33. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – doplnková 

cykloinfraštruktúra  

34. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“  

35. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina“  

36. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy  

37. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  

38. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

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

zariadenia v znení VZN č. 3/2019  

39. 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  

40. Informatívna správa o využití financií z poplatku za psa  
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41. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení vecného 

bremena  

42. Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách  

43. Požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí  

44. Návrh na vykonanie komplexnej prehliadky drevín na pozemkoch mesta  

45. Nakladanie s majetkom (prenájom)  

46. Návrh na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku 

Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, 

Zvolenská/Martinská 

47. Záchrana pamiatok na území mesta Žilina – Starý cintorín  

48. Návrh na schválenie sobášiacich  

49. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie  

50. Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina a do 

mestských inštitúcií. Žilina – zelené mesto  

51. Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, zabezpečenie ich likvidácie, 

zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene Žilina – zelené mesto 

52. Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina  

53. Emailové adresy poslancov – unifikácia  

54. Web mesta – kontakty 

55. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)  

56. Návrh na obmedzenie vizuálneho smogu  

57. Informatívna správa o zmenách organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline  

58. Interpelácie 

59. Všeobecná rozprava 

60. Záver 

 

Primátor mesta predložil návrh na doplnenie programu. Ako predkladateľ navrhol zaradiť do 

programu materiál s názvom - Personálna zmena v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. Ďalej uviedol, 

že materiál bol poslancom zaslaný na e-mail v stredu a navrhol ho zaradiť ako bod č. 12, pričom 

sa poradie nasledujúcich bodov automaticky prečísluje. Zároveň navrhol vypustiť z návrhu 

programu bod č. 9 – Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj a bod č. 24 – Koncepcia 

evidencie a nakladania s majetkom. 

Následne sa primátor mesta spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky, 

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Poslanec Cibulka požiadal o presunutie bodu č. 42 – Komplexná a systematická výsadba 

stromov na Solinkách za bod č. 5.  

 

Nakoľko nebol do diskusie už nikto prihlásený, primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať 

o: 

1. návrhu primátora mesta doplniť nový č. 12 – Personálna zmena MsHK Žilina, a. s. 

a zároveň vypustiť body č. 9 – Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj a č. 24 – 

Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom z návrhu programu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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2. o návrhu poslanca Cibulku presunúť bod č. 42 – Komplexná a systematická výsadba 

stromov na Solinkách za bod č. 5. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. programe ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu primátora mesta 

a poslanca Cilbulku. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program 10. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Vypustené materiály s názvom Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj – mat. č. 164/2019 

a Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom – mat. č. 179/2019 tvoria prílohu č. 3 

zápisnice. 

 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

3. Správa o výsledkoch kontrol  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020  

5. Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných 

prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného 

značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie  

6. Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách  

7. Návrh na schválenie výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – prenechanie majetku 

mesta v užívaní Mestského divadla Žilina do podnájmu  

8. Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 2023  

9. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina  

10. Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline  

11. Návrh na schválenie úpravy uznesenia č. 185/2019 a návrh použitia finančných 

prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Žilina a predloženie informatívnej správy o činnosti 

klubu  

12. Personálna zmena MsHK Žilina, a. s. 

13. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2018  

14. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2019  

15. Návrh VZN, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina  

16. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje  

17. Návrh VZN o dani za ubytovanie  

18. Návrh VZN o poplatku  

19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 – 

Informatívna správa  

20. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019  

21. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2020 – 2022  

22. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020-2022  

23. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022  

24. Návrh na vyradenie majetku  

25. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)  



  5. strana zápisnice z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.12.2019 a 03.12.2019 

 

26. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy 

V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie  

27. Návrh na schválenie zmlúv o budúcich zmluvách a kúpnych zmlúv so spoločnosťami 

ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., STR, a.s., ISTROFINAL ZA, s.r.o.  

28. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020  

29. Návrh na schválenie zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov 

BIKEKIA  

30. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  

31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – cyklotrasy  

32. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zastávky 

MHD III. etapa  

33. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – doplnková 

cykloinfraštruktúra  

34. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“  

35. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina“  

36. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy  

37. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  

38. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

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

zariadenia v znení VZN č. 3/2019  

39. 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  

40. Informatívna správa o využití financií z poplatku za psa  

41. Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení vecného 

bremena  

42. Požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí  

43. Návrh na vykonanie komplexnej prehliadky drevín na pozemkoch mesta  

44. Nakladanie s majetkom (prenájom)  

45. Návrh na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku 

Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, 

Zvolenská/Martinská  

46. Záchrana pamiatok na území mesta Žilina – Starý cintorín  

47. Návrh na schválenie sobášiacich  

48. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie  

49. Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina a do 

mestských inštitúcií. Žilina – zelené mesto  

50. Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, zabezpečenie ich likvidácie, 

zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene Žilina – zelené mesto  

51. Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina  

52. Emailové adresy poslancov – unifikácia  

53. Web mesta – kontakty 

54. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)  

55. Návrh na obmedzenie vizuálneho smogu  

56. Informatívna správa o zmenách organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline  

57. Interpelácie 

58. Všeobecná rozprava 

59. Záver 
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Primátor mesta navrhol ukončiť prvý rokovací deň mestského zastupiteľstva o 19,00 hod. 

Následne dal o svojom návrhu hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta informoval o požiadavkách občanov vystúpiť na dnešnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva:  

 

- pán Horvát – k bodu – Všeobecná rozprava, 

- Mgr. Blahovcová – k bodu – Všeobecná rozprava.  

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o: 

 

1. umožnení vystúpenia občana pána Horváta v bode Všeobecná rozprava. Písomná žiadosť 

tvorí prílohu č. 4 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť 

schválili. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. umožnení vystúpenia občianke pani Blahovcovej v bode Všeobecná rozprava. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta zároveň požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky 

alebo návrhy v písomnej podobe predložili jemu ako predsedajúcemu. Dodal, že prázdny 

formulár na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích 

stoloch. 

 

 

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 157/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

V nadväznosti na čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline táto 

správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol 

predkladateľ materiálu - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Cibulka. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 
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návrh schválili a prijali uznesenie č. 245/2019. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Správa o výsledkoch kontrol  
 

Materiál č. 158/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Materiál 

uviedla predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Bechný, 

- Randa, 

- Chodelková, 

- Delinčák. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie písomný návrh na uznesenie v znení: 

„Poslanci mestského zastupiteľstva žiadajú štatutára mesta Žilina,  

- aby v súlade s odporúčaním komisie finančnej a majetkovej vyvodil osobnú zodpovednosť 

v súvislosti s porušením zákonných noriem v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., preukázaných 

v rámci kontroly, 

 

- aby priebežne informoval mestské zastupiteľstvo o zistených skutočnostiach a výsledkoch 

vyšetrovania NAKA v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., ktoré nepodliehajú utajeniu a je možné 

o nich informovať, 

 

- aby na základe odporúčaní dozornej rady spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. jasne zadefinoval 

povinnosti spoločnosti pri správe majetku mesta s príslušnými právami a povinnosťami 

a zároveň vypracoval materiál o budúcom rozvoji, stratégii prípadne reštrukturalizácii 

ŽILBYT, s.r.o. a to najneskôr do prvého riadneho MZ v roku 2020“ 

 

V diskusii pokračoval poslanec Bechný, ktorý počas vystúpenia požiadal o predĺženie svojho 

diskusného príspevku o ďalších 5 minút. Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení 

diskusného príspevku poslanca Bechného  o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. doplňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

246/2019. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020  
 

Materiál č. 159/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 bol v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona 

o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 

14.11.2019. Materiál uviedla predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná 

kontrolórka mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 247/2019. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 5/ Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených 

finančných prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom prenosného 

dopravného značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej 

situácie  

 

Materiál č. 160/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol  

predkladateľ materiálu – Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 248/2019. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 6/ Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách  

 

Materiál č. 197/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol  

predkladateľ materiálu – Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Maňák, 

- Balogová. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 249/2019. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Primátor mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku. Po jej ukončení pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom. 

 

 

 

Ad 7/ Návrh na schválenie výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – prenechanie 

majetku mesta v užívaní Mestského divadla Žilina do podnájmu  

 

Materiál č. 161/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja. Materiál uviedol Bc. Michal Vidan, riaditeľ Mestského divadla Žilina.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 250/2019. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 8/ Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 2023  

 

Materiál č. 162/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a komisiou územného plánovania 

a výstavby. Materiál uviedla Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového, 

Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Birenerová, 

- Šuteková, 

- Maňák, 

- Barčík. 
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Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie písomný návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu mestského úradu, aby materiál PROGRAM ROZVOJA 

BÝVANIA MESTA ŽILINA 2019 – 2023 najneskôr do prvého riadneho mestského zastupiteľstva 

v roku 2020 doplnil o tieto informácie: 

- Konkrétne možnosti výstavby, kúpy a stavebných úprav nájomných bytov vo vlastníctve 

Mesta Žilina 

- Zoznam potencionálnych vhodných lokalít na výstavbu nájomných bytových domov na 

území Mesta Žilina 

- Informáciu o konkrétnych plánovaných projektoch výstavby, kúpy a stavených úprav 

nájomných bytov, na ktoré môže mesto žiadať financie zo ŠFRB 

- Zoznam projektov výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb, ktoré by bolo možné 

vybudovať na území mesta a prefinancovať prostredníctvom ŠFRB 

- Možnosti a časový harmonogram prípravy projektov a konkrétnych plánovaných termínov 

na podanie žiadostí na ŠFRB na Financovanie výstavby a obnovy bytového fondu 

a zariadení sociálnych služieb 

- Informáciu, akými konkrétnymi projektami a službami chce Mesto Žilina riešiť 

problematiku bezdomovcov v Žiline v najbližších rokoch“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

251/2019. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 9/ Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta 

Žilina  

 

Materiál č. 163/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Primátor mesta informoval, že 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta od 14.11.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 

a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla Mgr. Katarína Praženicová, vedúca 

odboru sociálneho a bytového, Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 
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- Groma, 

- Birnerová, 

- Trnovec, 

- Cibulka,  

- Cáder. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie predložili návrhy na uznesenie poslanci Groma, Birnerová a Cáder. 

 

Poslanec Groma predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Vypustiť bod č. 5 z čl. 2  

Fyzická osoba, ktorá bola právoplatným rozhodnutím príslušného konkurzného súdu v súlade 

s ustanoveniami štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) oddlžená, je oprávnená podať žiadosť 

o pridelenie nájomného bytu až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o oddlžení (uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o určení splátkového 

kalendára), a to za predpokladu, že v priebehu týchto dvanástich mesiacov plnila riadne a včas 

všetky svoje záväzky (iné ako tie, ktoré mohli byť uspokojené len v konkurze alebo splátkovým 

kalendárom v zmysle §166a ZKR) voči mestu Žilina ako vlastníkovi nájomného bytu  (vrátane 

všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom).“ 

  

Návrh bol pred hlasovaním stiahnutý na žiadosť predkladateľa. 

 

Poslankyňa Birenerová, druhá zástupkyňa primátora predložila v rámci diskusie písomný návrh 

na uznesenie v znení: 

„Články 1 – 13 pôvodne navrhovaného VZN ostávajú nezmenené s výnimkou článku 4. 

Navrhuje sa zmena v určitých bodoch článku 4, zvýraznených v texte: 

Článok 4 

Pravidlá prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina 

 

1. Nájomné byty vo vlastníctve mesta Žilina sú prideľované nasledovne: 

a) 50 %  z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina 

podľa poradia v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a   

 

b) 50 % z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina 

na základe odporúčaní Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej (ďalej len „KSZaB“). 

KSZaB rozhodne o pridelení bytov na základe predom stanovených kritérií, na 

ktorých sa komisia dohodne, pričom zohľadňuje naliehavosť (urgentnosť) situácie 

žiadateľov.  

 

2. Zamestnanci odboru sociálneho a bytového (ďalej len „OSaB“) posúdia zaevidované 

žiadosti o pridelenie nájomného bytu z poradovníka, kde zohľadňujú závažnosť situácie 

žiadateľov a to najmä s dôrazom na cieľové skupiny: 
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- rodiny s deťmi, 

- osamelých rodičov, 

- osoby so zdravotným postihnutím, 

- seniorov, 

- obete domáceho násilia, 

- mládež opúšťajúcu inštitucionálnu či pestúnsku starostlivosť, 

- osoby zabezpečujúce zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné služby, 

vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov.  

 

Zamestnanci OSaB vyhodnotia stupeň naliehavosti (urgentnosti) situácie žiadateľov 

a spoločne posudzovaných osôb, uvedených v žiadosti, pričom posudzujú nasledovné 

skutočnosti: 

a) súčasnú bytovú situáciu žiadateľa ako aj spoločne posudzovaných osôb a spôsob jej 

financovania,  

b) rodinný stav žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných, 

c) výchovné pomery v rodine s nezaopatrenými deťmi, starostlivosť o výživu a výchovu 

detí, plnenie povinnej školskej dochádzky 

d) zdravotný stav žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných, príp. ich stupeň invalidity, 

e) majetkové a sociálne pomery žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných,  

f) mesačný príjem žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných, 

g) dĺžku zamestnania žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných, 

h) kultúrny, sociálny, zdravotný a ekonomický prínos pre mesto Žilina, 

i) iné. 

 

3. Na základe posúdenia zamestnanci OSaB vyberú 20 najurgentnejších žiadostí z platného 

poradovníka, ktoré doručia členom (predložia) KSZaB vo forme podrobnej tabuľky, v ktorej 

budú uvedené všetky zistené skutočnosti. 

 

4. Na zasadnutí KSZaB odprezentuje zamestnanec OSaB vybraté žiadosti a KSZaB odporučí 

na základe skutočností uvedených v Čl. 4 ods. 2 tohto VZN primátorovi mesta Žilina prideliť 

byty žiadateľom v pomere 50 % z aktuálne voľných prideliteľných nájomných bytov. Ak 

primátor vo výnimočnom prípade rozhodne o pridelení nájomného bytu inak, ako 

odporúča komisia, informuje členov KSZaB o dôvodoch svojho rozhodnutia. V takom 

prípade pridelí primátor byt v zmysle stanovených cieľových skupín až po informovaní 

členov komisie.    

 

5. Izbovosť prideleného bytu bude závisieť od počtu osôb tvoriacich spoločnú domácnosť: 

 

    1 - 2  členná domácnosť       maximálne 1 izbový byt 

    3 - 4  členná domácnosť       maximálne 2 izbový byt 

    5 a viac členná domácnosť       maximálne 3 izbový byt 
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6. Žiadosti doručené do nadobudnutia účinnosti tohto VZN budú prehodnotené podľa Čl. 4, 

ods. 2 a ods. 5 tohto VZN. 

 

7. V  prípade, ak žiadateľ výslovne uvedie, že žiada o pridelenie bytu iba bežného 

štandardu/kategórie, nestráca poradie v poradovníku žiadateľov pokiaľ bude voľný byt 

nižšieho štandardu/kategórie. 

 

8. OSaB priebežne vedie evidenciu, koľko bytov vo vlastníctve mesta Žilina pridelil primátor 

mesta Žilina podľa Čl. 4 ods. 4, koľko bytov bolo pridelených z poradovníka a koľko bolo 

pridelených z evidencie žiadostí o výmenu bytov. O tejto skutočnosti bude informovať 

predložením „informatívnej správy za príslušný kalendárny rok“ na prvom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledujúceho kalendárneho roka.   

 

9. Mesto Žilina každý mesiac zverejňuje v zmysle Uznesenia č. 256/2017 na svojej web stránke 

aktuálny stav pridelených bytov.“ 
 

Poslanec Cáder predložil v rámci diskusie písomný návrh na uznesenie v znení: 

„V čl. 2 ods. 1 písm. c) doplniť na záver vetu: „na záväzky fyzickej osoby podľa článku 2 ods. 

5 sa neprihliada 

V čl. 9 ods. 2 písm. a) doplniť na záver vetu: „na záväzky fyzickej osoby podľa článku 9 ods. 2 

písm. d) sa neprihliada.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Birnerovej, druhej zástupkyne primátora, v zmysle 

písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Cádera v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslankyne Birnerovej, 

druhej zástupkyne primátora a poslanca Cádera. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 252/2019 (VZN č. 18/2019). 

Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 10/ Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline  

 

Materiál č. 165/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou životného 

prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol – Mgr. Vladimír 

Randa, prvý zástupca primátora mesta a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Balogová, 

- Kapitulík, 

- Groma, 

- Maňák, 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- Šuteková, 

- Juriš, 

- Barčík, 

- Pažický. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Juriš predložil v rámci diskusie písomný návrh na uznesenie v znení: 

a) Využitie aktuálnej dotácie na bezplatnú dopravu pre študentov zo strany mesta Žilina, 

bude v plnej výške použité na zvýšenie atraktivity MHD s prihliadnutím na zvýšenie 

intenzity (zhustenie intervalov) spojov. 

 

b) Pre účely Tarify v Žiline sa mení definícia kategórií žiak a študent nasledovne: 

Pôvodný text „Žiak: odo dňa dovŕšenia šiesteho roku veku do dňa dovŕšenia pätnásteho 

roku veku“ 

sa mení text: „Žiak: odo dňa dovŕšenia šiesteho roku veku do dňa dovŕšenia šestnásteho 

roku veku“. 

Pôvodný text „Študent: odo dňa dovŕšenia pätnásteho roku veku do dňa dovŕšenia 

dvadsiateho šiesteho roku veku“ 

sa mení na text: „Študent: odo dňa dovŕšenia šestnásteho roku veku do dňa dovŕšenia 

dvadsiateho šiesteho roku veku“. 

Uvedené zmeny sa zapracujú na všetkých dotknutých miestach Tarify MHD.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Juriša. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 253/2019. 

Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 11/ Návrh na schválenie úpravy uznesenia č. 185/2019 a návrh použitia finančných 

prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Žilina a predloženie informatívnej správy o 

činnosti klubu  
 

Materiál č. 166/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Materiál uviedol – MVDr. Ján Nociar, generálny manažér spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Durmis, 

- Kapitulík, 

- Randa. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora dal procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania 

o uznesení – samostatne časť I. a samostatne časť II. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, rozdeliť hlasovanie o uznesení – 

samostatne časť I. a samostatne časť II. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení v časti I. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení v časti II. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 254/2019. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 12/ Personálna zmena MsHK Žilina, a. s. 

 

Materiál bol doručený poslancom dodatočne prostredníctvom e-mailu a tvorí prílohu č. 15 

zápisnice. Jeho zaradenie do programu schválili poslanci na začiatku rokovania hlasovaním. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho 

a majetkového Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 255/2019. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Primátor mesta vyhlásil obednú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

 

 

Ad 13/ Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2018  

 

Materiál č. 167/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 256/2019. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 14/ Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta 

Žilina k 30.06.2019  

 

Materiál č. 168/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického 

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 257/2019. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 15/ Návrh VZN, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina  

 

Materiál č. 169/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou školstva 

a mládeže a komisiou životného prostredia. Primátor mesta uviedol, že Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 

14.11.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedol – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora mesta. Počas 

uvádzania materiálu predložil návrh uznesenia na zmenu materiálu v znení: 

 

„Pôvodné znenie článku 9, bod č. 6 návrhu Všeobecne záväzné nariadenie č. ___/2019, ktorým 

sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina sa nahrádza novým znením 

nasledovne:  
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Článok 9 

 

(6) Hlasovanie o návrhoch projektov a zadaní sa realizuje výlučne elektronicky alebo formou 

SMS.“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Martinková, 

- Delinčák. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. Pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 258/2019 (VZN č. 19/2019). Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 16/ Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani 

za nevýherné hracie prístroje  

 

Materiál č. 170/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou životného prostredia, komisiou 

školstva a mládeže, komisiou dopravy a komisiou územného plánovania a výstavby. Primátor 

mesta uviedol, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 14.11.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Pažický, 

- Juriš,  

- Kapitulík, 
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- Groma, 

- Chodelková, 

- Trnovec, 

- Cáder, 

- Randa, 

- Johanes. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Pažický požiadal v rámci vystúpenia o predĺženie svojho diskusného príspevku 

o ďalších 5 minút.  

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca Pažického 

o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslanec Pažický v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení: 

„ Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

žiada 

2. Prednostu mestského úradu o prípravu návrhu na vytvorenie Fondu na podporu 

rozvoja mestských častí – kedysi samostatných obcí (MČ), ktorý bude financovaný 

z rozpočtu mesta Žilina. Tento mechanizmus bude zohľadňovať nerovnomerný 

rozvoj MČ a chýbajúcu základnú občiansku vybavenosť ako kanalizácia, vodovod, 

chodníky a pod. Finančné prostriedky z daného fondu bude možné použiť na úhradu 

bežných aj kapitálových výdavkov v danej MČ. Poslanci za dané MČ v spolupráci 

s občanmi budú môcť priamo rozhodnúť o použití finančných prostriedkov z Fondu 

v danej MČ.  

 

Termín: do konania 1. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2020.“ 

 

 

V diskusii nasledoval poslanec Juriš, ktorý rovnako požiadal o predĺženie svojho vystúpenia 

o ďalších 5 minút. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca Juriša 

o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslanec Juriš v rámci diskusie predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení:  

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje nasledovne: 
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a) v článku 7 v ods. 1 zmeniť ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy nasledovne – druh stavby písmeno: 

- d) samostatne stojace garáže z 2,00 eur na 1,2 eur, 

- e) stavby hromadných garáží z 2,00 eur na 1,2 eur, 

- f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou z 2,00 eur na 1,2 eur. 

 

b) V článku 7 vypustiť ods. 2, ktorý znie: „Správa dane určuje pri viacpodlažných 

stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,1 eura za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia“, tzn. nebude určený 

príplatok za podlažie, 

 

c) v článku 10 v ods. 1 zmeniť ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 podlahovej 

plochy nebytového priestoru slúžiaceho ako garáž z 2,00 eur na 1,2 eur 

 

2. Vyhradenie sumy v rozpočte mesta Žilina za rozpočtový rok, vo výške minimálne 

30% zo sumy z celkového odhadovaného výberu daní z nehnuteľností za rozpočtový 

rok 2020. Vyhradená suma bude alokovaná na investície vo volebných obvodoch 

mesta, ktoré pozostávajú z príslušných miestnych častí, so zohľadnením ich 

príslušného podielu na vyrubenej sume z dani z nehnuteľností v rozpočtovom roku 

2020. Pre tento účel sa miestnou časťou mesta rozumie samostatné katastrálne 

územie príslušnej mestskej časti mesta Žilina. Mesto pre tento účel vytvorí, počnúc 

rokom 2020, samostatné peňažné fondy (obdoba rezervného fondu), pre každú 

miestnu časť mesta samostatne, do ktorých budú následne prevádzané nové, 

prípadne nevyčerpané finančné prostriedky za daný rok a budú tu kumulované až 

do momentu, kedy budú použité. Vždy na prvom zasadnutí MZ nového rozpočtového 

roku, bude predložená informatívna správa o čerpaní týchto financií z rozpočtu 

mesta Žilina za predošlý kalendárny rok.“ 

 

Diskusia prebiehala v poradí, v akom boli poslanci prihlásení. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora požiadal, ako predseda poslaneckého klubu, 

primátora mesta o vyhlásenie 10 minútovej prestávky po ukončení prebiehajúceho diskusného 

príspevku.   

 

Primátor mesta jeho požiadavke vyhovel a vyhlásil prestávku. 

 

Po prestávke pokračoval v diskusii poslanec Randa, prvý zástupca primátora so svojim 

diskusným príspevkom. Počas vystúpenia dal procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania o 

pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša, kde sa bude samostatne hlasovať o bode jedna a dva. 

Následne predložil pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu poslanca Juriša.  

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Vyhradenie sumy v rozpočte mesta Žilina za rozpočtový rok 2020“ a textácia je 

potom totožná s textáciou, ktorá bola v pozmeňujúcom návrhu 
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„Vyhradenie sumy v rozpočte mesta Žilina za rozpočtový rok 2020, vo výške 

minimálne 30% zo sumy z celkového odhadovaného výberu daní z nehnuteľností za 

rozpočtový rok. Vyhradená suma bude alokovaná na investície vo volebných 

obvodoch mesta, ktoré pozostávajú z príslušných miestnych častí, so zohľadnením 

ich príslušného podielu na vyrubenej sume z dani z nehnuteľností v rozpočtovom 

roku 2020. Pre tento účel sa miestnou časťou mesta rozumie samostatné katastrálne 

územie príslušnej mestskej časti mesta Žilina. Mesto pre tento účel vytvorí, počnúc 

rokom 2020, samostatné peňažné fondy, pre každú miestnu časť mesta samostatne, 

do ktorých budú následne prevádzané nové, prípadne nevyčerpané finančné 

prostriedky za rok a budú tu kumulované až do momentu, kedy budú použité. Vždy 

na prvom zasadnutí MZ nového rozpočtového roku, bude predložená informatívna 

správa o čerpaní týchto financií z rozpočtu mesta Žilina za predošlý kalendárny 

rok.“ 

 

 

S posledným diskusným príspevkom vystúpil poslanec Johanes a predložil návrh na uznesenie 

v znení (zoplakoval návrh prednesený poslancom Jurišom v modifikovanej podobe): 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje nasledovne: 

a) v článku 7 v ods. 1 zmeniť ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 

zastavanej plochy nasledovne – druh stavby písmeno: 

- d) samostatne stojace garáže z 2,00 eur na 1,2 eur, 

- e) stavby hromadných garáží z 2,00 eur na 1,2 eur, 

- f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou z 2,00 eur na 1,2 eur. 

 

b) V článku 7 vypustiť ods. 2, ktorý znie: „Správa dane určuje pri viacpodlažných 

stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,1 eura za každé 

ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia“, tzn. nebude určený 

príplatok za podlažie, 

 

c) v článku 10 v ods. 1 zmeniť ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 podlahovej 

plochy nebytového priestoru slúžiaceho ako garáž z 2,00 eur na 1,2 eur 

 

2. Vyhradenie sumy v rozpočte mesta Žilina za rozpočtový rok, vo výške minimálne 

30% zo sumy z celkového odhadovaného výberu daní z nehnuteľností za rozpočtový 

rok 2020. Vyhradená suma bude alokovaná na investície vo volebných obvodoch 

mesta, ktoré pozostávajú z príslušných miestnych častí, so zohľadnením ich 

príslušného podielu na vyrubenej sume z dani z nehnuteľností v rozpočtovom roku 

2020. Pre tento účel sa miestnou časťou mesta rozumie samostatné katastrálne 

územie príslušnej mestskej časti mesta Žilina. Mesto pre tento účel vytvorí, počnúc 

rokom 2020, samostatné peňažné fondy (obdoba rezervného fondu), pre každú 

miestnu časť mesta samostatne, do ktorých budú následne prevádzané nové, 

prípadne nevyčerpané finančné prostriedky za daný rok a budú tu kumulované až 

do momentu, kedy budú použité. Uvedený mechanizmus je platný za predpokladu, 

že nedôjde k poklesu výberu daní mesta Žilina. Vždy na prvom zasadnutí MZ nového 
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rozpočtového roku, bude predložená informatívna správa o čerpaní týchto financií 

z rozpočtu mesta Žilina za predošlý kalendárny rok.“ 

 

 

Poslanec Juriš stiahol svoj návrh na uznesenie, ktorý predložil v rámci diskusného príspevku 

a požiadal, aby sa hlasovalo o návrhu poslanca Johanesa. 

 

Následne primátor mesta vyhlásil 10-minútovú prestávku a uviedol, že počas prestávky 

návrhová komisia dohodne postup pri hlasovaní o predložených poslaneckých návrhoch. 

 

Návrhová komisia pracovala v zložení poslancov: Randa, Talapka, Groma, Kapitulík a Juriš. 

 

Po ukončení prestávky poslanec Kapitulík oznámil, že návrhová komisia sa uzniesla na 

nasledujúcom postupe pri hlasovaní: hlasovať sa bude o návrhoch, ktoré predložili poslanci 

Pažický a Johanes, nakoľko poslanec Juriš svoj návrh na uznesenie stiahol a návrhy poslanca 

Randu boli viazané k uzneseniu, ktoré predložil poslanec Juriš.  

 

Následne primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. Pozmeňujúcom návrhu poslanca Pažického v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. Pozmeňujúcom návrhu poslanca Johanesa v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov Pažického 

a Johanesa. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 259/2019 (VZN č. 20/2019). Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 17/ Návrh VZN o dani za ubytovanie  

 

Materiál č. 171/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Primátor 

mesta uviedol, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 14.11.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Kapitulík. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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Poslanec Kapitulík v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. doplnenie článku 12 návrhu VZN – Záverečné ustanovenia o ods. 4 v znení: „Mesto 

Žilina použije 50 % zaplatenej Dane za ubytovanie na podporu cestovného ruchu, 

kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na území mesta. Prednosta 

Mestského úradu v Žiline každoročne predloží na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva informatívnu správu o použití týchto prostriedkov, a to spravidla na 

prvé zasadnutie v nasledujúcom roku.“ 

 

 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

260/2019 (VZN č. 21/2019). Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Návrh VZN o poplatku  

 

Materiál č. 172/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou životného prostredia a komisiou 

školstva a mládeže. Primátor mesta uviedol, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 14.11.2019. K tomuto 

návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického 

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Groma. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 261/2019 (VZN č. 22/2019). Výsledok hlasovania č. 38 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 19/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

8/2019 – Informatívna správa  

 

Materiál č. 173/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou školstva a mládeže a komisiou 

sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla – Ing. Dagmar Slepičková, vedúca oddelenia 

rozpočtu a účtovníctva, odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Groma. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 262/2019. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 20/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

9/2019  

 

Materiál č. 174/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál 

uviedla – Ing. Dagmar Slepičková, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva, odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Juriš,  

- Ján Ničík, 

- Groma. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Juriš v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
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1. doplnenie predkladaného návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým 

opatrením tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Program Podprogram Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 

Text RO 

9/2019 

 

7 

 

2 

 

04.5.1 

 

710 

ul. Do Stávku, Trnové – 

asfaltovanie cesty 

(prostriedky rezervného 

fondu mesta) 

 

-9 000,- € 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

06.4.0 

 

 

710 

realizácia – doplnenie 

verejného osvetlenia 

v počte 9 ks + 3 ks 

pouličných stĺpov – ul. 

Hornádska, mestská časť 

Trnové (prostriedky 

rezervného fondu mesta) 

 

 

+9 000,- € 

 

 

Poslanec Ján Ničík v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena 

rozpočtu RO č. 9/20169 v nasledujúcom znení: 
  

Program Podprogram Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 

Text RO 9/2019 

 

9 

 

1 

 

0820 

 

640 

Bežné transfery MD 

– príspevkovej 

organizácii mesta 

Žilina 

 

-6 420,-€ 

 

9 

 

1 

 

0820 

 

720 

Kapitálové transfery 

MD – príspevkovej 

organizácii mesta 

Žilina (na scénu 

divadelnej 

inscenácie 

„Bezzubatá“) 

 

+6 420,-€ 

 

Zároveň dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla 

v Žiline – v prílohe návrhu.“ 
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Mesto Žilina   

Príspevková organizácia mesta Žilina Príloha  

   

   

MESTSKÉ DIVADLO 
   

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 9/2019 

  

Ukazovateľ 
Mer. 
jedn. 

RO 
9/2019 

PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) € 0 

PRÍJMY SPOLU - bežné € -6 420 

z toho: vlastné príjmy €   

PRÍJMY SPOLU - kapitálové   6 420 

610  Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania €   

620  Poistné a príspevok do poisťovní €   

630  Tovary a služby € -6 420 

640  Bežné transfery €   

VÝDAVKY SPOLU - bežné € -6 420 

710  Obstarávanie kapitálových aktív  € 6 420 

VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.) € 0 

Hospodársky výsledok (rozpočtový) € 0 

Počet zamestnancov os.   

Priemerná mesačná mzda €   

Limit na reprezentačné účely €   

   

   

Príspevok zriaďovateľa celkom € 0 

z toho:   bežný € -6 420 

                 kapitálový € 6 420 

   

Pozn.:   

*/ v RO 9/2019:   

scéna divadelnej inscenácie "Bezzubatá" (6 420,- €)    
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Jána Ničíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslancov Juriša a Jána 

Ničíka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 263/2019. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu mesta Žilina na roky 2020 – 2022  

 

Materiál č. 175/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedla spracovateľka materiálu 

– Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 264/2019. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020-2022  

 

Materiál č. 176/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou školstva a mládeže a komisiou 

športu. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 14.11.2019. 

K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

Materiál uviedla – Ing. Dagmar Slepičková, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva, odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Pažický, 

- Chodelková.  
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Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 265/2019. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 23/ Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022  

 

Materiál č. 177/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 266/2019. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 24/ Návrh na vyradenie majetku  

 

Materiál č. 178/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 267/2019. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta navrhol vzhľadom na pokročilý čas (18:30 hod.) presunúť bod č. 25 Nakladanie 

s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) na začiatok druhého 

rokovacieho dňa, t. j., 03.12.2019 vzhľadom na rozsah materiálu, ako i schválený koniec 

rokovacieho dňa 02.12.2019 o 19,00 hod. Zároveň dodal, že pokračovať v rokovaní sa môže 

bodom, ktorý nasleduje po bode Nakladanie s majetkom, t. j., bodom „Návrh na schválenie 

Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné 

dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie“. Následne dal primátor mesta o svojom návrhu 

hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 26/ Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia 

cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie  

 

Materiál č. 181/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou 

športu. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského 

úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Pažický. 

  

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 268/2019. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 27/ Návrh na schválenie zmlúv o budúcich zmluvách a kúpnych zmlúv so 

spoločnosťami ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., STR, a.s., ISTROFINAL ZA, s.r.o.  

 

Materiál č. 182/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v 

Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Maňák, 

- Cibulka. 

  

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 269/2019. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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Ad 28/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020  
 

Materiál č. 183/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou dopravy, komisiou 

územného plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. Materiál uviedol 

spracovateľ materiálu - Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútorných vecí Mestského 

úradu v Žiline. 

 
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 270/2019. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 29/ Návrh na schválenie zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných 

bicyklov BIKEKIA  

 

Materiál č. 184/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou športu, 

komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia 

mobility Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Maňák, 

- Cáder. 

  

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 271/2019. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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Ad 30/ Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta  

 

Materiál č. 185/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného 

plánovania a výstavby a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Primátor 

mesta uviedol, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 14.11.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - 

Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Maňák. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 272/2019 (VZN č. 23/2019). Výsledok hlasovania č. 52 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta ukončil prvý deň rokovania 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Rokovanie pokračovalo nasledujúci deň 03.12.2019 bodom s názvom „Nakladanie s majetkom 

(kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  31. strana zápisnice z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.12.2019 a 03.12.2019 

 

ZÁPISNICA 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 03.12.2019 

 

 

Ad 25/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)  

 

Materiál č. 180/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou životného prostredia, komisiou dopravy a komisiou školstva a mládeže. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu - JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho 

a majetkového Mestského úradu v Žiline. 

 

k bodu 1 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Šoška, 

- Groma, 

- Šuteková.  

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 60 €/m2 + cena za znalecký posudok.“ 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 60 €/m2 + cena za znalecký posudok v zmysle 

písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

2. uznesení v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 273/2019. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 
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- Šuteková, 

- Kapitulík, 

- Groma. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie predložili návrhy na uznesenie poslanci Šuteková a Groma. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

Výšku jednotkovej ceny 124,30 EUR/m2 navýšenú o náklady na vypracovanie ZP 

a náklady na určenie trhovej ceny.“ 

 

 

Poslanec Groma predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 200 €/m2 + cena znaleckého posudku + cena za stanovenie hodnoty 

pozemku.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej – výška jednotkovej ceny 124,30 €/m2 

navýšená o náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na určenie trhovej 

ceny, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 200 €/m2 + cena znaleckého 

posudku + cena za stanovenie hodnoty pozemku, v zmysle písomného návrhu. Písomný 

návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

neschválili. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

274/2019. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 3 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Delinčák, 

- Groma. 
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Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie predložili návrhy na uznesenie poslanci Delinčák a Groma. 

 

Poslanec Delinčák predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Navrhujem stiahnuť bod č. 3 nakladania s majetkom.“ 

 

Poslanec Groma predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„300 €/m2 + cena za znalecký posudok + cena za určenie hodnoty pozemku.“  

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu poslanca Delinčáka stiahnuť bod č. 3 z rokovania. Písomný 

návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 275/2019. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

O návrhu poslanca Gromu sa už nehlasovalo, nakoľko bolo schválené stiahnutie bodu č. 3  

z rokovania. 

 

k bodu 4 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Groma, 

- Cáder. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie 2 návrhy na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 80 €/m2 + cena znaleckého posudku + cena za určenie ceny pozemku.“ 

 

a 

 

„Návrh na stiahnutie bodu nakladanie s majetkom pripravenie novej smernice s nakladaním 

majetku s možnosťou predaja elektronickou aukciou, a to na najbližšie mestské zastupiteľstvo.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 80 €/m2 + cena znaleckého 

posudku + cena za určenie ceny pozemku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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2. návrhu poslanca Gromu na stiahnutie bodu nakladanie s majetkom, pripravenie novej 

smernice s nakladaním majetku s možnosťou predaja elektronickou aukciou a to na 

najbližšie mestské zastupiteľstvo, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

neschválili a prijali uznesenie č. 276/2019. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 5 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Groma, 

- Johanes. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Nakladanie s majetkom - návrh na stiahnutie.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Gromu na stiahnutie materiálu z rokovania v zmysle písomného návrhu. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. 

Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 6 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Balogová, 

- Kapitulík, 

- Groma, 

- Delinčák. 
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Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Kapitulík predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Výšku jednotkovej ceny 95 EUR/m2 navýšenú o náklady na vypracovanie ZP 

a náklady na určenie trhovej ceny.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka na výšku jednotkovej ceny 95  €/m2 navýšenú 

o náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na určenie trhovej ceny v zmysle 

písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh 

ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 65 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 7 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Groma. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie návrh(y) na uznesenie v znení:  

 

„Nakladanie s majetkom  

 

7a) pozemok bude odpredaný elektronickou aukciou (min. cena 285/m2)“ 

 

7b) ak nebude schválená elektronická aukcia, navrhujem pozemok predať  za cenu 285/m2 + 

cena ZP + cena za určenie stanovenia ceny.“  

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. návrhu poslanca Gromu – pozemok bude odpredaný elektronickou aukciou (min. cena 285 

€/m2) v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Gromu – odpredať pozemok za cenu 285 €/m2 + cena znaleckého posudku 

+ cena za určenie stanovenia ceny v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. 

Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 8 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Maňák, 

- Groma. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Kapitulík predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Výšku jednotkovej ceny 185 EUR/m2 navýšenú o náklady na vypracovanie ZP 

a náklady na určenie trhovej ceny.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka na výšku jednotkovej ceny 185  €/m2 navýšenú 

o náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na určenie trhovej ceny v zmysle 

písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

277/2019. Výsledok hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 9 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Kapitulík, 

- Bechný, 

- Groma, 

- Šuteková. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Nakladanie s majetkom 

 

Zvýšenie ceny na 120 €/m2 +  cena ZP + ceny za stanovenie ceny za určenie ceny.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 120 €/m2 + cena znaleckého 

posudku + cena za stanovenie ceny určenia trhovej ceny v zmysle písomného návrhu. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. (Pozn. V tomto 

prípade nebol použitý znalecký posudok, cena bola určená metodickou pomôckou). 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

278/2019. Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 10 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Kapitulík, 

- Peter Ničík, 

- Ján Ničík,  

- Randa,  

- Šuteková. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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Poslanec Kapitulík predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Výšku jednotkovej ceny 300 EUR/m2 navýšenú o náklady na vypracovanie ZP 

a náklady na určenie trhovej ceny.“ 

 

Poslanci (bratia) Peter Ničík a Ján Ničík uviedli, že sú v konflikte záujmov, nakoľko ich rodičia 

sú susedmi žiadateľky o odpredaj majetku a teda nebudú o tomto bode hlasovať. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka na výšku jednotkovej ceny 300  €/m2 navýšenú 

o náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na určenie trhovej ceny v zmysle 

písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh 

ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 74 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 11 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Groma, 

- Chodelková, 

- Kapitulík. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Nakladanie s majetkom body 11, 12  

185 €/m2 + ceny za znalecký posudok + ceny za stanovenie ceny pozemku.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 



  39. strana zápisnice z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.12.2019 a 03.12.2019 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 185 €/m2 + cena znaleckého 

posudku + cena za stanovenie ceny pozemku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

279/2019. Výsledok hlasovania č. 76 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

  

k bodu 12 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Maňák. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie (pri predchádzajúcom bode) návrh na uznesenie 

k bodu č. 12 v znení:  

 

„Nakladanie s majetkom body 11, 12  

185 €/m2 + ceny za znalecký posudok + ceny za stanovenie ceny pozemku.“ 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 185 €/m2 + cena znaleckého 

posudku + cena za stanovenie ceny pozemku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 77 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh 

ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok 

hlasovania č. 78 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 13 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.  

 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 280/2019. Výsledok hlasovania č. 79 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

k bodu 14 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Juriš, 

- Pažický. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanci Kapitulík, Juriš a Šuteková predložili v rámci diskusie návrhy na uznesenie. 

 

Poslanec Kapitulík predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

1. schvaľuje 

 

1. Výšku jednotkovej ceny 50 €/m2“ 

 

 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Návrh na zníženie ceny za m2 na sumu 47 €/m2“ 

 

Poslanec Kapitulík stiahol svoj návrh na uznesenie. 

 

Poslankyňa Šuteková dala v rámci faktickej poznámky procedurálny návrh na stiahnutie 

materiálu z rokovania. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša na zníženie ceny za m2 na sumu 47 €/m2 v zmysle 

písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 80 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

2. návrhu poslankyne Šutekovej na stiahnutie materiálu z rokovania. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 81 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice.  
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3. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Juriša. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

281/2019. Výsledok hlasovania č. 82 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta vyhlásil 5-minútovú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva v rokovaní ďalej. 

 

 

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 

v prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa  

3/5 väčšinou všetkých poslancov  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Groma, 

- Trnovec, 

- Balogová, 

- Randa. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Kapitulík dal procedurálny návrh vyňať body 4e) a 6 z pôvodného uznesenia 

a hlasovať o nich samostatne. 

Poslanec Trnovec požiadal, v prípade schválenia uznesenia k bodu č. 1, o zapracovanie 

podmienky dostupnosti rozhlasu aj v prípade prenájmu miestnosti, v ktorej sa rozhlas nachádza 

do zmluvy o nájme. 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pôvodnom bode 4e) návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh neschválili a prijali uznesenie č. 282/2019. Výsledok hlasovania č. 83 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice.  

2. pôvodnom bode 6 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh neschválili a prijali uznesenie č. 283/2019. Výsledok hlasovania č. 84 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

3. ostatných bodoch pôvodného návrhu uznesenia okrem bodov 4e) a 6. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 284/2019. Výsledok 

hlasovania č. 85 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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VECNÉ BREMENÁ 
                                         (schvaľované nadpolovičnou väčšinou) 
 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Richter. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Richter požiadal, aby sa o bode 4 hlasovalo samostatne. 

JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline dodal, že 

v bode 1 došlo k zmene a v oboch častiach bodu 1 (1a aj 1b) bude zriadenie vecného bremena 

bezodplatné v zmysle dohôd, ktoré prebehli.  

 

Návrh predkladateľa materiálu na úpravu textu: „V texte uznesenia sa ruší povinná odplata za 

zriadenie vecného bremena a nahrádza sa bezodplatným zriadením vecného bremena za 

predpokladu splnenia vyššie uvedenej podmienky. Podmienkou zriadenia vecného bremena je 

uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod predmetnej 

prístupovej komunikácie za cenu 1 € v prospech mesta Žilina po jej skolaudovaní.“  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora dal návrh, aby sa o bode č. 1 (časť 1a + 1b)  hlasovalo 

samostatne. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora navrhol samostatné hlasovanie o bode č. 3. 

 

Po odznení diskusného príspevku a všetkých faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. (pôvodný bod 1a + 1b návrhu uznesenia) - o návrhu predkladateľa materiálu na úpravu textu 

uznesenia v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 86 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. (pôvodný bod 1a + 1b návrhu uznesenia) - o uznesení ako celku v znení schváleného 

pozmeňujúceho návrhu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 285/2019. Výsledok hlasovania č. 87 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

3. pôvodnom bode 3 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 286/2019. Výsledok hlasovania č. 88 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

4. pôvodnom bode 4 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 287/2019. Výsledok hlasovania č. 89 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 



  43. strana zápisnice z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.12.2019 a 03.12.2019 

 

5. pôvodných bodoch 2, 5, 6, 7, 8 a 9 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 288/2019. Výsledok hlasovania č. 

90 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

 

OSTATNÉ 

 

 

k bodu 1 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 289/2019. Výsledok hlasovania č. 91 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Maňák. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslanec Maňák uviedol, že nebude hlasovať o tomto bode nakoľko je autorom projektu. 

Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 290/2019. Výsledok hlasovania č. 92 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 3 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 291/2019. Výsledok hlasovania č. 93 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 4 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 
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- Groma. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

„Návrh na presunutie bodu na najbližšie MsZ a doplniť obrazovú prílohu.“ 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu poslanca Gromu presunúť bod na najbližšie MsZ a doplniť obrazovú 

prílohou. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 292/2019. Výsledok hlasovania č. 94 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 5 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 293/2019. Výsledok hlasovania č. 95 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Primátor mesta vyhlásil obednú prestávku. Po jej ukončení pokračovalo rokovanie mestského 

zastupiteľstva nasledujúcim bodom. 

 

 

 

Ad 31/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

cyklotrasy  

 

Materiál č. 186/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

Materiál uviedla - Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ odboru investičného 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 294/2019. Výsledok hlasovania č. 96 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 32/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

zastávky MHD III. etapa  

 

Materiál č. 187/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. 

Materiál uviedla - Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ odboru investičného 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cáder, 

- Pažický, 

- Trnovec. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 295/2019. Výsledok hlasovania č. 97 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 33/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

doplnková cykloinfraštruktúra  

 

Materiál č. 188/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Materiál uviedla - Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ odboru investičného 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 296/2019. Výsledok hlasovania č. 98 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 34/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“  

 

Materiál č. 189/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

Materiál uviedla - Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ odboru investičného 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Maňák. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 297/2019. Výsledok hlasovania č. 99 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 35/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina“  

 

Materiál č. 190/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. 

Materiál uviedla - Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ odboru investičného 

Mestského úradu v Žiline.  

Bc Stillerová uviedla, že v uznesení došlo k nasledovným zmenám:  

- V bode 3. sa mení suma z pôvodných 4 609 900,23 Eur na „2 350 000,00 Eur“  

- V bode 4. sa dopĺňa text a mení sa uvedená suma nasledovne: zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške „minimálne 5 % 

z celkových oprávnených nákladov projektu minimálne: 117 500,00 Eur“  

- Dopĺňa sa nový bod 5. v znení: „zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Žilina.“ 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

 

1. návrhu predkladateľa materiálu na úpravu návrhu uznesenia v bode 3, 4 a 5. Písomný návrh 

tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 100 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predkladateľa materiálu. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

298/2019. Výsledok hlasovania č. 101 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 36/ Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy  

 

Materiál č. 191/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - 

PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 299/2019. Výsledok hlasovania č. 102 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 37/ Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR 

v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  

 

Materiál č. 192/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - 

PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 300/2019. Výsledok hlasovania č. 103 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 38/ Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na 

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

školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019  

 

Materiál č. 193/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Primátor 

mesta uviedol, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 14.11.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - 

PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 301/2019 ( VZN č. 24/2019). Výsledok hlasovania č. 104 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 39/ 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  

 

Materiál č. 194/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Primátor 

mesta uviedol, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 14.11.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - 

PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Šuteková, 

- Birnerová. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. zmenu návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina nasledovne: 

„Výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt je 25,00 € na jedno dieťa.““ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou, na úpravu 

výšky mesačného príspevku na úhradu za pobyt 25 € na jedno dieťa v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 105 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 302/2019 ( VZN č. 25/2019). Výsledok hlasovania č. 106 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 40/ Informatívna správa o využití financií z poplatku za psa  

 

Materiál č. 195/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou finančnou a majetkovou. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu - Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia 

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Milan. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 303/2019. Výsledok hlasovania č. 107 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 41/ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení 

vecného bremena  

 

Materiál č. 196/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 44 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu - Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia 

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 304/2019. Výsledok hlasovania č. 108 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 42/ Požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí  

 

Materiál č. 198/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 45 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál 

uviedol – Mgr. Branislav Delinčák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 
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- Maňák, 

- Cáder, 

- Cibulka, 

- Pažický. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 305/2019. Výsledok hlasovania č. 109 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 43/ Návrh na vykonanie komplexnej prehliadky drevín na pozemkoch mesta  

 

Materiál č. 199/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 46 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol – Mgr. Branislav Delinčák, 

poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Cibulka. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 306/2019. Výsledok hlasovania č. 110 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 44/ Nakladanie s majetkom (prenájom)  

 

Materiál č. 200/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 47 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol – Ing. Patrik 

Groma, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 307/2019. Výsledok hlasovania č. 111 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 45/ Návrh na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na 

sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, 

Zvolenská/Martinská  

 

Materiál č. 201/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 48 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol – Ing. Patrik 

Groma, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Šuteková. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. Vyhlásenia štyroch verejných architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov 

na sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. 

Fullu/Hlboká cesta, Zvolenská/Martinská.  

 

II. žiada 

 

1. prednostu Mestského úradu, aby bezprostredne po ukončení urbanisticko – 

architektonickej štúdie na celý urbanistický celok Vlčince, zabezpečil vyhlásenie 

štyroch verejných architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku 

Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, 

Zvolenská/Martinská v časovom horizonte pol roka od prijatia tohto uznesenia 

v prípade rozpočtového krytia.“  

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej, na úpravu uznesenia v bode 2 v zmysle 

písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 112 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

308/2019. Výsledok hlasovania č. 113 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 46/ Záchrana pamiatok na území mesta Žilina – Starý cintorín  

 

Materiál č. 202/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 49 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou kultúry, cestovného 

ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedol – Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktických poznámok, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 309/2019. Výsledok hlasovania č. 114 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 47/ Návrh na schválenie sobášiacich  

 

Materiál č. 203/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 50 zápisnice. 

Materiál uviedla – PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v 

Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Bechný 

- Cáder. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 115 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 48/ Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie  

 

Materiál č. 204/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 51 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou športu. Materiál 

uviedla – PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Juriš, 

- Randa, 

- Šuteková. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Juriš predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. Transformáciu mestskej s.r.o. – (Variant 1)Mestská krytá plaváreň, s.r.o., IČO: 

46 931 317, so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina na spoločnosť, alebo 

(Variant 2) vytvorenie novej spoločnosti, ktorá bude vykonávať správu majetku 

mesta pre športové vyžitie ako aj zabezpečovať prevádzku mestských športových 

zariadení s dôrazom na efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť a účinnosť využívania 

mestských športových zariadení v rozsahu: 

V prípade transformácie (Variant 1) 

a) Zmenu názvu Mestská krytá plaváreň, s.r.o., IČO: 46 931 317, so sídlom 

Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, na 

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. so sídlom Vysokoškolákov 

1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317. 

b) Zmenu a doplnenie predmetu podnikania spoločnosti v rozsahu plánovaných 

aktivít a činností pri správe majetku mesta pre športové vyžitie ako aj 

zabezpečovaní prevádzky mestských športových zariadení. 

c) Personálne obsadenie na pozícii konateľa spoločnosti / riaditeľa /  

Odvoláva súčasného konateľa ........................................................ 

Navrhuje nového konateľa: ............................................................ 

2. V prípade vytvorenia novej spoločnosti (Variant 2) 

a) Názov: Správa športových  zariadení mesta Žilina. 

b) Predmet podnikania spoločnosti v rozsahu plánovaných aktivít a činností pri 

správe majetku mesta pre športové vyžitie ako aj zabezpečení prevádzky 

mestských športových zariadení. 

c) Personálne obsadenie na pozícii konateľa spoločnosti / riaditeľa /  
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II. odporúča 

 

1. Primátorovi mesta Žilina v prípade (Variant 1) vykonať návrh na zápis zmien do 

Obchodného registra v termíne do najbližšieho rokovania MZ 

2. Primátorovi mesta Žilina v prípade (Variant 2) vykonať návrh na zápis do 

Obchodného registra v termíne do najbližšieho rokovania MZ 

 

III. schvaľuje 

 

1. Pripraviť špecifikáciu a definovanie majetku pre športové vyžitie a podmienky 

prevodu správy majetku mesta na doplnenie do správy transformovanej spoločnosti 

podľa bodu I. tohto uznesenia – Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. 

podľa návrhu, viď. nižšie a predložiť ho na schválenie na najbližšom rokovaní MZ. 

 

1. Objekt „Zimný štadión“ so súp. č. 573, vrátane pozemku na ktorom je postavený 

a priľahlé parcely reg. „CKN“ s parc. č. 3238/1, o výmere 5260 m2, zast. plochy 

a nádvoria 

 

2. Objekt „Tréningová hala“ so súp. č. 8340, vrátane pozemkov, na ktorých je 

postavený a priľahlé parcely reg. „CKN“ s parc. č. 3242/8, o výmere 720 m2, 

zast. plochy a nádvoria, 3242/9, o výmere 1786 m2, zast. plochy a nádvoria, 

3243/7, o výmere 511 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/8, o výmere 16 m2, zast. 

plochy a nádvoria, pozemky, parcely reg. „CKN“, s parc. č. 3238/1, o výmere 

5260 m2, zast. plochy a nádvoria, 3242/1, o výmere 296 m2, zast. plochy 

a nádvoria, 3242/8, o výmere 720 m2, zast. plochy a nádvoria, 3242/9, o výmere 

1786 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/7, o výmere 511 m2, zast. plochy 

a nádvoria, 3243/8, o výmere 16 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/13, o výmere 

217 m2, zast. plochy a nádvoria, 3270/1 o výmere 2232 m2, zast. plochy 

a nádvoria, 3270/17, o výmere 90 m2, zast. plochy a nádvoria, ktorých počet, 

druh a presné umiestnenie bude bližšie špecifikované pri návrhu prevodu správy 

majetku. 

 

3. Objekt „Športová hala  na ulici V. Javorku“ súp. č. 8569, druh stavby: budova 

pre šport a rekreačné účely, vrátane pozmeku na ktorom je postavený a priľahlé 

parcely parc. č. 6544/1, 6560, v KÚ Žilina, vedenej na LV č. 1100 pre 

MestoŽilina, kat. územie Žilina. 

 

4. Objekt „Mestská krytá plaváreň“ so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 

Žilina, vrátane pozmekov. 

 

5. Správu majetku mesta pre športové vyžitie vykonávať prostredníctvom 

transformovanej spoločnosti podľa bodu I. tohto uznesenia – Správa športových 

zariadení mesta Žilina, s.r.o. a to existujúceho ako aj novonadobudnutého, 

alebo novovybudovaného majetku mesta na základe uznesenia MZ.“ 
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša, na úpravu uznesenia v zmysle písomného návrhu. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 116 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Juriša. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh 

ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok 

hlasovania č. 117 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Poslanec Kapitulík navrhol, aby sa k materiálom preložených poslankyňou Martinkovou 

otvorila spoločná diskusia, pričom hlasovať sa bude o každom samostatne.  

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Kapitulíka otvoriť k materiálom, 

ktorých predkladateľom je poslankyňa Martinková, spoločnú diskusiu, pričom sa o nich bude 

hlasovať samostatne. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 118 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 49/ Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto 

Žilina a do mestských inštitúcií. Žilina – zelené mesto  

 

Materiál č. 205/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 52 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže, komisiou územného plánovania a výstavby 

a komisiou životného prostredia. Materiál uviedla za spracovateľku – Bc. Zuzana Balogová, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

 

 

Ad 50/ Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, zabezpečenie ich 

likvidácie, zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene Žilina – zelené mesto  

 

Materiál č. 206/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 53 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

Materiál uviedla za spracovateľku – Bc. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

 

 

Ad 51/ Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina  

 

Materiál č. 207/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 54 zápisnice. 

Materiál uviedla za spracovateľku – Bc. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 
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Ad 52/ Emailové adresy poslancov – unifikácia  

 

Materiál č. 208/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 55 zápisnice. 

Materiál uviedla za spracovateľku – Bc. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

 

 

Ad 53/ Web mesta – kontakty  

 

Materiál č. 209/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 56 zápisnice. 

Materiál uviedla za spracovateľku – Bc. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

 

Primátor mesta otvoril k bodom programu Ad 49 až Ad 53 spoločnú diskusiu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Cibulka, 

- Juriš, 

- Peter Ničík. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Juriš predložil v rámci diskusie k bodu s názvom Emailové adresy poslancov – 

unifikácia návrh na uznesenie v znení: 

„Zmenu uznesenia: Kompetentní pracovníci Mesta Žilina zabezpečia, na požiadanie poslanca, 

prístup k unifikovanej e-mailovej adrese v znení meno.priezvisko@zilina.sk.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu uznesenia k materiálu Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých 

zriaďovateľom je mesto Žilina a do mestských inštitúcií. Žilina – zelené mesto. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 310/2019. 

Výsledok hlasovania č. 119 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu uznesenia k materiálu Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, 

zabezpečenie ich likvidácie, zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene Žilina  – 

zelené mesto. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 311/2019. Výsledok hlasovania č. 120 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu uznesenia k materiálu Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh 

ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok 

hlasovania č. 121 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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4. pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša, na úpravu uznesenia v zmysle písomného návrhu   

(k materiálu Emailové adresy poslancov unifikácia). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 122 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Juriša 

(k materiálu Emailové adresy poslancov - unifikácia). Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 312/2019. Výsledok hlasovania č. 

123 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

6. návrhu uznesenia k materiálu Web mesta - kontakty. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 313/2019. Výsledok hlasovania č. 

124 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 54/ Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)  

 

Materiál č. 210/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 57 zápisnice. 

Materiál uviedol – Mgr. Lukáš Milan, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Počas 

uvádzania materiálu požiadal poslanec Milan o predĺženie svojho vystúpenia o ďalších 5 minút. 

Zároveň požiadal o samostatné hlasovanie o každom bode návrhu uznesenia v predloženom 

materiáli. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení úvodného vystúpenia (uvedenia materiálu) 

poslanca Milana o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 125 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Poslanec Milan uviedol, že v pôvodnom návrhu uznesenia, ktorý bol v doručenom materiáli 

došlo k nasledovným zmenám:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I.  schvaľuje 

 

1. zmenu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline v predloženom 

znení v časti Bod č.1 – Procedurálny návrh 

 

II.    schvaľuje 

 

1. zmenu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline v predloženom 

znení v časti Bod č.2 – Čas rokovania a obligatórna obedná prestávka 

III. schvaľuje 

 

1. zmenu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline v predloženom 

znení v časti Bod č.3 – Obligatórne tajné hlasovanie.“ 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Mestské zastupiteľstvo mesta Žilina uznesením č. 115/2019 dňa 15. apríla 2019 prijalo 

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva mesta Žilina (ďalej iba „rokovací poriadok“), 

ktorý je platný v znení neskoršieho uznesenia č. 177/2019 z 25. júna 2019. 

Cieľom aktuálne predkladaného materiálu je zefektívniť rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Materiál obsahuje zmeny rozdelené do štyroch významových bodov. 

Bod. č. 1 

Procedurálny návrh 

Materiál rozširuje článok 9, bod 9 rokovacieho poriadku. 

Ide o presnejšiu definíciu procedurálneho návrhu, ktorý bol v doterajšom znení rokovacieho 

poriadku definovaný vágne a veľmi otvorene. Chýbala presnejšia definícia i pravidlá pre 

predkladanie, či hlasovanie o procedurálnom návrhu 

 

Bod.  č. 2 

Čas rokovania a obligatórna obedná prestávka 

Materiál mení článok 8, odsek 6 a článok 10, odsek 17 a zavádza nové odseky 18 a 19.  

Aktuálna prax ukázala, že mestské zastupiteľstvo každým ďalším zasadnutím prekonáva 

rekordy v dĺžke rokovania, ktoré trvajú aj 16 hodín. Predkladateľ má za to, že takáto dĺžka 

rokovania mestského zastupiteľstva neprospieva najmä kvalite ale aj dôstojnosti rokovania 

najvyššieho voleného zastupiteľského orgánu mesta Žilina.  

Predkladateľ preto navrhuje obmedziť maximálnu dĺžku jedného rokovacieho dňa na desať 

hodín bez povinnej obednej prestávky s horným limitom do 20:00 hod.; najmä s ohľadom na 

zamestnancov mesta / mestského úradu, ktorí zabezpečujú rokovanie mestského zastupiteľstva 

a pri rokovaní nad 16 hodín môže dochádzať k porušovaniu ustanovení zákonníka práce.  

Predkladateľ má za to, že desať hodín plus hodinová obedná prestávka je dostatočný čas na 

prerokovanie všetkých dôležitých materiálov. V prípade, že sa do tohto času nepodarí 

prerokovať všetky body, tak by sa pokračovalo v rokovaní v nasledujúci pracovný deň, alebo 

sa tieto body presunuli na najbližšie ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Zastupiteľstvo 

má zároveň možnosť predĺžiť hlasovaním rokovanie o maximálne ďalšie dve hodiny.  

Zmena rokovacieho poriadku zároveň definuje obednú prestávku ako obligatórnu súčasť 

riadneho rokovania mestského zastupiteľstva v čase medzi 12:00 hod. a 14:00 hod. 

Predkladateľ má za to, že pevné definovanie času hygienickej hodinovej prestávky povedie k 

vyššej efektivite rokovania mestského zastupiteľstva v neposlednom rade aj s prihliadnutím na 

rokovanie zabezpečujúcich zamestnancov mestského úradu / mesta, ktorí sú chránení 

Zákonníkom práce. Ten jasne definuje právo na prestávku v práci a doterajšia prax viedla k 

porušovaniu dotknutých ustanovení Zákonníka práce. 

Bod. č. 3 

Obligatórne tajné hlasovanie 

Mení sa článok 10. odsek 9 rokovacieho poriadku  

 

Táto zmena definuje ako obligatórne tajné hlasovanie pri personálnych nomináciách 

definovaných zákonom o obecnom zriadení. Konkrétne pri schvaľovaní vedúcich v mestských 
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rozpočtových, príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, či štatutárov 

mestských podnikov. Predkladateľ má za to, že tajná voľba by mala byť štandardom práve pri 

personálnych otázkach ako najslobodnejšia forma vyjadrenia svojho názoru bez možnosti 

ovplyvňovania, či zastrašovania za prípadné hlasovanie v prospech alebo neprospech 

nominovaného. 

Tajná voľba pri personálnych otázkach navyše vytvára základný predpoklad pre nezávislosť 

zvolených funkcionárov od voliteľov – poslancov, ktorí často majú svoje osobné, či politické 

ciele, ktoré nie vždy sú v súlade so záujmami mesta, ktoré má volený funkcionár hájiť. Navyše 

funkcionár zvolený tajným hlasovaním takto nebude „zaviazaný“ konkrétnym poslancom za ich 

podporu a nebudú môcť byť vystavený konfliktu záujmu, či žiadaní o „protislužbu“ za 

hlasovanie v ich prospech. 

Na ustanovujúcom zastupiteľstve každý poslanec skladal sľub, v ktorom okrem iného sľubuje, 

že bude dodržiavať Ústavu SR, zákony SR a bude konať v prospech mesta a najmä a pri výkone 

svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. Predkladateľ má za to, že práve tajná voľba pri personálnych otázkach je 

jedným z predpokladov, že poslanec bude práve takto postupovať, keďže sú tajným hlasovaním 

eliminované prípadné externé vplyvy, či snaha o ovplyvňovanie pri jeho rozhodovaní. 

Možnosť slobodnej prezentácie voľby jednotlivých poslancov týmto ustanovením nie je nijako 

dotknutá, keďže každý poslanec sa môže slobodne vyjadriť, ako hlasoval.  

Predkladateľ si dovoľuje upriamiť pozornosť aj na fakt, že aj samotní poslanci, či starosta / 

primátor sú volení v tajných voľbách, ktoré zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Rovnako tak 

nič nebráni občanom, aby zverejnili svoju voľbu. 

 

Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet mesta. 

 

 

MATERIÁL 

Bod. č. 1 

 

V článku 9 v bode 9 sa za slovo „zapisovateľovi.“ dopĺňa nové znenie: 

 

„Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, 

časového a vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva s výnimkou hlasovania o veci 

samej. Vystúpenie poslanca, v ktorom podáva procedurálny návrh, môže trvať najviac jednu 

minútu. Procedurálny návrh nemusí mať písomnú podobu. O procedurálnom návrhu sa hlasuje 

hneď a bez diskusie. O procedurálnom návrhu, ktorý má zrejmú podporu mestského 

zastupiteľstva, sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania. V takom prípade sa predsedajúci 

poslancov opýta, či niektorý z nich požaduje hlasovanie. Ak čo len jeden poslanec požaduje 

hlasovať o návrhu, postupuje podľa článku 10. O procedurálnom návrhu v tej istej veci ako 

procedurálny návrh, o ktorom mestské zastupiteľstvo hlasovalo a ktorý nezískal podporu, 

predsedajúci nedá hlasovať. Ak prijatý procedurálny návrh vylučuje ďalšie procedurálne 

návrhy, už sa o nich nehlasuje.“    

Bod. č. 2 

 

Článok 8 odsek 6 sa písmeno e) mení na: 

 

e) obedná prestávka 
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doterajšie písme e) záver sa mení na písmeno f) 

 

Článok 9 odsek 17 znie: 

 

„17. Rokovanie mestského zastupiteľstva môže trvať najviac desať hodín bez obednej 

prestávky, maximálne však do 20:00 hodiny daného rokovacieho dňa. Hlasovaním 

nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov možno vo výnimočných prípadoch rokovací čas 

predĺžiť maximálne o ďalšie dve hodiny.  Ak sa nestihnú prerokovať všetky body schváleného 

programu, predsedajúci preruší rokovanie do nasledujúceho pracovného dňa. Pričom 

nedochádza k prerušeniu zastupiteľstva MsZ.“ 

 

Článok 9. odsek 18 znie: 

 

„18. Obedná prestávka v trvaní 1 hodiny, s výnimkou ustanovujúceho a mimoriadneho 

rokovania zastupiteľstva, je stanovená v časovom rozmedzí od 12:00 hod. do 14:00 hod. 

Predsedajúci vyhlási obednú prestávku po skončení hlasovania o v tom čase prebiehajúcom 

bode programu.“    

 

Článok 9. odsek 19 znie: 

„19. Predsedajúci môže vyhlásiť prestávku (bez prerušenia zasadnutia) kedykoľvek aj z 

vlastnej iniciatívy, bez návrhu predsedu poslaneckého klubu, v trvaní podľa jeho 

rozhodnutia.“ 

 

Bod. č. 3 

 

Článok 10 odsek 9 znie: 

 

„9. Hlasovanie je verejné alebo tajné, ak sa na tom uznesenie mestské zastupiteľstvo. V 

prípade schvaľovania personálnych nominácií podľa § 11 odsek 4 písmeno l zákona 369/1990 

o obecnom zriadení sa spravidla hlasuje tajne. Mestské zastupiteľstvo sa môže procedurálnym 

návrhom uzniesť na verejnom hlasovaní“ 

 

Po uvedení materiálu primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Filipová, 

- Šuteková, 

- Randa, 

- Peter Ničík. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie predložili svoje návrhy na uznesenie poslanci Filipová a Randa. 
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Poslankyňa Filipová predložila návrh na uznesenie v znení: 

„Doplnenie v článku 6 odstavec 5 – na konci textu sa doplní veta: Videozáznam bude pred 

zverejnením opatrený titulkami.“   

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil návrh na uznesenie v znení: 

„V bode č. 1 zrušiť vetu: O procedurálnom návrhu sa hlasuje hneď a bez diskusie. V materiáli 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (zmena)“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslankyne Filipovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 314/2019. Výsledok hlasovania č. 126 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, k bodu č. 1 materiálu 

(Procedurálny návrh) v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 127 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. k bodu č. 1 materiálu (Procedurálny návrh) v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 

poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 315/2019. Výsledok hlasovania č. 128 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

4. pozmeňujúcom návrhu poslanca Milana k bodu č. 2 materiálu (Čas rokovania a obligatórna 

obedná prestávka). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 129 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

5. k bodu č. 2 materiálu (Čas rokovania a obligatórna obedná prestávka) v znení schváleného 

pozmeňujúceho návrhu poslanca Milana. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 316/2019. Výsledok hlasovania č. 130 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

6. Hlasovanie č. 131 bolo vyhlásené za zmätočné.  

7. pozmeňujúcom návrhu poslanca Milana k bodu č. 3 materiálu (Obligatórne tajné 

hlasovanie) v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 132 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

8. Hlasovanie k bodu č. 3 materiálu (Obligatórne tajné hlasovanie) v znení schváleného 

pozmeňujúceho návrhu poslanca Milana. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 317/2019. Výsledok hlasovania č. 133 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 55/ Návrh na obmedzenie vizuálneho smogu  

 

Materiál č. 211/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 58 zápisnice. 

Materiál uviedol – Ing. Martin Kapitulík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanec 
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Kapitulík uviedol, že v pôvodnom návrhu uznesenia, ktorý bol v doručenom materiáli došlo 

k nasledovným zmenám:  

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. podporuje 

 

1. aktivitu vedenia mesta v postupnom odstraňovaní nelegálnych reklamných 

zariadení na území Mesta Žilina a poskytne vedeniu mesta maximálnu možnú 

súčinnosť.  

 

II. schvaľuje 

 

1. zákaz využívania vonkajších veľkoplošných reklamných plôch a zariadení, najmä 

však billboardov a obdobných reklamných plôch, na komunikáciu mesta, mestských 

organizácií, spoločností s nadpolovičnou majetkovou účasťou mesta, ako aj podujatí 

podporených z mestského rozpočtu, a to od 01.01.2020. Zákaz sa dočasne netýka 

citylightov, ktoré sú súčasťou zastávok MHD reklamných plôch vo vlastníctve mesta. 

Účelom zákazu je ísť príkladom v znižovaní produkcie vizuálneho smogu na území 

Mesta Žilina.  

 

III. vyzýva 

 

1. žilinskú verejnosť a subjekty verejného a súkromného sektora, aby sa pridali k Mestu 

Žilina a postupne znižovali a obmedzovali produkciu vizuálneho smogu na území 

Mesta Žilina a prispeli tak k očiste verejného priestoru v Žiline.“  
 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Randa. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu predkladateľa materiálu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 134 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

318/2019. Výsledok hlasovania č. 135 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 56/ Informatívna správa o zmenách organizačného poriadku Mestského úradu 

v Žiline  

 

Materiál č. 212/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 59 zápisnice. 

Materiál uviedol – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Groma. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 319/2019. Výsledok hlasovania č. 136 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 57/ Interpelácie 
 

Primátor mesta sa spýtal, či má niekto z prítomných pripravené písomne spracované 

interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Interpelácie predložené neboli. 

 

 

 

Ad 58/ Všeobecná rozprava 

 

Primátor mesta oznámil, že predtým ako otvorí diskusiu k tomuto bodu programu, umožní 

vystúpiť občanom pánovi Horvátovi a pani Blahovcovej, ktorých vystúpenie bolo schválené na 

začiatku rokovania mestského zastupiteľstva. Následne odovzdal slovo občanovi Horvátovi 

a upozornil ho, že jeho vystúpenie môže trvať maximálne 5 minút.  

 

Po ukončení vystúpenia občana Horváta odovzdal primátor mesta slovo občianke Blahovcovej 

a rovnako zdôraznil, že jej vystúpenie môže trvať maximálne 5 minút.  

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k bodu Všeobecná rozprava. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Pažický, 

- Cibulka, 

- Hriník, 
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- Cáder. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie predložili svoje návrhy na uznesenie poslanci Pažický a Hriník. 

 

Poslanec Pažický predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu mestského úradu o podniknutie príslušných krokov 

smerujúcich k vysporiadaniu pozemkov pod futbalovým ihriskom a šatňami v Brodne, ktoré 

pozemky sú v správe SPF.“ 

 

Poslanec Hriník predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Návrh na schválenie sobášiacich. 

Mestské zastupiteľstvo: 

I. Poveruje na výkon funkcie sobášiaceho poslanca Mgr. Dominika Hriníka.“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Pažického v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 320/2019. Výsledok hlasovania č. 137 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Hriníka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 321/2019. Výsledok hlasovania č. 138 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 59/ Záver 

 

Primátor sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na uznesenie, o ktorom 

poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské 

zastupiteľstvo rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli 

predložené ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

Na záver sa primátor poďakoval prítomným za účasť na 10. zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a rokovanie ukončil. 
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Uznesenie z 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 60 zápisnice. 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    
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Zapísala v Žiline dňa 20.01.2020 Terézia Cibulková 


