
                ZÁPISNICA 
 

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.11.2020  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 02.11.2020 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.  

Uskutočnilo sa 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. Zároveň však dodal, že rovnako ako pri oboch 

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. a vedúci zamestnanci Mestského 

úradu v Žiline, ktorí sú spracovateľmi predkladaných materiálov. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 28 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa, s tým, že poslankyňa Chodelková sa pripojí 

neskôr. Počet poslancov sa v priebehu zasadnutia zvýšil na 31. Prezenčná listina tvorí prílohu 

č. 1 zápisnice z 18. 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 primátor mesta poslancov Balogovú a Randu. 

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

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

organizácie a správy MsÚ a Ing. Mgr. Alenu Vavrovú, PhD., vedúcu odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia. 

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

a Richter. 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: Cibulka, Juriš, Maňák, Milan, Richter. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta poďakoval poslancom mestského zastupiteľstva a zamestnancom mesta, ktorí 

sa zúčastnili celoplošného testovania v testovacích tímoch buď ako administratívni pracovníci 

alebo dobrovoľníci, zároveň aj tým, ktorí sa hlásili, ale do tímov sa nedostali. Menovite 

spomenul poslancov: Ján Ničík, Milan, Kapitulík, Balogová, Randa, Chodelková.  Zároveň 
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poďakoval p. Karolovi Čepcovi za aktivitu monitoringu dĺžky čakacích dôb pred odbernými 

miestami, ktoré zdieľal na sociálnych sieťach, komunikoval s komunikačným odborom mesta, 

čím výrazne pomohol k bezproblémovému priebehu celoplošného testovania v meste Žilina. 

Poďakoval aj tým, ktorí korektne zdieľali informácie mesta cez svoje sociálne kanály (poslanec 

Delinčák, poslankyňa Chodelková s p. Čepcom, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

s kolegami z jeho poslaneckého klubu). 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 154/2020 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 155/2020 

4. Tarifa Mestskej hromadnej dopravy v Žiline – mat. č. 156/2020 

5. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) – mat. č. 157/2020  

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

k 30.06.2020 – mat. č. 158/2020 

7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 – 

Informatívna správa – mat. č. 159/2020 

8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020 – 

mat. č. 160/2020 
9. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 161/2020 

10. Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva – mat. č. 162/2020 

11. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou obchodnej 

verejnej súťaže – mat. č. 163/2020 

12. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO, o.z. za účelom očisty potoka Všivák v jeho 

otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra – mat. č. 164/2020 

13. Opatrenia na znižovanie bariér – mat. č. 165/2020 

14. Návrh na odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 286/2020 s firmou PAMARCH s.r.o. – mat. č. 

166/2020 

15. Výzva realizácie projektu Karpatská – mat. č. 167/2020 

16. Informatívna správa o činnosti nadácie Mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 168/2020 

17. Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina – mat. č. 169/2020 

18. Pamätník švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi – mat. č. 

170/2020  

19. Interpelácie 

20. Všeobecná rozprava 

21. Záver 

 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, pričom primátor mesta navrhol presunúť bod č. 3 – 

Správa o výsledkoch kontrol za bod č. 11, a to z dôvodu technických problémov s pripojením 

hlavnej kontrolórky mesta. 

Poslanec Kašša navrhol vypustiť bod č. 15 - Výzva realizácie projektu Karpatská z programu, 

o čo následne požiadal aj poslanec Juriš ako jeden z predkladateľov tohto materiálu, pričom 
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dodal, že so stiahnutím súhlasí aj druhý predkladateľ materiálu – poslankyňa Chodelková, ktorá 

v danom čase ešte nebola pripojená. 

Poslankyňa Balogová informovala o stiahnutí bodu č. 12 - Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre 

PAPAVERO, o.z. za účelom očisty potoka Všivák v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra 

z programu, čo potvrdila i predkladateľka tohto materiálu, poslankyňa Martinková. 

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

hlasovať:  

 

1. o návrhu primátora mesta presunúť bod č. 3 – Správa o výsledkoch kontrol za bod č. 11. 

Hlasovaním poslanci tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. o programe ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu primátora mesta s 

vypustením bodu č. 12 - Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO, o.z. za účelom 

očisty potoka Všivák v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra a bodu č. 15 - Výzva 

realizácie projektu Karpatská na návrh predkladateľov materiálov. Hlasovaním poslanci 

program 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 

3 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. 154/2020 

3. Tarifa Mestskej hromadnej dopravy v Žiline – mat. č. 156/2020 

4. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) – mat. č. 157/2020  

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

k 30.06.2020 – mat. č. 158/2020 

6. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 – 

Informatívna správa – mat. č. 159/2020 

7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020 – 

mat. č. 160/2020 
8. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 161/2020 

9. Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva – mat. č. 162/2020 

10. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou obchodnej 

verejnej súťaže – mat. č. 163/2020 

11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 155/2020 

12. Opatrenia na znižovanie bariér – mat. č. 165/2020 

13. Návrh na odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 286/2020 s firmou PAMARCH s.r.o. – mat. č. 

166/2020 

14. Informatívna správa o činnosti nadácie Mesta Žilina za rok 2019 – mat. č. 168/2020 

15. Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina – mat. č. 169/2020 

16. Pamätník švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi – mat. č. 

170/2020 

17. Interpelácie 

18. Všeobecná rozprava 

19. Záver 
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Materiály k stiahnutým bodom programu - Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO, 

o.z. za účelom očisty potoka Všivák v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra – mat. č. 

164/2020 a Výzva realizácie projektu Karpatská – mat. č. 167/2020 tvoria prílohu č. 3 a 4 

zápisnice. 

 

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 Mgr. Ing. Radoslavovi Machanovi, vedúcemu odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ. 

 

Zároveň primátor mesta vzhľadom na rozsah programu a formu tohto zasadnutia poprosil 

všetkých predkladateľov, aby svoje úvodné vystúpenie obmedzili na nevyhnutný rozsah. 

Poslancov upozornil, aby v rámci diskusie nereagovali faktickou 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. 154/2020 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.  

 

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. 195/2020. Výsledok hlasovania č. 4 (vrátane zapísania spôsobu 

hlasovania poslanca Barčíka a Juriša – „ZA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 3/ Tarifa Mestskej hromadnej dopravy v Žiline 

Materiál č. 156/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

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

s.r.o., pričom v rámci svojho úvodného vystúpenia predložil doplňujúci návrh k uzneseniu: 

„v bode č. 1 navrhovaného uznesenia sa na konci odstavca a) aj b) dopĺňa text: 

„s účinnosťou od 01.04.2021.“  

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Balogová, 

- Pažický, 

- Cáder, 

- Šoška, 
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- Šuteková, 

- Maňák, 

- Cibulka, 

- Birnerová, 

- Richter. 

 

V rámci diskusného príspevku predložil procedurálny návrh na zmenu poradia hlasovania 

poslanec Randa, prvý zástupca primátora - hlasovať najskôr o alternatíve uvedenej v písm. b) 

materiálu a až následne o alternatíve o uvedenej v písm. a) materiálu. 

 

Po ukončení všetkých diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať: 

 

1. o návrhu predkladateľa materiálu doplniť uznesenie v oboch alternatívach (v materiáli 

uvedené ako písm. a) a b)) na konci spojením „účinnosťou od 01.04.2021“. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 5 (vrátane 

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

 

2. o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, hlasovať najskôr o alternatíve 

uvedenej v písm. b) a až následne o alternatíve uvedenej v písm. a). Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 6 (vrátane zapísania 

spôsobu hlasovania poslanca Juriša – „ZA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. o alternatíve uznesenia uvedenej v písm. b) materiálu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 196/2020. Výsledok hlasovania č. 

7 (vrátane zapísania spôsobu hlasovania poslanca Juriša – „ZA“) tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

O druhej alternatíve návrhu uznesenia, uvedenej v písm. a) materiálu, sa už nehlasovalo. 

 

 

Ad 4/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno) 

Materiál č. 157/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

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.  

   

K bodu 1  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Ján Ničík, 

- Maňák, 

- Peter Ničík, 

- Kašša, 

- Randa, 

- Šuteková, 

- Kapitulík. 
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Poslanci Ján Ničík a Peter Ničík oznámili osobný záujem v nadväznosti na čl. 6 zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. 

 

V rámci diskusného príspevku predložila poslankyňa Šuteková návrh upraviť cenu na 120 €/m2. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať: 

1. o návrhu poslankyne Šutekovej na úpravu ceny na 120 €/m2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

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

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

197/2020. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

K bodu 2  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Šuteková. 

 

V rámci diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca primátora, podal návrh stiahnuť 

materiál z rokovania.  

 

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

poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, stiahnuť materiál z rokovania. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 198/2020). Výsledok 

hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Kapitulík. 

 

V rámci diskusného príspevku predložili pozmeňujúce návrhy: 

- poslankyňa Šuteková  - upraviť cenu na 50 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2 zápisnice, 
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- poslanec Kapitulík  - upraviť cenu na 10 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať: 

1. o návrhu poslankyne Šutekovej na úpravu ceny na 50 €/m2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. o návrhu poslanca Kapitulíka na úpravu ceny na 10 €/m2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

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

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

199/2020. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

K bodu 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Šuteková. 

 

V rámci diskusného príspevku predložila poslankyňa Šuteková návrh upraviť cenu na 120 €/m2. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

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

1. o návrhu poslankyne Šutekovej na úpravu ceny na 120 €/m2. Písomný návrh tvorí prílohu 

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

Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

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

200/2020. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

K bodu 5 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Šuteková. 

 

V rámci diskusného príspevku predložila poslankyňa Šuteková návrh upraviť cenu na 120 €/m2. 

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

1. o návrhu poslankyne Šutekovej na úpravu ceny na 120 €/m2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

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

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

201/2020. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v  prípadoch  schvaľovaných ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

K bodu 1  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kapitulík, ktorý v rámci svojho diskusného príspevku navrhol 

spojiť hlasovanie o bode č. 1, 2, 3 a 4 v rámci skupiny Nájom nehnuteľností v prípadoch 

schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov do 

jedného hlasovania.  

 

Poslankyňa Šuteková v rámci faktickej poznámky navrhla, aby sa o jednotlivých bodoch 

v rámci skupiny Nájom nehnuteľností v prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov hlasovalo osobitne. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať: 

1. o návrhu poslanca Kapitulíka spojiť hlasovania o všetkých 4 bodoch (uzneseniach) v časti 

Nájom nehnuteľností  v prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 

väčšinou do jedného hlasovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

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

 

2. o návrhu poslankyne Šutekovej hlasovať o každom bode (uznesení) v časti Nájom 

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

väčšinou samostatne. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

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

 

3. o uznesení v bode č. 1 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 202/2020. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 2  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

poslancov. Výsledok hlasovania č. 21 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 203/2020. Výsledok hlasovania č. 22 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 4 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 204/2020. Výsledok hlasovania č. 23 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 205/2020. Výsledok hlasovania č. 24 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

OSTATNÉ 

 

K bodu 1  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Maňák. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať  o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 
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potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

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

mestského zastupiteľstva vyhlásil hodinovú prestávku, ktorú spojil s prestávkou na obed. 

 

Po skončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom. 

 

 

K bodu 2  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šoška, 

- Maňák, 

- Randa, 

- Pažický, 

- Groma. 

 

Po skončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 206/2020. Výsledok 

hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

K bodu 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Juriš, 

- Maňák. 

 

Poslanec Juriš v rámci svojho diskusného príspevku dal návrh na stiahnutie materiálu 

z rokovania. 

 

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

poslanca Juriša stiahnuť materiál z rokovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili (uznesenie č. 207/2020). Výsledok hlasovania č. 27 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 
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zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 208/2020. Výsledok hlasovania č. 28 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 5/ Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2020  

Materiál č. 158/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 209/2020. Výsledok hlasovania č. 29 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 6/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

8/2020 – Informatívna správa 

Materiál č. 159/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 210/2020. Výsledok hlasovania č. 30 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 7/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

9/2020 

Materiál č. 160/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

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 Randa, prvý zástupca primátora, pričom predložil návrh na: 

doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu RO 

č. 9/2020 v nasledujúcom znení: 

 

 

Výdavky 
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Pro- 

gram 

Pod- 

progr. 

Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 
Text RO 9/2020 

11 9 05.6.0 640 Vyčistenie potoka Všivák v úseku parku 

na Bôriku (mimoriadna dotácia) 
- 8 300 

 

11 3 04.2.2 640 Dotácia Nadácii žilinský lesopark + 8 300 

Výdavky – úprava celkom: 0 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

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

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 211/2020 

časť I bod 1). Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 211/2020. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 8/ Návrh na vyradenie majetku  

Materiál č. 161/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

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

ekonomického Mestského úradu v Žiline.  

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa,  

- Richter, 

- Milan. 

 

Poslanec Richter v rámci svojho diskusného príspevku navrhol rozdeliť hlasovanie o návrhu 

uznesenia na 2 samostatné hlasovania – o časti 1A a následne o 1B. 

 

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

 

1. o návrhu poslanca Richtera rozdeliť hlasovanie o návrhu uznesenia  na dve samostatné 

hlasovania - o časti 1A a následne o časti 1B. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. o uznesení v časti 1A. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 212/2020 (časť I bod 1A). Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

3. o uznesení v časti 1B. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 212/2020 (časť I bod 1B). Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 
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Ad 9/ Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva 

Materiál č. 162/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy 

odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline.  

 

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

stránke mesta od 15.10.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 

a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Pažický, 

- Cáder, 

- Maňák. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov 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. 13/2020 (uznesenie č. 213/2020). 

Výsledok hlasovania č. 36 (vrátane zapísania spôsobu hlasovania poslanca Petra Ničíka – 

„ZA“) tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 10/ Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou 

obchodnej verejnej súťaže 

Materiál č. 163/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

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.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 214/2020. Výsledok hlasovania č. 37 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 11/ Správa o výsledkoch kontrol 

Materiál č. 155/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Materiál uviedla predkladateľka materiálu - 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 215/2020. Výsledok hlasovania č. 38 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 12/ Opatrenia na znižovanie bariér 

Materiál č. 165/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Materiál predkladá primátor mesta  a poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline - Filipová, 

Kapitulík, Juriš, Durmis, Milan, Šoška, Barčík, Cáder, Chodelková, Johanes, Kašša, Delinčák, 

Trnovec, Augustín. Materiál uviedol primátor mesta.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Birnerová, 

- Maňák. 

 

Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, v rámci svojho diskusného príspevku 

navrhla rozdeliť hlasovanie o návrhu uznesenia na 3 samostatné hlasovania (o časti I, II, III 

samostatne). 

 

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

 

1. o návrhu poslankyne Birnerovej, druhej zástupkyne primátora, rozdeliť hlasovanie o návrhu 

uznesenia na 3 samostatné hlasovania (o časti I, II, III samostatne). Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. o návrhu uznesenia v časti I. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

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

 

3. o návrhu uznesenia v časti II. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili (uznesenie č. 216/2020 časť I). Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

4. o návrhu uznesenia v časti III. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili (uznesenie č. 216/2020 časť II). Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 13/ Návrh na odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 286/2020 s firmou PAMARCH s.r.o. 

Materiál č. 166/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu – poslanec Cibulka.  

 

V rámci uvádzania materiálu predkladateľ materiálu – poslanec Cibulka požiadal o predĺženie 

vystúpenia o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva schválili 

predĺženie vystúpenia poslanca Cibulku o ďalších 5 minút. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Chodelková. 
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V rámci diskusie sa k otázkam prekladateľa materiálu - poslanca Cibulku vyjadrovala hlavná 

kontrolórka mesta a Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

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

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

nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 44 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 14/ Informatívna správa o činnosti nadácie Mesta Žilina za rok 2019 

Materiál č. 168/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Materiál uviedla predkladateľka materiálu – poslankyňa  Filipová.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Bechný. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a nadväzujúcej faktickej poznámky primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať  o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 217/2020. Výsledok hlasovania č. 45 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 15/ Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina 

Materiál č. 169/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Materiál predkladajú poslanci Filipová a Groma. Materiál uviedol poslanec Groma.  

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Balogová, 

- Maňák, 

- Cáder, 

- Randa, 

- Filipová, 

- Groma, 

- Birnerová. 

 

Poslanec Groma ako predkladateľ materiálu v rámci faktickej poznámky na diskusný príspevok 

poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, informoval, že materiál z rokovania mestského 

zastupiteľstva sťahuje. 

Z toho dôvodu sa v diskusii už nepokračovalo a bod bol ukončený bez hlasovania. 
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Ad 16/ Pamätník švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi 

Materiál č. 170/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu – poslanec Groma. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Ján Ničík, 

- Maňák, 

- Randa. 

 

V rámci diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca primátora, na základe žiadosti 

poslanca Jána Ničíka, predložil návrh na zmenu uznesenia, ktorý nahrádza pôvodný text 

uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

Vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá spracuje návrh na výrobu a inštaláciu pamätníka 

(pamätnej tabule s podstavcom) švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi 

Swenssonovi vrátane výsadby zelene. 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Jána Ničíka, predloženom poslancom Random, prvým 

zástupcom primátora, v zmysle písomného návrhu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 218/2020. Výsledok hlasovania č. 46  

(vrátane zapísania spôsobu hlasovania poslankyne Balogovej a poslanca Maňáka – „ZA“) tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 17/ 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. 

 

Nikto z prítomných interpeláciu nezaslal ani neprečítal. 

 

 

Ad 18/ Všeobecná rozprava 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci Cibulka a Juriš.  

 

Po ukončení týchto diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok, preniesol 

v rámci diskusie 3 príspevky primátor mesta, pričom v rámci prvého príspevku informoval o už 

avizovanej zmene termínu 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.12.2020 na deň 

14.12.2020. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 219/2020. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 19/ Záver 

 

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

o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Richter, 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 opakovane poďakoval všetkým zúčastneným za uplynulý víkend 

spojený s celoplošným testovaním na COVID 19. Zároveň sa poďakoval prítomným za účasť 

na 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva, za jeho prípravu a rokovanie ukončil. 

 

 

Uznesenia z 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 20 zápisnice. 

 

 

 

 

____________________________                           _____________________________       

          Mgr. Peter Fiabáne                                                       Ing. Michal Berger                  

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

    ___________________________                      _______________________________ 

 I. overovateľ – Mgr. Zuzana Balogová                  II. overovateľ – Mgr. Vladimír Randa 

 

Zapísala v Žiline dňa 06.11.2020 Ing. Erika Ostrochovská 


