
ZÁPISNICA 
 

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.12.2020  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 14.12.2020 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. b) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

Vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu pandemickú situáciu sa zmenila forma zasadnutia 

z prezenčnej formy na videokonferenciu. Primátor mesta poďakoval za akceptáciu tejto 

zmeny formy zasadnutia zo strany poslancov, pričom dodal, že o uvedenú zmenu požiadali aj 

viacerí poslanci. 

Dodal, 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. Zároveň však 

dodal, že rovnako ako pri predchádzajúcich zasadnutiach, ktoré sa konali formou 

videokonferencie, bude možné aj toto zasadnutie sledovať prostredníctvom živého prenosu na 

youtubovom kanáli mesta Žilina.  

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, prednosta mestského úradu, riaditeľ DPMŽ, s.r.o., náčelník Mestskej polície Žilina a 

vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktorí sú spracovateľmi predkladaných 

materiálov. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 26 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa, s tým, že poslanec Maňák ospravedlnil svoju 

neúčasť a poslanci Filipová a Trnovec sa pripoja neskôr. Počet poslancov sa v priebehu 

zasadnutia zvýšil na 30. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 19. zasadnutia 

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

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Ing. Eriku Ostrochovskú, zamestnankyňu mesta 

Žilina, s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Augustína a Plešingera. 

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. Janu Ochodničanovú, LL.M., vedúcu odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Cáder, Groma, Ján Ničík, 

Šoška a Talapka. 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: Cáder, Groma, Ján Ničík, Šoška a Talapka. Hlasovaním poslanci 
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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. 171/2020 

3. Priebežná informatívna správa „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ – mat. č. 

172/2020 

4. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 239/2019 k Návrhu na spracovanie koncepcie detských ihrísk 

a asfaltových plôch na území mesta Žilina – mat. č. 173/2020 

5. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. – III. kvartál 2020 – 

mat. č. 174/2020 

6. Pomoc viacpočetným rodinám s deťmi pri financovaní novej tarify MHD v Žiline platnej 

od 01.04.2021 – mat. č. 175/2020 

7. Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície Žilina 

– mat. č. 176/2020 

8. Informatívna správa o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené 

parkovisko – mat. č. 177/2020 

9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 8/2020 

– mat. č. 178/2020 

10. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 179/2020 

11. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 

180/2020 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 181/2020 

13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2021-2023 – mat. č. 182/2020 

14. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021-2023 – mat. č. 183/2020 

15. Návrh na schválenie Metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo 

vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou – mat. č. 184/2020 

16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) – mat. č. 185/2020 

17. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 186/2020 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2021 – mat. 

č. 187/2020 

19. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 188/2020 

20. Návrh na schválenie predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie 2014 – 2020 – mat. č. 189/2020 

21. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci  na príprave a implementácii Integrovanej 

územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ – mat. č. 190/2020 

22. Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny na dodržiavanie plnenia Zmluvy o dielo č. 

286/2020 uzavretej medzi Mestom Žilina a PAMARCH s.r.o. – mat. č. 191/2020 

23. Návrh na zriadenie kontrolnej skupiny pri realizácii stavieb na území mesta Žilina – mat. 

č. 192/2020 
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24. Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2020 – mat. č. 193/2020 

25. Organizačné zmeny v Nadácii Žilinský Lesopark – mat. č. 194/2020 

26. Zahájenie rokovaní o odkúpení pozemku v mestskej časti Žilina – Budatín – mat. č. 

195/2020 

27. Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina – mat. č. 196/2020 

28. Vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina – mat. č. 197/2020 

29. Výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline – mat. č. 198/2020 

30. Interpelácie 

31. Všeobecná rozprava 

32. Záver 

 

Poslankyňa Šuteková, predsedníčka poslaneckého klubu Za ZA, informovala o stiahnutí bodu 

č. 23 - Návrh na zriadenie kontrolnej skupiny pri realizácii stavieb na území mesta Žilina, 

ktorého predkladateľom je poslanecký klub Za ZA. 

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

hlasovať o programe ako celku v znení, ako bol doručený s pozvánkou, s vypustením bodu č. 

23 - Návrh na zriadenie kontrolnej skupiny pri realizácii stavieb na území mesta Žilina na 

návrh predkladateľky materiálu - predsedníčky poslaneckého klubu Za ZA - poslankyne 

Šutekovej. Hlasovaním poslanci program 19. 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. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 171/2020 

3. Priebežná informatívna správa „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ – mat. č. 

172/2020 

4. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 239/2019 k Návrhu na spracovanie koncepcie detských ihrísk 

a asfaltových plôch na území mesta Žilina – mat. č. 173/2020 

5. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. – III. kvartál 2020 – 

mat. č. 174/2020 

6. Pomoc viacpočetným rodinám s deťmi pri financovaní novej tarify MHD v Žiline platnej 

od 01.04.2021 – mat. č. 175/2020 

7. Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície Žilina 

– mat. č. 176/2020 

8. Informatívna správa o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené 

parkovisko – mat. č. 177/2020 

9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 8/2020 

– mat. č. 178/2020 

10. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 179/2020 

11. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 

180/2020 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 181/2020 
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13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2021-2023 – mat. č. 182/2020 

14. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021-2023 – mat. č. 183/2020 

15. Návrh na schválenie Metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo 

vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou – mat. č. 184/2020 

16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) – mat. č. 185/2020 

17. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 186/2020 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2021 – mat. 

č. 187/2020 

19. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 188/2020 

20. Návrh na schválenie predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie 2014 – 2020 – mat. č. 189/2020 

21. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci  na príprave a implementácii Integrovanej 

územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ – mat. č. 190/2020 

22. Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny na dodržiavanie plnenia Zmluvy o dielo č. 

286/2020 uzavretej medzi Mestom Žilina a PAMARCH s.r.o. – mat. č. 191/2020 

23. Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2020 – mat. č. 193/2020 

24. Organizačné zmeny v Nadácii Žilinský Lesopark – mat. č. 194/2020 

25. Zahájenie rokovaní o odkúpení pozemku v mestskej časti Žilina – Budatín – mat. č. 

195/2020 

26. Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina – mat. č. 196/2020 

27. Vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina – mat. č. 197/2020 

28. Výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline – mat. č. 198/2020 

29. Interpelácie 

30. Všeobecná rozprava 

31. Záver 

 

 

Materiál č. 192/2020 k stiahnutému bodu programu č. 23 - Návrh na zriadenie kontrolnej 

skupiny pri realizácii stavieb na území mesta Žilina tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

 

Primátor mesta informoval o požiadavke občana, p. Gaduša vystúpiť v bode programu č. 26 - 

Zahájenie rokovaní o odkúpení pozemku v mestskej časti Žilina – Budatín (po prečíslovaní 

bod č. 25) a dal hlasovať o umožnení vypustenia občana p. Gaduša v príslušnom bode. 

Hlasovaním poslanci vystúpenie p. Gaduša schválili. Výsledok hlasovania č. 3 (vrátane 

zapísania spôsobu hlasovania poslanca Barčíka – „ZA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Písomná 

žiadosť p. Gaduša o vystúpenie tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

 

Následne primátor mesta požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky 

alebo pozmeňujúce návrhy predložili jemu ako predsedajúcemu písomne prostredníctvom e-

mailu, v kópii i ostatným poslancom a zároveň Mgr. Ing. Radoslavovi Machanovi, vedúcemu 

odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ a zapisovateľke Ing. Erike Ostrochovskej. 

 

Vzhľadom na rozsah programu a formu tohto zasadnutia poprosil primátor mesta všetkých 

predkladateľov a spracovateľov materiálov, aby svoje úvodné vystúpenie obmedzili na 

nevyhnutný rozsah. Poslancov upozornil, aby v rámci diskusie nereagovali faktickou 
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poznámkou na faktickú poznámku, ale len na diskusný príspevok a poprosil ich, aby v rámci 

faktických poznámok zbytočne neopakovali svoje vyjadrenia.  

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Materiál č. 171/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Ing. Michal Berger, prednosta mestského úradu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Cibulka. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 220/2020. Výsledok hlasovania č. 4 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 3/ Priebežná informatívna správa „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ 

Materiál č. 172/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu - Ing. Michal Berger, prednosta mestského úradu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- Randa. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 221/2020. Výsledok hlasovania č. 5 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 4/ Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 239/2019 k Návrhu na spracovanie koncepcie detských ihrísk 

a asfaltových plôch na území mesta Žilina 

Materiál č. 173/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou športu. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - RNDr. 

Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Šuteková, 

- Hriník, 
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- Martinková. 

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Cibulka doplňujúci návrh v znení: 

„II. schvaľuje 

1. že tabuľkové Prílohy 1 a 2 nebudú záväzné a na základe nich nebudú môcť byť 

odstraňované hracie prvky pre deti, ktoré vyhovujú bezpečnostným normám 

2. hracie prvky pre deti, ktoré vyhovujú bezpečnostný normám, budú v jednotlivých obvodoch 

odstraňované až na základe konzultácie konzultácii a súhlasu poslancov daného obvodu“ 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Cibulku v znení písomného návrhu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 222/2020. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

 

Ad 5/ Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. – III. 

kvartál 2020 

Materiál č. 174/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ a riaditeľ DPMŽ. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Randa, prvý zástupca primátora. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 223/2020. Výsledok hlasovania č. 8 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 6/ Pomoc viacpočetným rodinám s deťmi pri financovaní novej tarify MHD v Žiline 

platnej od 01.04.2021 

Materiál č. 175/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla 

poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora. 

 

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

- Balogová, 

- Kapitulík, 

- Milan, 

- Šuteková, 

- Cáder, 

- Juriš, 

- Pažický, 

- Bechný. 

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Milan procedurálny návrh na stiahnutie 

materiálu z rokovania, ktorý následne pred hlasovaním po námietke poslankyne Šutekovej, že 

takýto návrh nemôže nepredložiť, stiahol. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 224/2020. Výsledok hlasovania č. 9 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 7/ Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej 

polície Žilina 

Materiál č. 176/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou 

sociálnou, zdravotnou a bytovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol predkladateľ materiálu 

- Peter Mišejka, náčelník mestskej polície. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Cibulka. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 225/2020. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 8/ Informatívna správa o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych 

komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie 

na určené parkovisko 

Materiál č. 177/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou dopravy, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja a komisiou životného prostredia. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Ing. Mgr. 

Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia 

Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Pažický, 
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- Cáder. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 226/2020. Výsledok hlasovania č. 11 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

8/2020 

Materiál č. 178/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou životného prostredia. Materiál uviedla spracovateľka 

materiálu - Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru správy verejného priestranstva 

a životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 26.11.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Pažický, ktorý upozornil na chybu v písaní – v číslovaní 

článkov. 

 

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

tohto všeobecne záväzného nariadenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020 (uznesenie č. 227/2020). 

Výsledok hlasovania č. 12 (vrátane zapísania spôsobu hlasovania poslankyne Šutekovej – 

„ZA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 10/ Návrh na vyradenie majetku 

Materiál č. 179/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ 

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

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Juriš, ktorý v rámci svojho diskusného príspevku predložil 

návrh v znení: 
 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline navrhuje nahradiť znenie uznesenia: 

I. schvaľuje 

 

- odstránenie 5 ks informačných vitrín umiestnených na Nám. Andreja Hlinku, 

- nevyradenie 5 ks informačných vitrín z majetku mesta  Žilina, 
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- zabezpečenie opravy 5 ks informačných vitrín, 

- po dohode s poslancami MZ v Žiline za prímestské časti - umiestnenie 5 ks 

informačných tabúľ na území mesta Žilina“ 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 
 

Poslanec Pažický v rámci faktickej poznámky upozornil na pojem „prímestské časti“ v návrhu 

poslanca Juriša a navrhol použiť pojem „mestské časti“, čo poslanec Juriš akceptoval. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 228/2020. 

Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

O uznesení ako celku sa nehlasovalo, nakoľko schválený návrh poslanca Juriša nahradil 

pôvodný návrh uznesenia. 
 

Ad 11/ Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2019 

Materiál č. 180/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ 

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

Primátor mesta poďakoval za spoluprácu pri príprave tohto materiálu odboru ekonomickému 

a odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou. 

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. 229/2020. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 12/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

10/2020 – Informatívna správa 

Materiál č. 181/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu - Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 230/2020. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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Ad 13/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Programového 

rozpočtu mesta Žilina na roky 2021-2023 

Materiál č. 182/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

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

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

mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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. 231/2020. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 14/ Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021-2023 

Materiál č. 183/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou, komisiou školstva a mládeže 

a komisiou dopravy. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - Ing. Pavol Vaščák, PhD., 

vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 26.11.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

Primátor mesta ako predkladateľ materiálu predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„schvaľuje  

pozmeňujúci návrh k materiálu „Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2021-

2023 “ v nasledujúcom znení: 

 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text   

11 5 06.4.0 640 Transfer pre DPMŽ, s.r.o. na správu verejného osvetlenia -120 000 

11 5 06.4.0 630 
Bežné výdavky – prvotné výdavky  v súvislosti s prechodom správy 

verejného osvetlenia  z DPMŽ, s.r.o. na mesto Žilina 
+120 000 

  
 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

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

- Randa, 

- Šuteková,  

- Cibulka. 

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Cibulka dva pozmeňujúce návrhy: 

 

1. návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie, ktorými sa upravujú kapitálové 

výdavky mesta Žilina na rok 2021 nasledovne: 

a) mení sa textácia „Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská 38 500 € z rezervného 

fondu mesta“ na „Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 40 400 € z rezervného 

fondu mesta“  

b) a dopĺňajú sa odrážky 

- doplnenie chýbajúcich dielcov v plotiku okolo pieskoviska na Smrekovej ulici (600 eur) 

- hravé kresby pre deti na asfaltovom ihrisku na Smrekovej ulici (1300 eur) 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

 

2. návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

Doplnenie bodu „NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROK 2021-

2023“ o nasledujúci text: 

1. Prednosta zabezpečí realizáciu komplexnej a systematickej výsadby stromov a zelene na 

Solinkách v roku 2021, ktorá bude v plnej miere realizovaná podľa štúdie, ktorá bola 

vytvorená pre Mesto Žilina v roku 2020. 

 

2. Táto výsadba bude zabezpečená z Fondu náhrady za  spoločenskú  hodnotu drevín. Na 

základe tohto uznesenia budú pripravené finančné prostriedky, ktoré pokryjú výsadbu 

minimálne 300 stromov.“ 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu primátora mesta ako predkladateľa materiálu v znení písomného 

návrhu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (časť I bod 1 

uznesenia č. 232/2020). Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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2. prvom pozmeňujúcom návrhu poslanca Cibulku v znení písomného návrhu. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

3. druhom pozmeňujúcom návrhu poslanca Cibulku v znení písomného návrhu. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

4. návrhu uznesenia ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu primátora mesta 

ako predkladateľa materiálu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 232/2020. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

 

Primátor mesta prerušil rokovanie a vyhlásil prestávku do 14,00 hod. 

Po prestávke sa pokračovalo v rokovaní ďalej. 

 

Ad 15/ Návrh na schválenie Metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji 

pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou 

Materiál č. 184/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou a komisiou územného plánovania 

a výstavby. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M., 

vedúca odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková,  

- Kapitulík. 

 

V rámci diskusného príspevku predložila pozmeňujúci návrh poslankyňa Šuteková v znení: 

 

- z prvého pásma sa vyníma na Bôrik na samostatnú kategóriu V. 

- z tretieho pásma sa vyníma Bytčica na samostatnú kategóriu IV. 

 

Názov VŠH  

(EUR/m2) 

Pásmo I (Vlčince, Hliny, Solinky) 

Pozemky pod stavbami (bytovými, nebytovými 

budovami) 

Pozemky tvoriace záhrady a dvor v okolí stavieb 

150,-  



  13. strana Zápisnice z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.12.2020 

 

Pásmo II (Závodie, Trnové, Bánová, Budatín, Rosinky, 

Hájik) 

Pozemky pod stavbami (bytovými, nebytovými 

budovami) 

Pozemky tvoriace záhrady a dvor v okolí stavieb 

120,- 

 

 

 

 

 

Pásmo III (Brodno, Mojšova Lúčka, Vránie, Žilinská 

Lehota, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Strážov) 

Pozemky pod stavbami (bytovými, nebytovými 

budovami) 

Pozemky tvoriace záhrady a dvor v okolí stavieb 

60,- 

 

Pásmo IV (Bytčica) 

Pozemky pod stavbami (bytovými, nebytovými 

budovami) 

Pozemky tvoriace záhrady a dvor v okolí stavieb 

100,- 

Pásmo V (Bôrik) 

Pozemky pod stavbami (bytovými, nebytovými 

budovami) 

Pozemky tvoriace záhrady a dvor v okolí stavieb 

200,- 

  

Pásmo I (Vlčince, Hliny, Solinky) 

Nezastavané pozemky určené na výstavbu 

200,-  

Pásmo II (Závodie, Trnové, Bánová, Budatín, Rosinky, 

Hájik) 

Nezastavané pozemky určené na výstavbu 

120,- 

Pásmo III (Brodno, Mojšova Lúčka, Vránie, Žilinská 

Lehota, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Strážov) 

Nezastavané pozemky určené na výstavbu 

80,- 

Pásmo IV (Bytčica) 

Nezastavané pozemky určené na výstavbu 

100,- 

Pásmo V (Bôrik) 

Nezastavané pozemky určené na výstavbu 

220,- 

                 

Ostatné časti bezo zmeny.“ 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v znení písomného návrhu. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 233/2020. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice.  
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Ad 16/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) 

Materiál č. 185/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou životného prostredia a komisiou dopravy. Materiál v členení podľa 

jednotlivých častí uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M., 

vedúca odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.  

Primátor mesta ako predkladateľ materiálu informoval, že sťahuje bod 7 v časti NÁJOM 

NEHNUTEĽNOSTÍ   v  prípadoch  schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa  3/5 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

K bodu 1  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Šuteková. 

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Kapitulík návrh upraviť cenu na 10 €/m2. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Následne svoj návrh stiahol. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 234/2020. Výsledok 

hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 2  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Pažický. 

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Kapitulík návrh upraviť cenu na 10 €/m2. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

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

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka upraviť cenu na 10 €/m2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 
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2. návrhu uznesenia ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca 

Kapitulíka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 235/2020. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Primátor mesta z dôvodu potreby pripraviť technické podmienky pre ďalší priebeh zasadnutia 

mestského zastupiteľstva vyhlásil krátku prestávku. 

 

Po skončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom. 

 

Primátor mesta informoval o požiadavke p. Kocúrkovej, p. Bočeja a p. Macuša vystúpiť 

v príslušných bodoch nakladania s majetkom. 

Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ upresnil 

podmienky vystúpenia  občanov na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vystúpenie p. Kocúrkovej, p. Bočeja a p. Macuša 

v príslušných bodoch nakladania s majetkom. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

 

K bodu 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Šuteková, ktorá v rámci diskusného príspevku predložila 

návrh upraviť cenu na 65 €/m2. 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

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

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej na úpravu ceny na 65 €/m2. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 27 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. 

236/2020. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Šuteková, ktorá v rámci diskusného príspevku predložila 

návrh upraviť cenu na 80 €/m2. 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 
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Po ukončení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej na úpravu ceny na 80 €/m2. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

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

237/2020. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 5 

 

Po uvedení materiálu odovzdal primátor mesta slovo p. Kocúrkovej, ktorej vystúpenie 

schválilo mestské zastupiteľstvo. P. Kocúrková následne reagovala aj v priebehu diskusie. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.   

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Chodelková s faktickou poznámkou, 

- Randa, 

- Bechný, 

- Kaputulík. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

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

potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 6 

 

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. 238/2020. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

K bodu 7 

 

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. 239/2020. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ   v  prípadoch  schvaľovaných ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  3/5 väčšinou   všetkých poslancov 

 

K bodu 1 

 

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. 240/2020. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

K bodu 2 

 

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. 241/2020. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

K bodu 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.   

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Randa, prvý zástupca primátora. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 242/2020. Výsledok hlasovania č. 36 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.   

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Pažický, 

- Juriš,  

- Richter,  

- Cáder. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

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

potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 37 (vrátane zapísania 

spôsobu hlasovania poslanca Juriša – „PROTI“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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K bodu 5 

 

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. 243/2020. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

K bodu 6 

 

Po uvedení materiálu odovzdal primátor mesta slovo p. Bočejovi, ktorého vystúpenie 

schválilo mestské zastupiteľstvo. P. Bočej následne reagoval aj v priebehu diskusie. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.   

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Kaputulík. 

- Randa, 

- Pažický. 

 

V rámci diskusného príspevku predložili doplňujúci návrh: 

 

1.  poslankyňa Šuteková, v znení: 

 

- Súčasťou nájomnej zmluvy je súhlas prenajímateľa s rekonštrukciou objektu šatní, 

futbalového ihriska a vybudovaním parkoviska, pričom podmienkou na začatie týchto 

prác je predloženie projektovej dokumentácie spracovanej a overenej projektantom 

s oprávnením na projektovú činnosť Útvaru hlavného architekta mesta Žilina 

a vyjadrenie ÚHA, že daný projekt je v súlade s ÚPN – M Žilina.  

- Súčasťou nájomnej zmluvy je súhlas prenajímateľa a záväzok nájomcu prenechať do 

podnájmu časť predmetu nájmu Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov, 

základná organizácia Žilina – mesto. 

- S mestom bude uzavretá dohoda o možnosti využívania tohto areálu pre potreby 

občanov mesta v primeranom rozsahu 

- Nájomca je oprávnený vykonávať zmeny na predmete nájmu iba s predchádzajúcim 

písomným súhlasom prenajímateľa, pričom umiestnenie stavby, pre ktorej 

vybudovanie sa vyžaduje platné stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1975 Zb. 

stavebný zákon v znení neskorších predpisov, podlieha schváleniu mestským 

zastupiteľstvom mesta Žilina. V prípade, že nájomca nesplní túto povinnosť, 

prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy.  

- Nájomca sa zaväzuje, že rekonštrukciu šatní, futbalového ihriska a vybudovanie 

parkoviska vykoná do 5 rokov odo dňa podpisu tohto dodatku č. 1. V prípade, že 

nájomca nesplní túto povinnosť, prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

- Nájom sa dojednáva na dobu určitú 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

dodatku č. 1 k nájomnej zmluve, s možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa s 2 - 

mesačnou výpovednou dobou, plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede nájomcovi ak: 
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a) nájomca užíva predmet prenájmu v rozpore so zmluvou; 

b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného; 

c) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 

prenajímateľa 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Poslankyňa Šuteková predložený návrh 

následne stiahla. 

 

2. poslanec Randa, prvý zástupca primátora, v znení: 

 

- Súčasťou nájomnej zmluvy je súhlas prenajímateľa s rekonštrukciou objektu šatní, 

futbalového ihriska a vybudovaním parkoviska, pričom podmienkou na začatie týchto 

prác je predloženie projektovej dokumentácie spracovanej a overenej projektantom 

s oprávnením na projektovú činnosť Útvaru hlavného architekta mesta Žilina 

a vyjadrenie ÚHA, že daný projekt je v súlade s ÚPN – M Žilina.  

- Súčasťou nájomnej zmluvy je súhlas prenajímateľa a záväzok nájomcu prenechať do 

podnájmu časť predmetu nájmu Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov, 

základná organizácia Žilina – mesto. 

- S mestom bude uzavretá dohoda o možnosti využívania tohto areálu pre potreby 

občanov mesta v primeranom rozsahu 

- Nájomca je oprávnený vykonávať zmeny na predmete nájmu iba s predchádzajúcim 

písomným súhlasom prenajímateľa, pričom umiestnenie stavby, pre ktorej 

vybudovanie sa vyžaduje platné stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1975 Zb. 

stavebný zákon v znení neskorších predpisov, podlieha schváleniu mestským 

zastupiteľstvom mesta Žilina. V prípade, že nájomca nesplní túto povinnosť, 

prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy.  

- Nájomca sa zaväzuje, že rekonštrukciu šatní, futbalového ihriska a vybudovanie 

parkoviska vykoná do 5 rokov odo dňa podpisu tohto dodatku č. 1. V prípade, že 

nájomca nesplní túto povinnosť, prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

- Nájom sa dojednáva na dobu určitú 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

dodatku č. 1 k nájomnej zmluve, s možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa s 2 - 

mesačnou výpovednou dobou, plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede nájomcovi ak: 

 

a) nájomca užíva predmet prenájmu v rozpore so zmluvou; 

b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného; 

c) nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu 

prenajímateľa 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v znení písomného 

návrhu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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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. 244/2020. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

K bodu 7 – návrh bol stiahnutý z rokovania predkladateľom materiálu 

 

 

VECNÉ  BREMENÁ 

(schvaľované nadpolovičnou väčšinou) 

 

K bodu 1 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Groma. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 245/2020. Výsledok hlasovania č. 41 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 2 

 

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. 246/2020. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

K bodu 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 247/2020. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

OSTATNÉ 

 

K bodu 1  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ktorý v rámci diskusného 

príspevku predložil návrh na úpravu ceny obidvoch pozemkov na 120 €/m2. 
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Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice 

 

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

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na úpravu ceny 

obidvoch pozemkov na 120 €/m2. 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 tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 248/2020. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

 

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. 249/2020. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

K bodu 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Groma 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, v rámci diskusného príspevku predložil návrh v 

znení: 

 

„schvaľuje  

zmenu uznesenia v časti OSTATNÉ, bod č. 3, I. a) kde sa text „do 31.05.2022“ nahrádza 

textom „do 30.06.2021“ 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v znení písomného 

návrhu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 250/2020. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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K bodu 4 

 

Po uvedení materiálu odovzdal primátor mesta slovo p. Macušovi, ktorého vystúpenie 

schválilo mestské zastupiteľstvo. P. Macuš následne reagoval aj v priebehu diskusie. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.   

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Randa, 

- Groma, 

- Balogová, 

- Šuteková, 

- Cáder, 

- Pažický, 

- Kapitulík, 

- Richter,  

- Bechný. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

umožnil vystúpenie Ing. arch. Rudolfovi Chodelkovi, hlavnému architektovi mesta a zároveň 

zareagoval aj on sám ako predkladateľ materiálu. 

 

Následne dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

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

väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ZAMIETNUTÝCH ŽIADOSTIACH 

 

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. 251/2020. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Primátor mesta z dôvodu potreby pripraviť technické podmienky pre ďalší priebeh zasadnutia 

mestského zastupiteľstva vyhlásil krátku prestávku. 

 

Po skončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom. 

 

Ad 17/ Správa o výsledkoch kontrol 

Materiál č. 186/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

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

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

mesta.  
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Šuteková. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 252/2020. Výsledok hlasovania č. 51 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 18/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 

2021 

Materiál č. 187/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

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

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti je v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 26.11.2020. 
 
Materiál uviedla predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka 

mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Šuteková, ktorá v rámci diskusného príspevku predložila 

pozmeňujúci návrh v znení: 

1. Kontrolu pod por. č. 1 zmeniť text nasledovne:  

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline -  preveriť stav plnenia 

uznesenia  a dôvody nesplnenia uznesenia. 

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2020 

2. V návrhu plánu práce doplniť kontrolu:  

 Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - preveriť finančné krytie 

potrieb na plnenie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení v schválenom alebo 

upravenom rozpočte  

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  

Kontrolované obdobie: rok 2019 -  2020“ 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 
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Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v znení písomného návrhu. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 52 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. 

253/2020. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 19/ Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina 

Materiál č. 188/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu - Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru 

vnútornej organizácie a správy MsÚ. 

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. 254/2020. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Ad 20/ Návrh na schválenie predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie 2014 – 2020 

Materiál č. 189/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou a komisiou územného plánovania 

a výstavby. 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. 255/2020. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 21/ Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii 

Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ 

Materiál č. 190/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov 

EÚ Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Richter. 
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Po ukončení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 256/2020. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 22/ Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny na dodržiavanie plnenia Zmluvy o dielo 

č. 286/2020 uzavretej medzi Mestom Žilina a PAMARCH s.r.o. 

Materiál č. 191/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou životného prostredia. Materiál uviedol predkladateľ 

materiálu - poslanec Cibulka.  

 

Na vystúpenie predkladateľa materiálu zareagoval primátor mesta, Ing. Mgr. Alena Vavrová, 

PhD., vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia a JUDr. Jana 

Ochodničanová, LL.M., vedúca odboru právneho, majetkového a verejného priestranstva 

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 neprijali platné 

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

prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 57 (vrátane zapísania spôsobu hlasovania 

poslancov Kaššu, Durmisa, Cádera – „ZDRŽALI SA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 23/ Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2020 

Materiál č. 193/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál 

uviedol predkladateľ materiálu - poslanec Randa, prvý zástupca primátora.  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 257/2020. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 24/ Organizačné zmeny v Nadácii Žilinský Lesopark 

Materiál č. 194/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou, komisiou životného prostredia a 

komisiou športu. Materiál uviedol jeden z predkladateľov materiálu - poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, ktorý zároveň predložil doplňujúci návrh v znení: 

„schvaľuje  

Návrh  „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu RO č....../2020“ 

v nasledujúcom znení: 
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Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO .../2020 

   223003 Príjem za stravné - vlastné príjmy RO Úsmev, ZpS   + 1 800 

13 3 10.2.0 600 Bežné výdavky  z vlastných príjmov RO Úsmev, ZpS   + 1 800       

Výdavky - úprava celkom: 0 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v znení písomného 

návrhu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 258/2020. Výsledok hlasovania č. 59 (vrátane zapísania spôsobu hlasovania 

poslankyne Šutekovej -„ZA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

schválili a prijali uznesenie č. 259/2020. Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 25/ Zahájenie rokovaní o odkúpení pozemku v mestskej časti Žilina – Budatín 

Materiál č. 195/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu – poslanec Augustín. 

 

Pred otvorením diskusie sa vyjadril primátor mesta, Ing. Michal Berger, prednosta mestského 

úradu a JUDr. Roman Dolejší, vedúci stavebného úradu a vystúpil p. Gaduš, ktorého 

vystúpenie schválilo mestské zastupiteľstvo. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Juriš, 

- Cibulka, 

- Richter, 

- Kašša, ktorý sa následne svojho diskusného príspevku vzdal. 

 

V rámci diskusného príspevku poslanec Juriš predložil doplňujúci návrh v znení: 
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II. žiada 

 

- prednostu MSÚ v Žiline o zahájenie rokovaní o odkúpení pozemku KN-C 

6665/2 o výmere  1433m2, v k.ú. Žilina (časť Bulvár), s jeho vlastníkom cda 

consulting group, s.r.o., vz. Ing . Petrom Hajašom, PhD., 

 

- prednostu MSÚ v Žiline o zahájenie rokovaní o odkúpení pozemkov KN-C 

3034/26, o výmere 667 m2, KN-C 3034/25 o výmere 3902 m2, KN-C 3034/22 

o výmere 152 m2, KN-C 3034/21 o výmere 400 m2, KN-C 6022/34 o výmere 87 

m2 a KN-C 6022/71 o výmere 89 m2 v k.ú. Žilina (časť Rosinky) s jeho 

vlastníkom Miroslavom Kočišom, Majerská 8551/16 Žilina.  

 

- prednostu MSÚ v Žiline o zahájenie rokovaní o zabezpečení zriadenia 

vecného bremena práva prechodu cez parcelu C-KN 2110/19 o výmere 10.738 

m2 s vlastníkom FUNERAL & spol. s.r.o., Makovického 10, Žilina. Na 

uvedenej parcele sa nachádza prístupová cesta smerom na nový cintorín. 

 

III. žiada 

 

Prednostu MSÚ v Žiline, aby o výsledkoch rokovaní vyhotovil informatívnu 

správu, ktorú predloží  poslancom na riadnom zasadnutí MZ v Žiline v roku 2021“ 

 

pričom požiadal hlasovať o každom návrhu samostatne. 

 

Písomný návrh tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

V priebehu diskusie dal primátor mesta hlasovať o predĺžení rokovacieho času v zmysle čl. 9 

ods. 17 tretej vety Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 61 (vrátane 

zapísania spôsobu hlasovania poslanca Barčíka – „ZA“ a poslankyne Šutekovej – 

„ZDRŽALA SA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša v časti II písomného návrhu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (časť II uznesenia č. 260/2020). Výsledok 

hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša v časti III písomného návrhu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (časť III uznesenia č. 260/2020). Výsledok 

hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Juriša 

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

260/2020. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 26/ Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina 

Materiál č. 196/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedol jeden z 

predkladateľov materiálu - poslanec Groma. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Juriš, 

- Birnerová. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 261/2020. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 27/ Vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina 

Materiál č. 197/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou dopravy a komisiou územného plánovania a výstavby. 

Materiál uviedol jeden z predkladateľov materiálu - poslanec Talapka, ktorý zároveň predložil 

upravený návrh uznesenia v znení: 

 

„Mestské  zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu MsÚ v Žiline: 

  

I. predložiť mestskému zastupiteľstvu informatívnu správu ohľadom Koncepcie 

parkovacej politiky v meste Žilina v termíne do najbližšieho mestského 

zastupiteľstva v rozsahu: 

 

a) zoznam činností, ktoré boli zrealizované za účelom zavedenia novej parkovacej 

politiky v meste Žilina  

b) návrh jednotlivých krokov pre zlepšenie parkovania v meste Žilina s uvedením 

podmienok na ich zavedenie 

 

II. predložiť informatívnu správu o stave riešenia parkovacej politiky na každé 

druhé riadne mestské zastupiteľstvo po predložení informatívnej správy v zmysle 

bodu I, s uvedením plnenia jednotlivých krokov pre zlepšenie parkovania v meste 

Žilina“ 

 

Písomný návrh tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cáder, 

- Cibulka. 
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Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu poslanca Talapku v znení písomného návrhu. 

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

262/2020. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

O uznesení ako celku sa nehlasovalo, nakoľko schválený návrh poslanca Talapku nahradil 

pôvodný návrh uznesenia. 

 

Ad 28/ Výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline 

 

Materiál č. 198/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Materiál uviedol jeden z predkladateľov materiálu - poslanec Augustín. 

 

Informácie doplnil primátor mesta a JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M., vedúca odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Birnerová, 

- Augustín, 

- Šuteková. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 263/2020. Výsledok hlasovania č. 67 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 29/ Interpelácie 

 

Primátor mesta vyzval prítomných poslancov, aby mu odovzdali písomne spracované 

interpelácie a to zaslaním na email primátora v kópii Mgr. Ing. Radoslavovi Machanovi, 

vedúcemu odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ a zároveň text svojej interpelácie 

prečítali. 

 

Interpeláciu odovzdali poslanec Bechný a poslankyňa Šuteková, pričom informovali o jej 

obsahu.  

 

Písomne spracované interpelácie tvoria prílohu č. 32 zápisnice. 

 

Ad 30/ Všeobecná rozprava 

Primátor mesta vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a jej nepredvídateľnosť predložil 

návrh termínu najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2021 – 15.02.2021 
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s tým, že materiály do komisií sa budú predkladať 18.01.2021. Návrh ostatných termínov 

zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2021 bude predložený na februárovom zasadnutí. 

 

Uvedený návrh poslanci mestského zastupiteľstva schválili a prijali uznesenie č. 

264/2020.Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Následne primátor mesta informoval o personálnej výmene na poste asistenta výboru mestskej 

časti č. 8 – p. Mária Androvičová nahradí Ing. Darinu Bobáňovú. 

 

Uvedený návrh poslanci mestského zastupiteľstva schválili a prijali uznesenie č. 

265/2020.Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

V rámci diskusie vystúpili poslanci: 

- Cibulka,  

- Richter, 

- Juriš, 

- Pažický, 

- Augustín, 

- Šuteková, 

- Balogová, 

- Kapitulík. 

 

Ing. Michal Berger, prednosta mestského úradu v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov informoval, že v roku 2020 

bola schválená úprava Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline - Dodatok č. 1, v 

zmysle ktorého došlo na odbore správy verejného priestranstva a životného prostredia k 

vytvoreniu dvoch oddelení - oddelenia životného prostredia a oddelenia dopravy, pod ktoré 

boli začlenené existujúce referáty. Predmetný dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 

01.04.2020. 

 

 

Ad 31/ Záver 

 

Následne sa primátor mesta spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na uznesenie, 

o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Cáder, 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. 

 

Poďakoval prítomným za účasť na 19. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 



  31. strana Zápisnice z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.12.2020 

 

Uznesenia z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 33 zápisnice. 

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

 I. overovateľ – JUDr. Jozef Augustín, PhD.              II. overovateľ – Ing. Ľuboš Plešinger   

 

Zapísala v Žiline dňa 18.12.2020 Ing. Erika Ostrochovská 


