
ZÁPISNICA 
 

z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.05.2020  

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 11.05.2020 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Následne dodal, že Pôvodne 

plánovaný termín mestského zastupiteľstva 27. apríla bol presunutý  na deň 11. mája z dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v dôsledku šírenia sa 

prenosného ochorenia COVID-19. 

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 i zástupcov médií.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 30 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 13. 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 Talapku a Cádera. 

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 JUDr. Erika Štefáka, vedúceho odboru právneho, majetkového 

a verejného obstarávania. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Maňák, Cibulka, Kapitulík, 

Augustín a Juriš. 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: Maňák, Cibulka, Kapitulík, Augustín a Juriš. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 43/2020 

3. Návrh na efektívnejšiu správu verejného priestoru – mat. č. 44/2020  

4. Dopad núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta a zákonný postup mesta Žilina na 

zmiernenie ekonomických dopadov na obyvateľov – mat. č. 45/2020 

5. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2020 
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6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2020 – mat. 

č. 47/2020  

7. Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa – mat. č. 48/2020 

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

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

č. 49/2020 

9. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica, 

SO 01 Rozšírenie kanalizácie, SO 02 Prekládka vodovodu“, na spoločnosť Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 50/2020 

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Projektová 

príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – mat. č. 

51/2020 

11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k národnému 

projektu – Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a 

meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline – mat. č. 52/2020 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 53/2020 

13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2019 – mat. č. 54/2020 

14. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 55/2020 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 – 

Informatívna správa – mat. č. 56/2020 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 – 

mat. č. 57/2020 

17. Dobrovoľná zbierka „Žilina pomáha“ a ustanovenie jej podmienok – mat. č. 58/2020 

18. Súkromná základná škola Félix a ŠKD – mat. č. 59/2020 

19. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 60/2020 

20. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 

2019 – mat. č. 61/2020 

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

mat. č. 62/2020 

22. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám – mat. č. 63/2020 

23. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej verejnej 

súťaže – mat. č. 64/2020 

24. Návrh na schválenie predaja 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. – mat. č. 65/2020 

25. Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 23/2019 o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta – mat. č. 66/2020 

26. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA – mat. č. 67/2020 

27. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – Dodatok č. 1 – mat. č. 

68/2020 

28. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 17.02.2020 

– mat. č. 69/2020 

29. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 17.02.2020 

– mat. č. 70/2020 

30. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny – mat. č. 71/2020 
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31. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016 – mat. 

č. 72/2020 

32. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný odbor – 

mat. č. 73/2020 
33. Opatrenia mesta Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy – mat. č. 

74/2020 

34. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie – mat. č. 75/2020 

35. Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ 

Trnové – mat. č. 76/2020 

36. Zmena rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. ___/2020 – mat. č. 77/2020 

37. Interpelácie 

38. Všeobecná rozprava 

39. Záver 
 

Primátor mesta predniesol návrh na doplnenie programu mestského zastupiteľstva o materiál 

s názvom Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

zastávky MHD III. etapa, ktorý bol poslancom zaslaný v stredu na e-mail. Navrhol ho zaradiť 

ako bod č. 10, pričom poradie nasledujúcich bodov sa automaticky prečísluje. 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Randa, 

- Groma, 

- Juriš,  

- Kapitulík. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, navrhol vypustiť z návrhu programu body č. 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (mat. č. 69/2020, mat. č. 70/2020, mat. č. 71/2020, mat. č. 72/2020, 

mat. č. 73/2020, mat. č. 74/2020, mat. č. 75/2020, mat. č. 76/2020, mat. č. 77/2020). 

Následne poslanec Kapitulík predniesol procedurálny návrh, aby sa o každom bode, ktorý 

navrhol poslanec Randa, prvý zástupca primátora, vypustiť z návrhu programu (body č. 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) hlasovalo samostatne. 

 

Poslanec Juriš ospravedlnil meškanie poslanca Johanesa z dôvodu neodkladných pracovných 

povinností a predniesol návrh na vypustenie bodov č. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 a 36 z návrhu 

programu.  

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu primátora mesta doplniť do programu nový bod č. 10 – Návrh na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  - zastávky MHD III. etapa, pričom 

sa ostatné body prečíslujú. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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2. návrhu poslanca Kapitulíka hlasovať samostatne o každom bode, ktorý navrhol poslanec 

Randa, prvý zástupca primátora, vypustiť z návrhu programu (body: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

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

3. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, vypustiť z návrhu programu body č. 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

O návrhu poslanca Juriša sa vzhľadom na schválený návrh poslanca Randu, prvého zástupcu 

primátora, nehlasovalo. 

4. programe ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu primátora mesta 

a pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci 

schválili program 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline. Výsledok hlasovania č. 

5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Vypustené materiály (body: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) s názvom:  

 

 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 69/2020 

 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 70/2020 

 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny – mat. č. 71/2020 

 Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016 – 

mat. č. 72/2020 

 Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný 

odbor – mat. č. 73/2020 

 Opatrenia mesta Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy – mat. č. 

74/2020 

 Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie – mat. č. 

75/2020 

 Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ 

Trnové – mat. č. 76/2020 

 Zmena rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. ___/2020 – mat. č. 77/2020 

 

tvoria prílohu č. 3 zápisnice. 

 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 43/2020 

3. Návrh na efektívnejšiu správu verejného priestoru – mat. č. 44/2020  

4. Dopad núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta a zákonný postup mesta Žilina na 

zmiernenie ekonomických dopadov na obyvateľov – mat. č. 45/2020 

5. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2020 
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6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2020 – mat. 

č. 47/2020  

7. Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa – mat. č. 48/2020 

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

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

č. 49/2020 

9. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica, 

SO 01 Rozšírenie kanalizácie, SO 02 Prekládka vodovodu“, na spoločnosť Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 50/2020 

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

MHD III. etapa  

11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Projektová 

príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – mat. č. 

51/2020 

12. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k národnému 

projektu – Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a 

meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline – mat. č. 52/2020 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 – 

Informatívna správa – mat. č. 53/2020 

14. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2019 – mat. č. 54/2020 

15. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 55/2020 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 – 

Informatívna správa – mat. č. 56/2020 

17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 – 

mat. č. 57/2020 

18. Dobrovoľná zbierka „Žilina pomáha“ a ustanovenie jej podmienok – mat. č. 58/2020 

19. Súkromná základná škola Félix a ŠKD – mat. č. 59/2020 

20. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 60/2020 

21. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 

2019 – mat. č. 61/2020 

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

mat. č. 62/2020 

23. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám – mat. č. 63/2020 

24. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej verejnej 

súťaže – mat. č. 64/2020 

25. Návrh na schválenie predaja 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. – mat. č. 65/2020 

26. Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 23/2019 o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta – mat. č. 66/2020 

27. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA – mat. č. 67/2020 

28. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – Dodatok č. 1 – mat. č. 

68/2020 

29. Interpelácie 

30. Všeobecná rozprava 

31. Záver 
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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. 

 

 

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

Materiál č. 43/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

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

správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol 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. 60/2020. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Návrh na efektívnejšiu správu verejného priestoru  

 

Materiál č. 44/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou životného prostredia a komisiou územného 

plánovania a výstavby. Materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice a uviedol ho Ing. Michal Berger, 

prednosta Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor, ako predkladateľ 

materiálu. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Maňák, 

- Juriš, 

- Kapitulík, 

- Šuteková, 

- Cáder,  

- Chodelková,  

- Balogová. 

 

 

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

 

Poslanec Juriš predniesol počas svojho vystúpenia procedurálny návrh, aby sa o každom bode 

uznesenia hlasovalo samostatne.  

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. procedurálnom návrhu poslanca Juriša hlasovať o bode 1 a 2 návrhu uznesenia samostatne. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 61/2020. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 
  

 

Ad 4/ Dopad núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta a zákonný postup mesta 

Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov na obyvateľov  

 

Materiál č. 45/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou. Materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice a uviedol ho Mgr. Vladimír Randa, prvý 

zástupca primátora mesta. Jeho vystúpenie doplnil primátor, ako predkladateľ materiálu. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Juriš,  

- Chodelková, 

- Milan.  

 

 

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

 

Poslanec Milan dal procedurálny návrh, aby sa hlasovalo samostatne o informatívnej správe 

a samostatne o zrušovacích uzneseniach, ktorý následne stiahol. 

   

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. uznesení, ktoré sa viaže k informatívnej správe. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 62/2020. Výsledok hlasovania č. 9 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. zrušovacích uzneseniach. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie, nakoľko za návrh, ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 5/ Správa o výsledkoch kontrol  

 

Materiál č. 46/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou športu, 

komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Materiál uviedla Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta Žilina. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Chodelková.  

 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo žiada, štatutára mesta, aby na základe kontrolných zistení vyvodil 

zodpovednosť v rámci pracovno-právnych vzťahov a zosobnil spôsobenú škodu podľa 

zákonných možností.“ 

 

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

dal hlasovať o: 

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

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

schválili (uznesenie č. 63/2020 časť II.). Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

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

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

63/2020. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 6/ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 

2020  

 

Materiál č. 47/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. Primátor mesta  

uviedol, že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2020 

je v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránke mesta od 22.04.2020. Materiál uviedla Ing. Vlasta Grajciarová, 

hlavná kontrolórka mesta Žilina. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 64/2020. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 7/ Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa  

 

Materiál č. 48/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou dopravy a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 9 

zápisnice. 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 prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Pažický.  

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení 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. 65/2020. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 8/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

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

 

Materiál č. 49/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou dopravy a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 10 

zápisnice. 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 prihlásili poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Randa, 

- Cibulka.  

 

 

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

 

Poslanec Kapitulík predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. v 2.18.1.3 vypustiť z textu vetu: Min. 50% z požadovanej plochy zelene musí byť 

zeleň na rastlom teréne a ostatný podiel je možné riešiť formou vegetačných 

striech.“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a vyhlásil krátku prestávku. 

Po ukončení prestávky poslanec Kapitulík stiahol svoj návrh na uznesenie. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 66/2020 (VZN č. 

4/2020). Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 9/ Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná 

ulica, SO 01 Rozšírenie kanalizácie, SO 02 Prekládka vodovodu“, na spoločnosť 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

 

Materiál č. 50/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. Materiál uviedol - Ing. Radovan Martinček, vedúci 

odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s faktickými poznámkami poslanci: 

 

- Augustín, 

- Juriš, 

- Johanes.  

 

 

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

 

Po odznení všetkých faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať 

o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 67/2020. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 10/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

zastávky MHD III. etapa  
 

Materiál bol doručený poslancom dňa 06.05.2020 e-mailom a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Materiál uviedol Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií 

Mestského úradu v Žiline. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila 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 diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 68/2020. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 11/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline  

 

Materiál č. 51/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou dopravy a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. Materiál uviedol - Ing. 

Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s faktickou poznámkou poslanec: 

 

- Pažický.  

 

 

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

 

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. 69/2020. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 12/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

k národnému projektu – Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry 

trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline  

 

Materiál č. 52/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou dopravy a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. Materiál uviedol - Ing. 

Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec: 

 

- Juriš.  

 

 

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

 

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. 70/2020. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Následne primátor mesta vyhlásil obednú prestávku. Po jej ukončení pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

 

 

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

11/2019 – Informatívna správa  

 

Materiál č. 53/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou a tvorí prílohu č. 15 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. 71/2020. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 14/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2019  

 

Materiál č. 54/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. Materiál uviedla Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná 

kontrolórka mesta Žilina. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 72/2020. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 15/ Záverečný účet mesta Žilina za rok 2019  

 

Materiál č. 55/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. Primátor mesta informoval, že Záverečný účet je 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 22.04.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 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. 73/2020. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 16/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2020 – Informatívna správa  

 

Materiál č. 56/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou a tvorí prílohu č. 18 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. 74/2020. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

  

 

Ad 17/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2020  

 

Materiál č. 57/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

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

Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Kašša, 

- Šoška, 

- Cibulka, 

- Kapitulík, 

- Juriš, 

- Chodleková, 

- Randa, 
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- Milan, 

- Groma, 

- Cáder. 

 

 

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

 

V rámci diskusie predložili návrhy na uznesenie poslanci Kašša, Kapitulík a Chodelková. 

 

Poslanec Kašša predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. žiada 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby Mesto Žilina najneskôr do 31.05.2020 

vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie športovej dotácie na rok 

2020. 

 

II. žiada 

 

1. vedenie mesta, aby podľa aktuálnej situácie určilo výšku poskytnutej športovej 

dotácie na rok 2020, minimálne v čiastke 50% zo schváleného rozpočtu 

Podprogramu 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu, športové dotácie 

(450.000,-€).“ 

 

 

Poslanec Kapitulík predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. žiada 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline o prepracovanie rozpočtu na rok 2020 

rozpočtovým opatrením tak, aby tento návrh zohľadňoval predpokladaný 

a avizovaný dopad koronakrízy na rozpočet mesta tak v príjmovej, ako aj vo 

výdavkovej časti. Vytvorenú rezervu na strane výdavkov žiada presunúť do 

rezervného fondu mesta.“ 

 

 

Poslankyňa Chodelková predniesla návrh na uznesenie týkajúci sa úľavy daní z nájmov letných 

terás. Nakoniec ho však stiahla, nakoľko táto téma bude predmetom rokovania najbližšieho 

mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

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

návrhu na uznesenie, predloženom poslancom Kaššom, na samostatné hlasovanie o časti I. 

a samostatne o časti II. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. procedurálnom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, rozdeliť hlasovanie o 

návrhu na uznesenie, predloženom poslancom Kaššom, na samostatné hlasovanie o časti I. 

a samostatné o časti II. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

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

2. návrhu predloženom poslancom Kaššom, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

(uznesenie č. 75/2020 časť I.). Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Poslanec Kapitulík stiahol svoj návrh na uznesenie ešte pred tým, ako dal primátor mesta o ňom 

hlasovať. 

 

3. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu, predloženého poslancom 

Kaššom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č.75/2020. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Dobrovoľná zbierka „Žilina pomáha“ a ustanovenie jej podmienok  

 

Materiál č. 58/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

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

Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor mesta ako predkladateľ materiálu. 

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. 76/2020. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 19/ Súkromná základná škola Félix a ŠKD  

 

Materiál č. 59/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. Materiál uviedla 

PhDr. Jana Buteková, predsedníčka OZ FELIX Žilina. Jej vystúpenie doplnil primátor mesta 

ako predkladateľ materiálu. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Juriš, 

- Pažický, 

- Augustín, 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Počas faktickej poznámky dala poslankyňa Martinková návrh na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslanca Gromu. Následne dal primátor mesta o jej návrhu 

hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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. 77/2020. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 20/ Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN 

č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina  

 

Materiál č. 60/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. Primátor mesta 

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

a internetovej stránke mesta od 22.04.2020. 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. 78/2020 (VZN č. 5/2020). Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

Fatra za rok 2019  

 

Materiál č. 61/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou športu a tvorí prílohu č. 23 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.  
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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. 79/2020. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného 

bremena) 

 

Materiál č. 62/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a 

majetkovou, komisiou životného prostredia, komisiou dopravy – vybrané body  a komisiou 

školstva a mládeže – vybraný bod a tvorí prílohu č. 24 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 ako celku: 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Randa, 

- Šuteková, 

- Groma. 

 

 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, navrhol vypustiť z rokovania mestského 

zastupiteľstva v časti „predaj nehnuteľností“ body č. 4, 5, 7, 9 a 11, v časti „nájom 

nehnuteľností“ bod č. 3 a v časti „ostatné“ body č. 1, 2, 3, pričom o vypustení bodu č. 1 by sa 

hlasovalo samostatne.   

Poslankyňa Šuteková navrhla stiahnuť z rokovania mestského zastupiteľstva v časti „predaj 

nehnuteľností“ body č. 8 a 10. 

 

Poslanec Groma navrhol zmeny cien v nasledujúcich bodoch: 

 

„Bod č. 2 ....... 200 €/m2 

 Bod č. 5 ....... 74,58 €/m2 

 Bod č. 7 ....... 300 €/m2 

 Bod č. 8 ....... 150 €/m2 

 Bod č. 9 ....... 150 €/m2 

Bod č. 10....... 130 €/m2 

Bod č. 11....... 200 €/m2 

 

Plus náklady na určenie ceny 30 € + cena za znalecký posudok.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora mesta, vypustiť z rokovania MZ v časti 

„predaj nehnuteľností“ body č. 4, 5, 7, 9 a 11. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslankyne Šutekovej vypustiť z rokovania MZ v časti „predaj nehnuteľností“ body 

č. 8 a 10. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora mesta, vypustiť z rokovania MZ v časti 

„nájom nehnuteľností“ bod č. 3. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

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

4. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora mesta, vypustiť z rokovania MZ v časti 

„ostatné“ bod č. 1. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora mesta, vypustiť z rokovania MZ v časti 

„ostatné“ bod č. 2 a 3. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

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

 

Časť predaj nehnuteľností: 
 

k bodu 1 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 80/2020. Výsledok hlasovania č. 37 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: 

 

- Groma, 

- Kapitulík. 

 

 

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

 

Poslanec Groma dal návrh na „úpravu ceny na 200 €/m2 + cena za znalecký posudok“ 

 

Poslanec Kapitulík dal návrh na „úpravu ceny na 150 €/m2“ 

 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 
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1. návrhu poslanca Gromu na  určenie ceny na 200 €/m2 + cena za znalecký posudok, v zmysle 

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

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

č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Kapitulíka na úpravu ceny na 150 €/m2 + cena za znalecký posudok, 

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

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

prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

81/2020. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

k bodu 3 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 82/2020. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

k bodu 6 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Richter. 

 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková dala návrh na „zvýšenie ceny na 100 €/m2 + cena znaleckého posudku.“ 

 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslankyne Šutekovej na zvýšenie ceny na 100 €/m2+ cena za znalecký posudok, 

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

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

prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

83/2020. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 12 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Maňák. 

 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková dala návrh na uznesenie v znení: 

 

„Žiadame o to, aby mesto oslovilo vlastníkov ostatných garáží, aby si odkúpili pozemky pod 

nimi, ktoré užívajú bez oprávnenia.“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

a prijali uznesenie č. 84/2020. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 85/2020. Výsledok hlasovania č. 45 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. 86/2020. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

k bodu 14 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. 87/2020. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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NÁJMOM 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: 

 

- Randa, 

- Šuteková. 

 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková dala návrh na „zvýšenie ceny na 5 €/m2/mesiac.“ 

 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu na zvýšenie ceny nájmu na 5 €/m2/mesiac  v časti II. bod 2., v zmysle písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení v predloženom znení, okrem pôvodného bodu 3, ktorý bol vypustený z rokovania 

hlasovaním č. 34. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 88/2020. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

VECNÉ BREMENÁ 
(schvaľované nadpolovičnou väčšinou) 

 

 
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. 89/2020. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

OSTATNÉ UZNESENIA 

 
k bodu 1 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

- Juriš, 

- Pažický. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

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

schválili a prijali uznesenie č. 90/2020. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 
 

k bodu 4 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. 91/2020. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 
 

Ad 23/ Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám  

 

Materiál č. 63/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

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

obstarávania Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor mesta, ako 

predkladateľ materiálu. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s faktickou poznámkou poslanec: 

 

- Juriš. 

 

 

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

 

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. 92/2020. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 24/ Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou 

obchodnej verejnej súťaže  

 

Materiál č. 64/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou školstva a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 26 

zápisnice. Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, vedúci  odboru právneho, majetkového 

a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor mesta, 

ako predkladateľ materiálu. 

 

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. 

 

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. 93/2020. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 25/ Návrh na schválenie predaja 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s.  

 

Materiál č. 65/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou športu a 

komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. Materiál uviedol – JUDr. Erik 

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

Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor mesta, ako predkladateľ materiálu, ktorý zároveň 

predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje zmenu návrhu uznesenia nasledovne: 

 

1. V časti III. písmeno d) bod 6. sa za poslednú vetu dopĺňa veta: „MsHK Žilina, a.s. 

nebude mať nárok na finančné plnenie v roku 2020. Finančné plnenie pre sezónu 

2020/2021 bude v roku 2021, pre sezónu 2021/2022 v roku 2022 a pre sezónu 

2022/2023 v roku 2023. Z dôvodu kontroly použitia finančných prostriedkov sa 

kupujúci zaväzuje vyčleniť pre predávajúceho 1 miesto v dozornej rade spoločnosti 

MsHK Žilina, a.s. minimálne do 31.12.2023“ 

 

2. V časti IV. písmeno b) bod 2. sa slovo „minimálne“ mení na „maximálne“. Zároveň 

sa za poslednú vetu dopĺňa veta: „Hodiny ľadovej plochy, ktoré sa týmto dodatkom 

navyšujú pre MsHK Žilina, a.s. oproti stavu pred podpísaním dodatku budú 

využívané s ohľadom na existujúci rozpis a iba v prípade, že v danom čase ich bežne 

nevyužíva iný športový klub, ktorý pôsobí na zimnom štadióne.“ 



  24. strana zápisnice z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.05.2020 

 

 

3. V časti IV. písmeno b) bod 4. sa za poslednou vetou dopĺňa veta: „Po 10 rokoch 

prejdú všetky vybudované skyboxy bezodplatne do majetku mesta Žilina.“ 

 

4. V časti IV. písmeno b) sa text bodu číslo 5. ruší a nahrádza textom: „V prípade, že 

suma finančného a nefinančného plnenia predávajúceho pre MsHK Žilina, a.s. za 

jeden kalendárny rok prekročí sumu 150 000,-€ zaväzuje sa kupujúci previesť sumu 

rovnajúcu sa celkovému finančnému a nefinančnému plneniu predávajúceho 

zníženú o 150 000,-€ správcovi zimného štadióna určeného predávajúcim ako 

účelovú dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna podľa rozhodnutia 

predávajúceho.“ 

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Bechný, 

- Balogová, 

- Talapka, 

- Cáder, 

- Durmis, 

- Kašša. 

 

 

Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Svoje diskusné príspevky stiahli poslanci Talapka a Durmis. 

 

Počas vystúpenia v diskusii požiadala poslankyňa Šuteková o predĺženie svojho príspevku 

o ďalších 5 minút. Primátor mesta dal o jej požiadavke hlasovať. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Čl. III.  

d) osobitné dojednania: 

 

6. Predávajúci sa zaväzuje každoročne v období od uzavretia zmluvy do 31.12.2023 prispievať 

na činnosť MsHK Žilina, a.s. finančným plnením vo výške maximálne 50.000,- Eur na každú 

jednu jednotlivú hokejovú sezónu počas predmetného obdobia, počnúc sezónou 2020/2021.“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu primátora mesta v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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2. návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženom primátorom 

mesta. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 94/2020. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 26/ Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 23/2019 o dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta  

 

Materiál č. 66/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

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

obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ktorého primátor mesta dočasne poveril viesť 

rokovanie, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

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. 

 

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. 95/2020. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta informoval prítomných, že dnešné rokovanie už trvá 10 hodín a o jeho ďalšom 

pokračovaní rozhodnú poslanci hlasovaním. Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení 

rokovacieho času na dorokovanie programu 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

v súlade s čl. 9 ods. 17 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline - tretia veta. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 60 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

   
 

 

Ad 27/ Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA  

 

Materiál č. 67/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou, komisiou školstva a mládeže, komisiou územného plánovania 

a výstavby a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. Materiál uviedol 

Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v 

Žiline. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Randa, 

- Durmis, 

- Juriš, 

- Bechný. 

 

 

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

 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vypustiť z bodu 

 

I. odvoláva 

 

                     Komisia životného prostredia 

- Mgr. Vladimír Randa 

 

 

2. vypustiť z bodu 

 

II. volí 

 

                     Komisia územného plánovania a výstavby 

- Mgr. Vladimír Randa“ 

 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predniesol procedurálny návrh, aby sa o znovuzvolení 

poslanca Durmisa za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej hlasovalo samostatne. 

 

Poslanec Durmis požiadal, na základe vlastného rozhodnutia o vypustenie časti uznesenia, 

týkajúcej sa jeho opätovného zvolenia za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z návrhu 

uznesenia. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. rozhodnutí poslanca Durmisa nebyť opätovne zvolený do funkcie člena komisie sociálnej, 

zdravotnej a bytovej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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3. uznesení ako celku v znení schválenej úpravy týkajúcej sa poslanca Durmisa. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 96/2020. 

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

 

 

 

Ad 28/ Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – Dodatok č. 1  

 

Materiál č. 68/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou dopravy, 

komisiou finančnou a majetkovou, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, 

komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou školstva a mládeže, komisiou územného 

plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. Materiál tvorí prílohu č. 30 zápisnice 

a uviedol ho Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy 

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. 97/2020. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 29/ 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 Pažický (príloha č. 31 zápisnice) a poslanec Šoška (príloha č. 

32 zápisnice). 

 

 

 

Ad 30/ Všeobecná rozprava 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k bodu Všeobecná rozprava. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Balogová, 

- Kašša, 

- Cibulka. 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie. 
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Ad 31/ Záver 

 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Maňák za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo 

o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené ďalšie návrhy, 

o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor mesta skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na 13. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 13. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 33 zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

 I. overovateľ – Ing. František Talapka                     II. overovateľ – Mgr. Denis Cáder  

 

Zapísala v Žiline dňa 28.05.2020 Terézia Cibulková 

 


