ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 08.06.2020
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, primátor
mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 08.06.2020 v súlade s § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2
písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Toto mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline sa historicky prvýkrát
uskutočnilo formou videokonferencie. Primátor mesta informoval, že v nadväznosti na § 30f
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude z tohto
zasadnutia vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude zverejnený do 48 hodín po
ukončení rokovania na webovom sídle mesta.
Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka
mesta, prednosta mestského úradu a vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktorí
predkladajú materiál.
Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.
Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 28 poslancov, a tým je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných poslancov sa v priebehu
rokovania zvýšil na 30 (poslanec Cáder a poslanec Johanes). Poslanec Durmis ospravedlnil
svoju neúčasť na rokovaní. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z mimoriadneho
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 Bechného a Chodelkovú.
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: Randa, Birnerová, Juriš,
Kapitulík a Augustín. 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: Randa, Birnerová, Juriš, Kapitulík a Augustín. 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
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2. Návrh na schválenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod letnými terasami a na
schválenie uzatvorenia nájomných zmlúv na prenájom majetku mesta – mat. č. 78/2020
3. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám – mat. č. 79/2020
4. Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina 2020
– mat. č. 80/2020
5. Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č.
81/2020
6. Záver
Následne sa primátor mesta spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o programe v znení, ako bol doručený s pozvánkou. Hlasovaním poslanci program
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č.
2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Schválený program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Návrh na schválenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod letnými terasami a na
schválenie uzatvorenia nájomných zmlúv na prenájom majetku mesta – mat. č. 78/2020
3. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám – mat. č. 79/2020
4. Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina 2020
– mat. č. 80/2020
5. Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č.
81/2020
6. Záver
Primátor mesta požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky alebo
pozmeňujúce návrhy predložili jemu ako predsedajúcemu písomne prostredníctvom e-mailu,
teda spôsobom, o ktorý boli poslanci požiadaný už pred samotným mimoriadnym zasadnutím.
Zároveň odporučil, aby boli poslanecké návrhy zaslané v kópii i ostatným poslancom.

Ad 2/ Návrh na schválenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod letnými
terasami a na schválenie uzatvorenia nájomných zmlúv na prenájom majetku mesta
Materiál č. 78/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 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 a dodal, že dopad na rozpočet mesta bude v sume mínus 22 300 €.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
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-

Chodelková,
Kapitulík,
Balogová,
Richter.

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslankyňa Balogová predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení:
Všetky nájomné zmluvy uvedené v tomto materiáli budú doplnené nasledovne:
I.

V súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania,
povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta
Žilina v znení neskorších doplnkov, čl. 4, bod 14 bude každá letná terasa na viditeľnom
mieste označená sídlom prevádzky, ku ktorej prislúcha a dĺžkou trvania nájomnej zmluvy na
užívanie nehnuteľnosti za účelom zriadenia letnej terasy spolu s údajmi o výmere
a rozmeroch terasy.

II.

V nájomnej zmluve bude zakotvená zmluvná pokuta pre nájomcu a to vo výške rovnajúcej sa
výmere terasy v metroch štvorcových vynásobenej sumou uvedenou pre danú lokalitu
v uznesení 56/2012, časť II. bod 1 a počtom dní platnosti nájomnej zmluvy v prípade
nesplnenia bodu I. a v prípade porušenia zmluvy v časti predmet nájmu, ktorým sa
vymedzuje maximálna plocha letnej terasy. Kontrolu tohto uznesenia vykonáva Mestská
polícia a poverení zamestnanci Mesta Žilina, prvýkrát v termíne do 30 dní od účinnosti
nájomných zmlúv.

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu
ukončil a dal hlasovať o:
1. doplňujúcom návrhu poslankýň Balogovej, Birnerovej a poslanca Richtera, predloženom
poslankyňou Balogovou. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí
prílohu č. 2 zápisnice.
2. prvom uznesení z tohto materiálu v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 98/2020. Výsledok hlasovania č. 4
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
3. druhom uznesení z tohto materiálu v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 99/2020. Výsledok hlasovania č. 5
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 3/ Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám
Materiál č. 79/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 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 a dodal, že dopad na rozpočet mesta bude v sume mínus 39 000 €.
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. 100/2020. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 4/ Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta
Žilina 2020
Materiál č. 80/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Materiál uviedla Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., vedúca odboru komunikácie a vzťahov
s verejnosťou Mestského úradu v Žiline. Jej vystúpenie doplnil primátor mesta, ako
predkladateľ materiálu.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Ján Ničík,
Filipová.

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. 101/2020. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 5/ Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
Materiál č. 81/2020 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 mesta.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
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-

Peter Ničík,
Augustín.

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. 102/2020. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 6/ Záver
Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na uznesenie, o ktorom poslanci
nehlasovali.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské
zastupiteľstvo rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli
predložené ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo.
Primátor mesta skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil.
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 7 zápisnice.

____________________________
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

_____________________________
Ing. Michal Berger
prednosta mestského úradu

___________________________

_______________________________

I. overovateľ – Ing. Lubomír Bechný

II. overovateľ – PaedDr. Ľudmila Chodelková

Zapísala v Žiline dňa 10.06.2020 Terézia Cibulková

