
ZÁPISNICA 
 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.02.2020  

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 17.02.2020 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 12. 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 Cibulku a Hriníka. 

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

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

organizácie a správy MsÚ a Ing. Pavla Vaščáka, PhD., vedúceho odboru ekonomického. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Birnerová, Ján Ničík, Trnovec, 

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

pripomienky, resp. iný návrh. 

Nakoľko nikto nevzniesol žiaden iný návrh, dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej 

komisie – poslanci: Birnerová, Ján Ničík, Trnovec, Kapitulík a Barčík. 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 – mat. č. 1/2020 

3. Plán záchrany pamiatok na starom cintoríne – mat. č. 2/2020 

4. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so spoločnosťou 

REINOO, a.s., IMMO – LOG SK ALPHA s.r.o. a ESPATI s.r.o. – mat. č. 3/2020 

5. Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci 

revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina – mat. č. 4/2020 

6. Návrh konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019-2023 – mat. 

č. 5/2020 
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7. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 81/2019 zo dňa 25.04.2019 – mat. č. 6/2020 

8. Návrh fondu na podporu mestských častí – mat. č. 7/2020 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 8/2020 

10. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 9/2020 

11. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 7 (6b) – mat. č. 10/2020 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 

2/2019 – mat. č. 11/2020 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 12/2020 

14. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 – 

mat. č. 13/2020 

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

MHD III. etapa – mat. č. 14/2020 

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

mat. č. 15/2020 
17. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok –

cykloprístrešky – mat. č. 16/2020 

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

bremena – mat. č. 17/2020 

19. Plán zhustenia spojov na linkách MHD – mat. č. 18/2020 

20. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta – mat. č. 19/2020 

21. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2019 – mat. č. 20/2020 

22. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o – mat. č. 21/2020 

23. Informatívna správa o plnení rozpočtu a prehľad sponzorských zmlúv MsHK Žilina, a.s. – 

mat. č. 22/2020 

24. Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. formou 

priameho predaja s elektronickou aukciou – mat. č. 23/2020 

25. Informatívna správa o využití elektronických aukcií pri nakladaní s majetkom mesta Žilina 

– mat. č. 24/2020 

26. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) – 

mat. č. 25/2020 

27. Návrh na schválenie memoranda o spolupráci pri poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí 

bez domova – mat. č. 26/2020 

28. Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou – mat. č. 27/2020 

29. Návrh na schválenie predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX, ročník 

2015 – mat. č. 28/2020 

30. Zámer mesta Žilina uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 – mat. č. 

29/2020 

31. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 

zariadení na nové funkčné obdobie rád škôl a školských zariadení – mat. č. 30/2020 

32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie 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 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 24/2019 

– mat. č. 31/2020 
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33. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 32/2020 

34. Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie 

mesta na rok 2020 – mat. č. 33/2020 

35. Informatívna správa o systéme prerozdeľovania dotácií na šport – mat. č. 34/2020 

36. Zavedenie ekonomických motivačných nástrojov pre obyvateľov mesta Žilina na zvýšenie 

triedenia odpadu – mat. č. 35/2020 

37. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 36/2020 

38. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (zmena) – mat. č. 37/2020 

39. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené 

územie „Sad SNP“ – mat. č. 38/2020 

40. Návrh na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou 

kanceláriou Karkó, s.r.o. zo dňa 10.07.2019 – mat. č. 39/2020 

41. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny 

– mat. č. 40/2020 
42. Zmena výšky povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa zo schválenej sumy 

oprávnených výdavkov na projekt v grantovom systéme mesta Žilina – mat. č. 41/2020 

43. Zmena pomeru bežných a kapitálových výdavkov v rámci čerpania prostriedkov 

pohotovostných zdrojov mesta Žilina – mat. č. 42/2020 

44. Interpelácie 

45. Všeobecná rozprava 

46. Záver 

 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Peter Ničík, 

- Juriš,  

- Pažický, 

- Randa.  

 

Poslanec Peter Ničík navrhol presunúť body č. 38 (mat. č. 37/2020), č. 39 (mat. č. 38/2020), č. 

40 (mat. č. 39/2020), č. 41 (mat. č. 40/2020) návrhu programu za bod č. 1 návrhu programu ako 

body č. 2, 3, 4, 5. 

Poslanec Juriš požiadal o presunutie bodu č. 20 - Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného 

architekta (mat. č. 19/2020) ako bod č. 3, za Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Žiline (mat. č. 1/2020). 

 

Poslanec Pažický navrhol vypustiť bod č. 8 - Návrh fondu na podporu mestských častí (mat. č. 

7/2020) z návrhu programu. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora požiadal o presunutie bodu č. 28 - Návrh na 

schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou (mat. č. 27/2020) pred bod č. 
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14 - Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

(mat. č. 13/2020). 

 

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

o: 

1. návrhu poslanca Petra Ničíka presunúť body č. 38 (mat. č. 37/2020), č. 39 (mat. č. 38/2020), 

č. 40 (mat. č. 39/2020), č. 41 (mat. č. 40/2020) návrhu programu za bod č. 1 návrhu 

programu ako body č. 2, 3, 4, 5. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

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

2. návrhu poslanca Juriša presunúť bod č. 20 (mat. č. 19) návrhu programu za bod č. 3 

(vzhľadom na schválenie presunu predchádzajúcich bodov programu ako bod č. 7). 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu poslanca Pažického vypustiť bod č. 8 (mat. č. 7/2020) z návrhu programu. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, presunúť bod č. 28 (mat. č. 27/2020) 

pred bod č. 14 (mat. č. 13/2020). Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. programe ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov Petra Ničíka, 

Juriša, Pažického a Randu, prvého zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva program 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. 

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

 

Vypustený materiál s názvom Návrh fondu na podporu mestských častí – mat. č. 7/2020 tvorí 

prílohu č. 3 zápisnice. 

 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (zmena) – mat. č. 37/2020 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené 

územie „Sad SNP“ – mat. č. 38/2020 

4. Návrh na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou 

kanceláriou Karkó, s.r.o. zo dňa 10.07.2019 – mat. č. 39/2020 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny 

– mat. č. 40/2020 
6. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 1/2020 

7. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta – mat. č. 19/2020 

8. Plán záchrany pamiatok na starom cintoríne – mat. č. 2/2020 

9. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so spoločnosťou 

REINOO, a.s., IMMO – LOG SK ALPHA s.r.o. a ESPATI s.r.o. – mat. č. 3/2020 

10. Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci 

revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina – mat. č. 4/2020 

11. Návrh konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019-2023 – mat. 

č. 5/2020 
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12. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 81/2019 zo dňa 25.04.2019 – mat. č. 6/2020 

13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 8/2020 

14. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 9/2020 

15. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 7 (6b) – mat. č. 10/2020 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina 

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 

2/2019 – mat. č. 11/2020 

17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 12/2020 

18. Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou – mat. č. 27/2020 

19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 – 

mat. č. 13/2020 

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

MHD III. etapa – mat. č. 14/2020 

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

mat. č. 15/2020 
22. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok –

cykloprístrešky – mat. č. 16/2020 

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

bremena – mat. č. 17/2020 

24. Plán zhustenia spojov na linkách MHD – mat. č. 18/2020 

25. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2019 – mat. č. 20/2020 

26. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o – mat. č. 21/2020 

27. Informatívna správa o plnení rozpočtu a prehľad sponzorských zmlúv MsHK Žilina, a.s. – 

mat. č. 22/2020 

28. Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. formou 

priameho predaja s elektronickou aukciou – mat. č. 23/2020 

29. Informatívna správa o využití elektronických aukcií pri nakladaní s majetkom mesta Žilina 

– mat. č. 24/2020 

30. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) – 

mat. č. 25/2020 

31. Návrh na schválenie memoranda o spolupráci pri poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí 

bez domova – mat. č. 26/2020 

32. Návrh na schválenie predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX, ročník 

2015 – mat. č. 28/2020 

33. Zámer mesta Žilina uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 – mat. č. 

29/2020 

34. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 

zariadení na nové funkčné obdobie rád škôl a školských zariadení – mat. č. 30/2020 

35. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie 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 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 24/2019 

– mat. č. 31/2020 

36. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 32/2020 
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37. Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie 

mesta na rok 2020 – mat. č. 33/2020 

38. Informatívna správa o systéme prerozdeľovania dotácií na šport – mat. č. 34/2020 

39. Zavedenie ekonomických motivačných nástrojov pre obyvateľov mesta Žilina na zvýšenie 

triedenia odpadu – mat. č. 35/2020 

40. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 36/2020 

41. Zmena výšky povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa zo schválenej sumy 

oprávnených výdavkov na projekt v grantovom systéme mesta Žilina – mat. č. 41/2020 

42. Zmena pomeru bežných a kapitálových výdavkov v rámci čerpania prostriedkov 

pohotovostných zdrojov mesta Žilina – mat. č. 42/2020 

43. Interpelácie 

44. Všeobecná rozprava 

45. Záver 

 

Primátor mesta informoval o dvoch požiadavkách občanov, ktorí majú záujem vystúpiť na 

dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva:  

 

- Mgr. Blahovcová – k bodu – Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou 

Blahovcovou. Žiadosť o vystúpenie tvorí prílohu č. 4. zápisnice. 

 

- Tibor Lančarič, predseda asociácie pyrotechnických firiem – k bodu – Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny. Žiadosť 

o vystúpenie tvorí prílohu č. 5. zápisnice. 

 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o: 

 

1. umožnení vystúpenia občianke pani Blahovcovej v rámci bodu „Návrh na schválenie 

dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou“. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. umožnení vystúpenia zástupcovi Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem v rámci bodu 

„Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta 

Žiliny“. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok 

hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta 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. 

 

Následne vyhlásil 10 minútovú prestávku za účelom úpravy programu zastupiteľstva po 

technickej stránke. 

 

 

 

 

 



  7. strana zápisnice z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.02.2020 a 18.02.2020 

 

Ad 2/ Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (zmena)  

 

Materiál č. 37/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Materiál uviedol Mgr. Vladimír Randa, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline a prvý 

zástupca primátora. Počas uvádzania materiálu predložil návrh na úpravu uznesenia 

predloženého v materiáli v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

Doplnenie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v článku 5, bod 3: 

 

V 3. odrážke sa za spojenie „dôvodovú správu“, dopĺňa text „súčasťou ktorej je okrem 

iného informácia, či materiál má alebo nemá dopad na rozpočet mesta. V prípade, že 

materiál má dopad na rozpočet mesta, predkladateľ určí presné finančné vyčíslenie 

dopadu navrhnutého materiálu. V prípade, že nie je možné presne vyčísliť dopad 

materiálu na rozpočet mesta, predkladateľ upozorní, že výška dopadu materiálu na 

rozpočet mesta Žilina nie je známa.“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

-  Milan. 

 

 

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

 

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

hlasovať o: 

1. doplňujúcom 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. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 1/2020. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné 

chránené územie „Sad SNP“  

 

 

Materiál č. 38/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

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

a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Primátor mesta informoval, že Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 
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mesta od 30.01.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb 

žiadne pripomienky. Materiál uviedol Mgr. Marek Richter, PhD. poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Počas svojho vystúpenia požiadal o predĺženie svojho príspevku pri 

uvádzaní materiálu o ďalších 5 minút. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení príspevku poslanca Richtera o ďalších 5 

minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Groma, 

- Kapitulík, 

- Cáder, 

- Juriš,  

- Randa, 

- Johanes, 

- Richter. 

 

 

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

V rámci diskusie predložili návrhy na uznesenie poslanci Groma, Kapitulík a Juriš. 

 

Poslanec Groma predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Doplnenie bodu III.  

vecne príslušný odbor MsÚ pripraví doplnenie VZN o lokalitu „Hlinkovo námestie“ a predloží 

ho na rokovanie na najbližšie mestské zastupiteľstvo.“ 

 

Poslanec Kapitulík predložil návrh na uznesenie v znení: 

„žiada prednostu MsÚ o vykonanie všetkých potrebných krokov potrebných pre spracovanie 

územného plánu zóny pre územie Sad SNP.“ 

 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Návrh na stiahnutie bodu programu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, 

ktorým s vyhlasuje obecné chránené územie „Sad SNP“ a jeho opätovné zaradenie po zvolení 

nového riaditeľa ÚHA a s jeho stanoviskom  k uvedenému návrhu.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 2/2020. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 3/2020. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 4/2020 (VZN č. 1/2020). Výsledok hlasovania č. 15 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 4/ Návrh na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 

s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o. zo dňa 10.07.2019  

 

Materiál č. 39/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Miriam Šuteková, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. Počas svojho vystúpenia požiadala o predĺženie 

svojho príspevku pri uvádzaní materiálu o ďalších 5 minút. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení príspevku poslankyne Šutekovej o ďalších 5 

minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Maňák, 

- Bechný, 

- Cibuka, 

- Milan, 

- Talapka, 

- Groma, 

- Randa, 

- Cáder, 

- Balogová. 

 

 

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

Poslanec Bechný požiadal počas vystúpenia v diskusii o predĺženie svojho 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. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Poslanci pokračovali v diskusii v poradí, v akom boli prihlásení. 

 

Poslanec Talapka požiadal počas vystúpenia v diskusii o predĺženie svojho príspevku o ďalších 

5 minút. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca Talapku  

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

Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslanec Groma rovnako požiadal počas vystúpenia v diskusii o predĺženie svojho príspevku 

o ďalších 5 minút. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca Gromu  

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

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

 

Poslanec Kašša predniesol v rámci faktickej poznámky návrh na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslanca Cádera. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Kaššu na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslanca Cádera. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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 uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

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

zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

 

 

Ad 5/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na 

území mesta Žiliny  
 

Materiál č. 40/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

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

a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. Primátor mesta informoval, že Návrh 

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

mesta od 30.01.2020. K tomuto návrhu boli vznesené pripomienky zo strany Slovenskej 

asociácie pyrotechnických firiem. Ich vyhodnotenie sa uskutočnilo s navrhovateľom nariadenia 

a príslušnou komisiou. Vyhodnotenie pripomienok bolo poslancom, v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení, predložené v písomnej forme tri dni pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva. Materiál uviedla Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 
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Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu dal slovo pánovi 

Tiborovi Lančaričovi, predsedovi Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem, ktorého 

vystúpenie bolo schválené na začiatku rokovania mestského zastupiteľstva hlasovaním. 

Zároveň ho upozornil, že jeho vystúpenie môže trvať maximálne 5 minút. 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Randa, 

- Bechný, 

- Maňák, 

- Balogová, 

- Plešinger,  

- Groma. 

 

 

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

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh na 

uznesenie v znení: 

„V návrhu, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2019 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene 

a poriadku na území mesta Žilina, navrhujem doplniť v čl. 6 odsek 11 za vetu „z dôvodu 

ochrany verejného poriadku sa zakazuje na území mesta používať pyrotechnické výrobky kat. 

F2 a F3“ nasledovný text: „mesto môže udeliť výnimku v súlade s platnou legislatívou.“ 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. uznesení viažúcom sa na Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva prijali uznesenie č. 5/2020. Výsledok 

hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. doplňujúcom 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. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina prítomných 

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

 

 

 

Ad 6/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  
 

Materiál č. 1/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

V nadväznosti na čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline táto 
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správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol - 

Ing. Michal Berger, prednosta 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. 6/2020. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 7/ Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta  

 

Materiál č. 19/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. Materiál uviedol - Mgr. Ing. Radoslav 

Machan, vedúci  odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline. Primátor 

mesta ho doplnil a následne dal slovo Ing. arch. Rudolfovi Chodelkovi. 

Po vystúpení pána Chodelku primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Randa, 

- Cibulka, 

- Kapitlulík. 

 

 

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

V rámci diskusie predložili návrhy na uznesenie poslanci Randa a Kapitulík. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predniesol v rámci diskusie návrh rozhodnúť o 

vymenovaní hlavného architekta verejným hlasovaním.  

 

Poslanec Kapitulík predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada 

 

1. riaditeľa Útvaru hlavného architekta Mesta Žilina o spracovanie návrhu doplnenia 

regulačných prvkov Územného plánu Mesta Žilina o napríklad: 

 podiel nepriepustnosti povrchu (PNP) 

 podiel potencionálnej zelene v území (PpZ) 

 ekoindex (Eix) 

a ďalšie regulačné prvky s cieľom zabezpečenia trvalej udržateľnosti a kvality 

životného prostredia v Meste Žilina“ 
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, rozhodnúť o vymenovaní hlavného 

architekta verejným hlasovaním. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 7/2020. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 8/2020. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 8/ Plán záchrany pamiatok na starom cintoríne  

 

Materiál č. 2/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou územného plánovania a výstavby a tvorí 

prílohu č. 12 zápisnice. Materiál uviedol - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v 

Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Kapitlulík, 

- Maňák, 

- Groma. 

 

 

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

 

Poslanec Kapitulík dal návrh, aby sa k bodom č. 8, 9, 10, 11 a 12, ktorých predkladateľom je 

prednosta, zlúčila diskusia do jednej spoločnej. 

Nakoľko nebol primátor mesta v tom čase v rokovacej sále prítomný, dal poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, hlasovať o návrhu poslanca Kapitulíka spojiť diskusiu k bodom č. 8 – 12 

do jednej spoločnej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 9/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so 

spoločnosťou REINOO, a.s., IMMO – LOG SK ALPHA s.r.o. a ESPATI s.r.o.  

 

Materiál č. 3/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou 

dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. Materiál 

uviedol - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

 

Ad 10/ Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko – architektonických 

štúdií v rámci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina  

 

Materiál č. 4/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia,  komisiou územného plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. Materiál 

uviedol - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

 

Ad 11/ Návrh konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 

2023  

 

Materiál č. 5/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný územného plánovania 

a výstavby, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. Materiál 

uviedol - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

 

Ad 12/ Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 81/2019 zo dňa 25.04.2019  

 

Materiál č. 6/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Materiál uviedol - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta následne otvoril k bodom programu č. 8 až č. 12 spoločnú diskusiu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Maňák, 

- Groma,  

- Cibulka, 

- Pažický, 

- 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 všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu uznesenia k materiálu „Plán záchrany pamiatok na starom cintoríne“. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 9/2020. 

Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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2. návrhu uznesenia k materiálu „Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum 

o spolupráci so spoločnosťou REINOO, a.s., IMMO - LOG SK ALPHA s.r.o. a ESPATI 

s.r.o.“ Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 10/2020. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu uznesenia k materiálu „Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko - 

architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina“. 

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

11/2020. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. návrhu uznesenia k materiálu „Návrh konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoja bývania 

mesta Žilina 2019 – 2023“. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 12/2020. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

5. návrhu uznesenia k materiálu „Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k 

uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 81/2019 zo dňa 25.04.2019“. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 13/2020. 

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

 

 

 

Ad 13/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2019  

 

Materiál č. 8/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. Materiál uviedla - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná 

kontrolórka mesta Žilina. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

 

- Chodelková. 

 

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. 14/2020. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 14/ Správa o výsledkoch kontrol  

 

Materiál č. 9/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. Materiál uviedla - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná 

kontrolórka mesta Žilina. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 
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- Chodelková. 

 

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. 15/2020. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 15/ Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 7 (6b)  

 

Materiál č. 10/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou dopravy, komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 19 

zápisnice. Materiál uviedla - Ing. arch. Júlia Durdyová z referátu stavebného úradu Mestského 

úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta ako predkladateľ materiálu navrhol vypustenie riešenia podnetu 3.44 v znení: 

 

„vypustenie riešenie podnetu 3.44 (podnet v znení: „P.č. KN-C 2463/1, -/2, 2428/1 k.ú. Žilina 

– doplniť do grafickej časti a do záväznej časti regulatív umiestenie parkovacieho domu, zmeniť 

min. index ozelenenia: 0,3“)“ 

 

 

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka,  

- Maňák,  

- Randa, 

- Balogová. 

 

 

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

 

V rámci diskusie predložili poslanci 5 pozmeňujúcich návrhov a to nasledovne: 

 

Poslanec Cibulka predložil 2 pozmeňujúce návrhy: 

 

1. návrh v znení: 

 

„V odseku 2.18.4.1 Dopravné vybavenie sa vypúšťa text:  

 

„nové parkoviská je možné uskutočňovať len ku konkrétnej stavbe (súboru stavieb), ich počet 

sa musí preukázať výpočtom podľa STN 736 110 Projektovanie miestnych komunikácií.“ 
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2. návrh v znení: 

 

„V odseku 2.18.12 určenie, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územný plán 

zóny sa vypúšťa text: 

 

„územie športu Chrasť (4.16.ŠR/01)“ 

 

 

Poslanec Maňák predložil 2 návrhy: 

 

1. návrh v znení: 

 

„vypustenie z návrhu: Urbanistický okrsok č. 11 – Urbanistický obvod č. 03 – Veľký diel 

športový areál – v areáli krytej plavárne nepripustiť žiadne nové objekty.“ 

 

2. návrh v znení: 

 

„vypustiť z návrhu doplnky bod 2.18.1.3. zásady a regulatívy priestorového usporiadania 

a funkčného využívania územia vetu: min. 50% z požadovanej plochy zelene musí byť zeleň na 

rastlom – teréne.“ 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil návrh v znení: 

 

„vypustenie riešenie podnetu 4.14 (podnet v znení: „V rámci funkčnej plochy 1.05.ZV/01 (Sad 

SNP) pripustiť objekt kaviarne v zmysle Urbanisticko-krajinárskej štúdie Námestie Andreja 

Hlinku s parkom.“) 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu primátora mesta ako  predkladateľa materiálu na vypustenie riešenia podnetu 3.44 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu (návrh na úpravu v ods. 2.18 4.1 

Dopravné vybavenie). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

3. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu (návrh na úpravu v ods. 2.18.12 

Určenie, pre ktoré časti mesta ...). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

4. návrhu poslanca Maňáka v zmysle písomného návrhu (vypustenie: Urbanistický okrsok č. 

11 ...). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. návrhu poslanca Maňáka v zmysle písomného návrhu (návrh na úpravu bodu 2.18.1.3 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia). Písomný 

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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6. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu 

(vypustenie riešenie podnetu 4.14. ...). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

7. uznesení ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov primátora mesta ako 

predkladateľa materiálu, poslanca Maňáka a poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

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

16/2020. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 16/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 

Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 

a č. 2/2019  

 

Materiál č. 11/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou dopravy, komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 20 

zápisnice. Primátor mesta uviedol, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 30.01.2020. K tomuto návrhu neboli 

vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla - Ing. 

arch. Júlia Durdyová z referátu stavebného úradu Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Randa. 

 

 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil návrh v znení: 

 

„vypustiť riešenie podnetu 3.44 (podnet v znení: „P.č. KN-C 2463/1, -/2, 2428/1 k.ú. Žilina – 

doplniť do grafickej časti a do záväznej časti regulatív umiestenia parkovacieho domu, zmeniť 

min. index ozelenenia: 0,3“).“ 

 

„vypustenie riešenia podnetu 4.14 (podnet v znení: „V rámci funkčnej plochy 1.05.ZV/01 (Sad 

SNP) pripustiť objekt kaviarne v zmysle Urbanisticko-krajinárskej štúdie Námestie Andreja 

Hlinku s parkom.“)“ 

 

„vypustenie riešenia podnetu 4.16 (podnet v znení: v areáli plavárne, okrem prístavby, 

nepripustiť žiadne nové objekty).“ 

 

 

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

hlasovať o: 
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1. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu 

(vypustenie riešenia podnetu č. 3.44, 4.14 a 4.16). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina prítomných 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 17/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

10/2019 – Informatívna správa  

 

Materiál č. 12/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. Materiál uviedol - 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. 17/2020. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou  

 

Materiál č. 27/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - JUDr. Erik 

Štefák, vedúci odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu 

v Žiline. 

 

Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu udelil slovo pani 

Blahovcovej, ktorej vystúpenie bolo schválené na začiatku rokovania mestského zastupiteľstva 

hlasovaním. Zároveň ju upozornil, že jej vystúpenie môže trvať maximálne 5 minút. 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Maňák,  

- Bechný. 

 

 

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

 

Poslanec Bechný predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 
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„navrhujem hlasovať v poradí: 

1. variant 2 

2. variant 1“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Bechného hlasovať najskôr o variante č. 2 a až následne o variante č. 1. 

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

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení - variant 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení - variant 1. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 18/2020. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 19/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2020  

 

Materiál č. 13/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou školstva a mládeže, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí 

prílohu č. 23 zápisnice. Materiál uviedol - Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci  odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Randa,  

- Groma, 

- Pažický. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili poslanci 4 návrhy. 

 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil návrh v znení: 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v nasledujúcom znení: 
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Príjmy 

Pro- 

gra

m 

Pod- 

progr. 

Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 

Text RO 1/2020 

   231 Príjem z predaja kapitálových aktív 

(príjem z predaja bytu) 

70 000,-€ 

Príjmy – úprava spolu: 70 000,-€ 

 

Výdavky 

Pro- 

gra

m 

Pod- 

progr. 

Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 

Text RO 1/2020 

12 3 06.6.0 640 Bežné transfery (výdavok v zmysle 

dohody o urovnaní) 

64 277,-€ 

Výdavky – úprava spolu: 64 277,-€ 

 

 

 

Poslanec Groma predložil 2 návrhy: 

 

1. návrh v znení: 

 

„presunutie položky 2.2., EK. KL. 710 modernizácia webovej stránky – 50.000,- € na položku 

11.6. EK. KL. 710 obstarávanie kapitálových aktív mestský mobiliár + 50.000,- €“ 

 

2. návrh v znení: 

 

 „presunutie položky 2.1., EK. KL. 630 výdavky na služby externé právne služby – 50.000,- € 

na položku 13.6. EK. KL. 640 sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi Nadácia mesta Žilina 

+ 50.000,- €“ 

 

 

 

Poslanec Pažický predložil návrh v znení: 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v nasledujúcom znení:  
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          Výdavky 

Pro- 

gra

m 

Pod- 

progr. 

Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 

Text RO 1/2020 

2 1 0170 650 Splátky úrokov .... -6 650 

2 1 0111 630 Pohotovostné zdroje pre mestský výbor 

č. 8 z dôvodu pridania MČ Mojšová 

Lúčka a Strážov 

1 320 

2 1 0111 710 Pohotovostné zdroje pre mestský výbor 

č. 8 z dôvodu pridania MČ Mojšová 

Lúčka a Strážov 

5 330 

Výdavky – úprava celkom: 0 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, zaradiť do rozpočtovej 

zmeny vyrovnanie s Mgr. Blahovcovou. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu (položku modernizácia webovej 

stránky (50 000 €) presunúť na obstarávanie kapitálových aktív mestský mobiliár). Písomný 

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu (výdavky na služby externé právne 

služby (50 000 €) presunúť na sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 

Nadácia mesta Žilina). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

4. doplňujúcom návrhu poslanca Pažického v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora a poslanca Pažického. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 19/2020. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

 

Vzhľadom na schválené zmeny v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva, týkajúce sa 

dĺžky času rokovania, dal primátor mesta návrh, aby poslanci hlasovaním rozhodli, ktorým 

bodom ukončia prvý rokovací deň 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

 

Následne dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Kapitulíka ukončiť rokovanie prvého rokovacieho dňa MZ bodom č. 28 – 

„Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 
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formou priameho predaja s elektronickou aukciou.“ Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, ukončiť rokovanie prvého rokovacieho 

dňa MZ bodom č. 24 – „Plán zhustenia spojov na linkách MHD.“ Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 20/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

zastávky MHD III. etapa  

 

Materiál č. 14/2020 bol doručený poslancom dňa 12.02.2020 e-mailom a tvorí prílohu č. 24 

zápisnice. Materiál uviedla – Bc. Ivana Stillerová, vedúca  oddelenia projektov EÚ Mestského 

úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil s diskusným príspevkom, primátor mesta 

diskusiu ukončil a po odznení faktických poznámok dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

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

20/2020. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

cyklotrasy  

 

Materiál č. 15/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Materiál uviedla – Bc. Ivana Stillerová, vedúca  oddelenia projektov EÚ 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. 21/2020. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok –

cykloprístrešky  

 

Materiál č. 16/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Materiál uviedla – Bc. Ivana Stillerová, vedúca  oddelenia projektov EÚ Mestského úradu 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. 22/2020. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 23/ Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení 

vecného bremena  

 

Materiál č. 17/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Materiál uviedla – Bc. Ivana Stillerová, vedúca  oddelenia projektov EÚ 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. 23/2020. Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 24/ Plán zhustenia spojov na linkách MHD  

 

Materiál č. 18/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou dopravy a 

tvorí prílohu č. 28 zápisnice. Materiál uviedol – Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ a riaditeľ 

spoločnosti DPMŽ. Jeho vystúpenie doplnil Ing. Ján Šimko, dopravno-prevádzkový námestník 

DPMŽ. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Richter, 

- Pažický, 

- 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 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. 24/2020. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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ZÁPISNICA 
 

z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.02.2020  

 

Primátor mesta nebol prítomný na začiatku druhého rokovacieho dňa mestského zastupiteľstva 

z dôvodu neodkladných pracovných povinností, pričom poveril vedením zasadnutia poslanca 

Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov 

i zástupcov médií.  

Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 22 poslancov, a tým je mestské zastupiteľstvo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných poslancov sa v priebehu zasadnutia zvýšil na 

28. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnili poslanci: Barčík, Durmis a Peter Ničík. Prezenčná 

listina z druhého rokovacieho dňa 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline tvorí 

prílohu č. 1 zápisnice.  

Vzhľadom na to, že poslanec Barčík ako člen návrhovej komisie nebol prítomný, poslanec 

Randa, prvý zástupca primátora navrhol ako nového člena návrhovej komisie poslankyňu 

Chodelkovú.  

Následne dal poslanec Randa, prvý zástupca primátora hlasovať o  voľbe nového člena 

návrhovej komisie – poslankyne Chodelkovej namiesto neprítomného člena návrhovej komisie 

poslanca Barčíka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva nového člena návrhovej 

komisie schválili. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 25/ Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte 

pridelených bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2019  

 

Materiál č. 20/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. Materiál uviedla – Mgr. Katarína 

Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

 

- Birnerová. 

 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 
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Po odznení diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca primátora, diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 25/2020. Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

 

Ad 26/ Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o  

 

Materiál č. 21/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. Materiál uviedol – JUDr. Erik Štefák., vedúci  odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Kašša,  

- Trnovec, 

- Randa. 

 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

Počas rokovania sa dostavil na zasadnutie primátor mesta, ktorý prevzal vedenie rokovania. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil počas vystúpenia v diskusii návrh, aby sa 

o schválení nového konateľa MsHKM Žilina hlasovalo verejne.  

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, hlasovať o schválení nového konateľa 

MsHKM Žilina verejne. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 26/2020. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 27/ Informatívna správa o plnení rozpočtu a prehľad sponzorských zmlúv MsHK 

Žilina, a.s.  

 

Materiál č. 22/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou športu a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. Materiál uviedol – MVDr. Ján 

Nociar, konateľ spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. 

 

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

 

- Richter,  

- Chodelková, 

- Balogová, ktorá sa svojho diskusného príspevku vzdala. 

 

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

 

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

 

„Vypustenie bodu I. „úpravu uznesenia MZ v Žiline č. 185/2019 zo dňa 06.09.2019 v časti I. 

2., a to tak, že sa zruší podmienka pripísanie sponzorsky získaných finančných prostriedkov na 

bankový účet MsHK Žilina, a.s.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Richtera na vypustenie bodu I. z návrhu uznesenia, v zmysle písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

27/2020. Výsledok hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 28/ Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, 

a.s. formou priameho predaja s elektronickou aukciou  

 

Materiál č. 23/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou športu a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. Materiál uviedol – JUDr. Erik 

Štefák, vedúci  odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v 

Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Kapitulík,  

- Hriník, 

- Cáder,  

- Šuteková, 

- Milan, 

- Richter. 

 

 

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

 

V rámci diskusie preložili pozmeňujúce návrhy na uznesenie poslanci Kapitulík a Milan. 
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Poslanec Kapitulík predložil návrh na uznesenie, ktorý ešte pred hlasovaním stiahol. 

 

Poslanec Milan predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

 

„ I. schvaľuje 

 

Pozmeňujúci návrh k bodu programu Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií 

MsHK Žilina, a.s. formou priameho predaja s elektronickou aukciou v znení: 

 

1. v časti II. 1 návrhu uznesenia sa za písm. h) dopĺňa písm. i) v znení „účastník priameho 

predaja je povinný predložiť spolu s cenovou ponukou projekt rozvoja žilinského 

hokeja. Mesto Žilina zriadi osobitnú päťčlennú komisiu na vyhodnotenie predložených 

projektov. Komisia bude hodnotiť v škále bodov od 5 do 1, pričom číslo 5 odpovedá 

najvyššej úrovni hodnotenia a číslo 1 najnižšej úrovni hodnotenia predložených 

projektov. Počet bodov pridelených komisiou bude jedným z kritérií pri výbere víťaznej 

ponuky, 

 

2. v časti II. 1 písm. a) návrhu uznesenia sa slová: „v písm. b) – h)“ nahrádzajú slovami: 

„v písm. b) – i)“, 

 

3. doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n), 

 

4. doterajšie písm. n) sa označuje ako písm. m) 

 

5. v časti II. 1 návrhu uznesenia sa písm. n) nahrádza nasledovným znením: 

 

„n) lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky: do 15 dní od konania zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, na ktorom budú jednotlivé cenové ponuky mestskému 

zastupiteľstvu predložené a bude rozhodnuté o predaji majetku uchádzačovi, ktorý ponúkol 

najlepšiu ponuku. Pri vyhodnocovaní predložených návrhov a výbere víťaznej ponuky budú 

rozhodujúcimi kritériami: výška ponúkanej kúpnej ceny s váhou kritéria 50%, počet bodov 

pridelených komisiou za projekt rozvoja žilinského hokeja s váhou kritéria 50%.“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Milana, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

28/2020. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 29/ Informatívna správa o využití elektronických aukcií pri nakladaní s majetkom 

mesta Žilina  

 

Materiál č. 24/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. Materiál uviedol – JUDr. Erik Štefák, 

vedúci  odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania 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. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila návrh na uznesenie, ktorý ešte pred hlasovaním stiahla. 

 

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. 29/2020. Výsledok hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

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

zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

 

 

Ad 30/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného 

bremena)  

 

Materiál č. 25/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou životného 

prostredia, komisiou dopravy, komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

Materiál uviedol – JUDr. Erik Štefák, vedúci  odboru právneho, majetkového a verejného 

obstarávania 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, 

- Pažický.  

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 
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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. 30/2020. Výsledok hlasovania č. 71 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: 

 

- Pažický, 

- Delinčák.  

 

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. 31/2020. Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 3 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- 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 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. 32/2020. Výsledok hlasovania č. 73 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: 

 

- Groma.  

 

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

Poslanec Groma predložil návrh na úpravu uznesenia v znení: 
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„zvýšenie ceny na 50 €/m2 + náklady na vypracovanie znaleckého posudku a náklady na 

určenie trhovej ceny.“ 

 

 

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

1. návrhu poslanca Gromu zvýšiť cenu v oboch bodoch návrhu uznesenia na 50 €/m2 + 

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. 74 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. 

33/2020. Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 5 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. 

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 

neschválili a prijali uznesenie č. 34/2020. Výsledok hlasovania č. 76 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 6 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. 35/2020. Výsledok hlasovania č. 77 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: 

 

- Groma, 

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

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy na uznesenie poslanci Groma a Kapitulík. 

 

Poslanec Groma predložil návrh na úpravu uznesenia v znení: 

 

„navýšenie ceny na 200 €/m2 + náklady na vypracovanie znaleckého posudku + náklady na 

určenie trhovej ceny.“  

 

 

Poslanec Kapitulík predložil návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

 

úpravu jednotkovej ceny na 115 EUR/m2 a navýšenie kúpnej ceny o náklady na 

spracovanie ZP a určenie trhovej ceny.“ 

 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu na navýšenie ceny na 200 €/m2 + 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. 80 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

O návrhu poslanca Kapitulíka sa nehlasovalo, nakoľko bol ako prvý schválený návrh poslanca 

Gromu a tieto návrhy sa navzájom vylučujú. 

 

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

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

36/2020. Výsledok hlasovania č. 81 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

  

Hlasovania č. 78 a č. 79 boli vyhlásené za zmätočné. 

 

 k bodu 8 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Kapitulík.  

 

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

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

 

úpravu jednotkovej ceny na 35 EUR/m2 a navýšenie kúpnej ceny  o náklady na 

spracovanie ZP a určenie trhovej ceny.“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Kapitulíka upraviť jednotkovú cenu na 35 €/m2 a navýšenie kúpnej ceny 

o náklady na spracovanie ZP a určenie trhovej ceny. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 82 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. 

37/2020. Výsledok hlasovania č. 83 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 9 návrhu 

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. 38/2020. Výsledok hlasovania č. 84 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 10 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. 39/2020. Výsledok hlasovania č. 85 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: 

 

- Kapitulík, 

- Pažický.  

 

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

Poslanec Kapitulík predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 
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„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

 

úpravu jednotkovej ceny na 15 EUR/m2.“ 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Kapitulíka upraviť jednotkovú cenu na 15 €/m2, 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. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka. 

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

40/2020. Výsledok hlasovania č. 87 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 12 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Maňák, 

- Pažický.  

 

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

Poslanec Kapitulík predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„stiahnutie materiálu z rokovania MZ a odporúča vysporiadanie pozemku pod mestskou 

komunikáciou formou zámeny (zákon 66/2009).“ 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu poslanca Kapitulíka na stiahnutie materiálu z rokovania MZ, v zmysle 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 41/2020. Výsledok hlasovania č. 88 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 13 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. 42/2020. Výsledok hlasovania č. 89 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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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: 

- Maňák, 

- Kašša.  

 

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

Poslanec Maňák predniesol návrh na stiahnutie bodov č. 1 a 2 uznesenia z rokovania mestského 

zastupiteľstva, v zmysle odporúčania komisie. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu poslanca Maňáka stiahnuť body č. 1 a 2 uznesenia z rokovania. 

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

43/2020. Výsledok hlasovania č. 90 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o uznesení ako celku okrem vyňatých bodov č. 1 a 2. 

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

44/2020. Výsledok hlasovania č. 91 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Vecné bremená (schvaľované nadpolovičnou väčšinou) 

 
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predniesol v rámci faktickej poznámky návrh na 

samostatné hlasovanie o bode  č. 1 a 2b návrhu uznesenia. 

 

Po odznení faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. časti 1 pôvodného návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 45/2020. Výsledok hlasovania č. 93 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. časti 2b pôvodného návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná 

väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 95 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení (časť 2a, 3 a 4 pôvodného uznesenia). Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 46/2020. Výsledok hlasovania č. 

96 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Hlasovania č. 92 a č. 94 boli vyhlásené za zmätočné. 
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Poslanec Groma odišiel z rokovania mestského zastupiteľstva, nakoľko musel odcestovať. Jeho 

karta však ostala v hlasovacom zariadení, čo je v rozpore s Rokovacím poriadkom mestského 

zastupiteľstva v Žiline čl. 10 ods. 3 v znení: 

 

„Prezentácia poslancov sa vykonáva vložením hlasovacej karty do hlasovacieho zariadenia. 

Prezentácia je platná dovtedy, kým poslanec kartu nevyberie (prezentácia sa nevykonáva pred 

každým hlasovaním samostatne). Poslanec je povinný pred opustením rokovacej miestnosti 

vybrať kartu z hlasovacieho zariadenia. 

Ak poslanec nie je prezentovaný, nebude sa prihliadať na jeho hlas v nasledujúcom hlasovaní 

a zároveň nebude zahrnutý do počtu prítomných.  

Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť. Počas hlasovania predsedajúci nemôže nikomu udeliť 

slovo.“ 

 

 

 

Ostatné 

 
k bodu 1 návrhu 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Kapitulík.  

 

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

O tomto bode sa nehlasovalo, nakoľko bol stiahnutý z rokovania na žiadosť predkladateľa. 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

odznení faktických poznámok dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 

väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 97 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: 

 

- Pažický, 

- Randa.  

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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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. 47/2020. Výsledok hlasovania č. 98 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta požiadal návrhovú komisiu v zložení poslancov: Birnerová, Ján Ničík, Trnovec, 

Kapitulík a Chodelková o stanovisko, ako naložiť s kartou poslanca Gromu, ktorá zostala 

v hlasovacom zariadení. Za týmto účelom bola vyhlásená 5 minútová prestávka. 

 

Po ukončení prestávky vyzval primátor mesta poslanca Kapitulíka, aby predniesol stanovisko 

návrhovej komisie, ako sa vysporiadať s danou situáciou. Poslanec Kapitulík oznámil 

prítomným, že návrhová komisia telefonicky kontaktovala poslanca Gromu a informovala ho 

o vzniknutej situácii, pričom si pýtala jeho súhlas na vytiahnutie karty z hlasovacieho 

zariadenia. Poslanec Groma rázne odmietol vytiahnutie karty z jeho hlasovacieho zariadenia 

a akúkoľvek manipuláciu s ňou. Odporúčanie návrhovej komisie teda bolo, nechať kartu 

v hlasovacom zariadení, aby neboli spochybnené nasledujúce hlasovania. 

 

 

 

Ad 31/ Návrh na schválenie memoranda o spolupráci pri poskytovaní sociálnych služieb 

pre ľudí bez domova  

 

Materiál č. 26/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. 

Materiál uviedol – JUDr. Erik Štefák, vedúci  odboru právneho, majetkového a verejného 

obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Birnerová.  

 

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 primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 48/2020. Výsledok hlasovania č. 99 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 32/ Návrh na schválenie predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 

GX, ročník 2015  

 

Materiál č. 28/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Materiál uviedol – JUDr. Erik Štefák, vedúci  odboru právneho, majetkového a verejného 

obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

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

 

- Bechný, 

- Cáder, 

- Kapitulík, 

- 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 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. 49/2020. Výsledok hlasovania č. 100 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 33/ Zámer mesta Žilina uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026  

 

Materiál č. 29/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 37 

zápisnice. Materiál uviedol – Mgr. Vladimír Randa, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline 

a prvý zástupca primátora. Pozvaný hosť doplnil jeho vystúpenie. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Ján Ničík.  

 

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 primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 50/2020. Výsledok hlasovania č. 101 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 34/ Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských 

zariadení na nové funkčné obdobie rád škôl a školských zariadení  

 

Materiál č. 30/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. Materiál uviedla – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca 

odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v 

Žiline. 
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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. 51/2020. Výsledok hlasovania č. 102 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 35/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 

24/2019  

 

Materiál č. 31/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne 

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

30.01.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedla – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, 

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 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. 52/2020 (VZN č. 2/2020). Výsledok hlasovania č. 103 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 36/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina  

 

Materiál č. 32/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne 

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

30.01.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedla – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, 

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Birnerová.  

 

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. 53/2020 (VZN č. 3/2020). Výsledok hlasovania č. 104 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 37/ Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové 

dotácie mesta na rok 2020  

 

Materiál č. 33/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou športu, komisiou životného prostredia, 

komisiou školstva a mládeže, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 41 

zápisnice. Materiál uviedla – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja 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. 54/2020. Výsledok hlasovania č. 105 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 38/ Informatívna správa o systéme prerozdeľovania dotácií na šport  

 

Materiál č. 34/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou športu a tvorí 

prílohu č. 42 zápisnice. Materiál uviedol – Roman Krajniak, vedúci pracovnej skupiny pre 

oblasť športu. Jeho vystúpenie doplnila Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, 

kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Kapitulík, 

- Hriník, 

- Chodelková.  

 

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

Poslanec Hriník predložil v rámci svojho diskusného príspevku doplňujúci návrh v znení: 

„Kritéria na základe, ktorých sa bude prerozdeľovať 100 000 € na podporu vrcholového športu 

na rok 2020, bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.“ 
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Poslankyňa Chodelková v rámci diskusného príspevku požiadala o predĺženie svojho 

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

príspevku poslankyne Chodelkovej o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 106 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Hriníka v zmysle písomného návrhu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 107 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

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

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

55/2020. Výsledok hlasovania č. 108 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 39/ Zavedenie ekonomických motivačných nástrojov pre obyvateľov mesta Žilina na 

zvýšenie triedenia odpadu  

 

Materiál č. 35/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby a 

tvorí prílohu č. 43 zápisnice. Materiál uviedol – Ing. Martin Kapitulík, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

  

V rámci krátkej neprítomnosti primátora mesta v rokovacej miestnosti, poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Balogová,  

- Kapitulík. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Za mesto vystúpila k tejto téme Ing. Marta Moravcová z odboru správy verejného priestranstva 

a životného prostredia. 

 

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. 56/2020. Výsledok hlasovania č. 109 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 40/ Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

Materiál č. 36/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 44 zápisnice. Materiál uviedol – Mgr. Vladimír Randa, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline a prvý zástupca primátora. 

Primátor mesta požiadal o stanovisko k tomuto materiálu Mgr. Ing. Radoslava Machana, 

vedúceho odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ a Ing. Vlastu Grajciarovú, hlavnú 

kontrolórku mesta. 

  

Následne 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. 57/2020. Výsledok hlasovania č. 110 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta, v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia č. 57/2020 tým, že ho nepodpísal v lehote do 

10 dní od jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Žiline. 

 

 

 

Ad 41/ Zmena výšky povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa zo 

schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt v grantovom systéme mesta Žilina  

 

Materiál č. 41/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou športu, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou dopravy 

a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 45 zápisnice. 

Materiál uviedla – Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila faktickou poznámkou poslankyňa: 

 

- Martinková. 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 58/2020. Výsledok hlasovania č. 111 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 42/ Zmena pomeru bežných a kapitálových výdavkov v rámci čerpania prostriedkov 

pohotovostných zdrojov mesta Žilina  

 

Materiál č. 42/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou športu, komisiou dopravy a komisiou kultúry, cestovného ruchu 
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a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 46 zápisnice. Materiál uviedla – Mgr. Zuzana Balogová, 

poslankyňa 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. 59/2020. Výsledok hlasovania č. 113 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Hlasovanie č. 112 bolo vyhlásené za zmätočné. 

 

 

Ad 43/ Interpelácie 

 

Primátor mesta sa spýtal, či má niekto z prítomných pripravené písomne spracované 

interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Interpelácie predložili poslanec Bechný spolu s poslancom Petrom Ničíkom 1ks (príloha č. 47/1 

zápisnice) a poslankyňa Šuteková 2 ks (príloha č. 47/2 a 47/3 zápisnice). 

 

 

 

Ad 44/ Všeobecná rozprava 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k bodu Všeobecná rozprava. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Birnerová, 

- Martinková, 

- Šuteková, 

- Cibulka. 

 

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

V rámci diskusie poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, predložila návrh na 

uznesenie, ktorý ešte pred hlasovaním stiahla, nakoľko bol v rozpore s rokovacím poriadkom 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

Ad 45/ Záver 

 

Primátor sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na uznesenie, o ktorom 

poslanci nehlasovali.  

 

Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, za návrhovú komisiu skonštatovala, že 

mestské zastupiteľstvo rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli 

predložené ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 
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Primátor skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

Na záver sa primátor poďakoval prítomným za účasť na 12. zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a rokovanie ukončil. 

 

 

Uznesenie z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 48 zápisnice. 

 

 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    
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