
ZÁPISNICA 
 

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15.04.2019 

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 15.04.2019 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 písm. b) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, prednosta Mestského úradu v Žiline, náčelník mestskej polície, vedúci zamestnanci 

mestského úradu a mestských organizácií. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov i zástupcov médií.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 27 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec 

Augustín. Počet prítomných poslancov sa v priebehu zasadnutia zvýšil na 30. Prezenčná listina 

tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len 

„zápisnica“). 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu mesta Žilina, 

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Richtera a Chodelkovú. 

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

z radov zamestnancov mesta JUDr. Erika Štefáka, vedúceho odboru právneho a majetkového 

a Mgr. Ingrid Dolnikovú, vedúcu odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Balogová, Maňák, Cáder, 

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

komisie pripomienky, resp. iný návrh. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: Balogová, 

Maňák, Cáder, Kapitulík a Trnovec. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú 

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

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

3. Správa o výsledkoch kontrol  

4. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline 

spoločnosťou DPMŽ, s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ, s.r.o. 

sumárne za I. – IV. kvartál 2018  

5. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018  
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6. Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., vrátane finančného plánu a zdrojov financovania  

7. Plán nevyhnutných rekonštrukcií - obnovy technologických zariadení na zimnom štadióne 

a tréningovej hale  

8. Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet 

mesta Žilina  

9. Informatívna správa o činnosti Nadácie Žilinský lesopark za rok 2018  

10. Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou 

účasťou mesta a personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností 

s účasťou mesta  

11. Odvolanie riaditeľa Mestského divadla Žilina  

12. Zriadenie dozornej rady v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

13. Návrh zriadenia rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA)  

14. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)  

15. Finančná analýza nákladov a príjmov pre hokejovú sezónu 2019/2020 pre „A“ družstvo 

MsHK Žilina  

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 – 

informatívna správa  

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

Žilina za rok 2018  

18. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018  

19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019  

20. Návrh na odpis pohľadávok  

21. Určenie platu primátora  

22. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline  

23. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  

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

mesta na rok 2019  

25. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019 – 2023  

26. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. Sv. J. 

Bosca“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  

27. Návrh VZN o zrušení VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie 

pozemných komunikácií  

28. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

29. Interpelácie 

30. Všeobecná rozprava 

31. Záver 

 

Primátor mesta predložil návrh na doplnenie programu – zaradiť do programu materiál 

s názvom Nakladanie s majetkom – doplnenie (zriadenie vecného bremena), ktorý bol 

poslancom zaslaný v stredu (10.04.2019) na e-mail. Navrhol ho zaradiť ako bod č. 15, pričom 

poradie nasledujúcich bodov sa automaticky prečísluje. 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  
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Poslanec Groma vzniesol námietku, že najskôr by sa mal schváliť návrh programu a až následne 

by sa malo hlasovať o zmenách programu. 

Primátor mesta informoval, že v zmysle usmernenia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

je aplikačná prax taká, že v prípade, že nebude k návrhu programu vznesená žiadna 

pripomienka, hlasuje sa o návrhu programu v znení, ako bol zverejnený a predložený 

s pozvánkou (na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných). Akonáhle bude 

k návrhu programu vznesený návrh na zmenu, dáva sa hlasovať najskôr o zmene (na schválenie 

je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých) a následne o návrhu programu ako celku vrátane 

zmien (na schválenie je potrebná už len nadpolovičná väčšina prítomných). 

Vzhľadom na to, že už nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne návrhy a 

pripomienky, dal primátor mesta hlasovať o svojom návrhu na doplnenie nového bodu č. 15 do 

programu s názvom - Nakladanie s majetkom mesta - doplnenie (zriadenie vecného bremena). 

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

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o programe ako celku v znení schváleného doplňujúceho 

návrhu primátora mesta. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program 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  

3. Správa o výsledkoch kontrol  

4. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline 

spoločnosťou DPMŽ, s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ, s.r.o. 

sumárne za I. – IV. kvartál 2018  

5. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018  

6. Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., vrátane finančného plánu a zdrojov financovania  

7. Plán nevyhnutných rekonštrukcií - obnovy technologických zariadení na zimnom štadióne 

a tréningovej hale  

8. Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet 

mesta Žilina  

9. Informatívna správa o činnosti Nadácie Žilinský lesopark za rok 2018  

10. Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou 

účasťou mesta a personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností 

s účasťou mesta  

11. Odvolanie riaditeľa Mestského divadla Žilina  

12. Zriadenie dozornej rady v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

13. Návrh zriadenia rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA) 

14. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)  

15. Nakladanie s majetkom mesta - doplnenie (zriadenie vecného bremena) 

16. Finančná analýza nákladov a príjmov pre hokejovú sezónu 2019/2020 pre „A“ družstvo 

MsHK Žilina  
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17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 – 

informatívna správa  

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

Žilina za rok 2018  

19. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018  

20. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019  

21. Návrh na odpis pohľadávok  

22. Určenie platu primátora  

23. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline  

24. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  

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

mesta na rok 2019  

26. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019 – 2023  

27. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. Sv. J. 

Bosca“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  

28. Návrh VZN o zrušení VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie 

pozemných komunikácií  

29. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

30. Interpelácie 

31. Všeobecná rozprava 

32. Záver 

 

Po schválení programu primátor mesta informoval o požiadavke občana, Mgr. Mariána Krála, 

na vystúpenie na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dodal, že pán Král vo svojej 

žiadosti uvádza, že využil všetky možnosti riešenia svojho problému týkajúce sa ambulantného 

predaja kávy a umiestnenia pojazdnej kaviarne na bicykli v meste Žilina. Jeho vystúpenie by 

v prípade schválenia bolo v bode programu – Všeobecná rozprava. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o umožnení vystúpenia občana pána Krála v rámci bodu 

Všeobecná rozprava. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

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

Primátor mesta zároveň požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky 

alebo návrhy v písomnej podobe predložili jemu ako predsedajúcemu. Dodal, že prázdny 

formulár na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích 

stoloch. 

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 54/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

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

správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol 

predkladateľ materiálu - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 76/2019. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Správa o výsledkoch kontrol  
 

Materiál č. 55/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

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

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

 

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

Šuteková, Cibulka, Juriš, Chodelková a Randa. Následne primátor mesta uzavrel možnosť 

prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslankyňa Šuteková v rámci diskusie uviedla, že si prečítala celú kontrolnú správu týkajúcu 

sa Centra voľného času a skonštatovala, že sú tam závažné zistenia, ktorými sa zaoberala aj 

finančná komisia. Išlo najmä o falošné faktúry, zamestnanci boli vyplácaní na rovnaké účty, 

faktúry boli vyplatené skôr než boli pridelené financie, boli rozdelené až dvojnásobné sadzby 

pre vedúcich krúžkov, nebol definovaný rozsah práce zamestnancov, boli vyplatené 

neprimerané odmeny, bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, bolo protizákonné delenie 

zákaziek, boli tam veci, ktoré vôbec neboli obstarávané, boli verejné obstarávania v konflikte 

záujmov, pričom tieto veci sa stále opakujú, čo vyšlo najavo aj v kontrole v roku 2016. 

Následne sa spýtala, či boli už urobené nápravné opatrenia, ktoré boli uložené hlavným 

kontrolórom za rok 2016 a 2017 a predniesla návrh na uznesenie v znení: „Zaradiť do plánu 

kontrol hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2019 kontrolu nakladania s majetkom 

a hospodárením s finančnými prostriedkami za rok 2018 a kontrolu opatrení z kontroly č. 

3/2017 v Centre voľného času Žilina, Kuzmányho 105.“ 

 

Primátor mesta sa spýtal, či je to návrh do aktuálneho plánu kontrol alebo až na II. polrok 2019? 

 

Poslankyňa Šuteková reagovala, že až na II. polrok.  

 

V diskusii ďalej pokračovali poslanci Cibulka, Juriš a Chodelková. 

 

V rámci svojho vystúpenia požiadala poslankyňa Chodelková a predĺženie svojho diskusného 

príspevku. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslankyne 

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

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

 

Poslankyňa Chodelková pokračovala v diskusii. Po ukončení jej príspevku nasledovalo 

vystúpenie poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

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

hlasovať o: 

 

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

návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 
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návrh schválili (uznesenie č. 77/2019 bod II.). Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 77/2019. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 4/ Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline 

spoločnosťou DPMŽ, s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ, 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2018  

Materiál č. 56/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol 

predkladateľ materiálu - Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ a riaditeľ spoločnosti. 

 

Primátor mesta zablahoželal predkladateľovi materiálu ku kladnému hospodárskemu výsledku 

a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci Maňák, 

Šuteková a Randa. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

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

uznesenie v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

o predloženie finančnej analýzy dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové 

skupiny počínajúc rokom 2015 dodnes, termín do najbližšieho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline.“ Zároveň sa spýtal, či vie dopravný podnik pripraviť nejaké podklady, 

v ktorých by sa riešil spôsob motivácie cestujúcich, aby vo väčšej miere využívali MHD + 

vyčíslenie nákladov koľko by to stálo. 

 

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

hlasovať o: 

 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 78/2019 časť III.) Výsledok hlasovania 

č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 78/2019. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 5/ Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

k 31.12.2018  

Materiál č. 57/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou životného prostredia, komisiou 

dopravy, komisiou školstva a mládeže a komisiou športu. Materiál uviedla predkladateľka 

materiálu - JUDr. Jarmila Beszédesová, konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci 

Maňák, Richter, Trnovec a Milan. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do 

diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 79/2019. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 6/ Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe 

spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vrátane finančného plánu a zdrojov financovania  

Materiál č. 58/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou sociálnou zdravotnou a bytovou 

a komisiou dopravy. Materiál uviedla predkladateľka materiálu - JUDr. Jarmila Beszédesová, 

konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 
 

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

Kapitulík, Cibulka, Barčík, Maňák a Bechný. Následne primátor mesta uzavrel možnosť 

prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Kapitulík v rámci diskusie predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: „Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri príprave návrhu 

rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 a ďalších rokov, bola v rozpočte mesta Žilina vytvorená 

rezerva na postupnú obnovu bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina s prioritou podľa 

platiacich nájomcov mestských nájomných bytov.“ Doplnil, že tento návrh je iniciatívny 

a vychádza z uznesenia Finančnej a majetkovej komisie zo dňa 29.03.2019, je v súlade so 

Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet 

mesta. Nájomné byty by sa mali postupne obnovovať v prioritizácii podľa platiacich nájomcov. 

 

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

hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili (uznesenie č. 80/2019 časť II.) Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 80/2019. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 7/ Plán nevyhnutných rekonštrukcií - obnovy technologických zariadení na zimnom 

štadióne a tréningovej hale  

Materiál č. 59/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou športu, komisiou školstva a mládeže, komisiou dopravy a komisiou 

finančnou a majetkovou. Materiál uviedla predkladateľka materiálu - JUDr. Jarmila 

Beszédesová, konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 
 

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

Kapitulík, Cibulka, Šuteková, Randa a Trnovec. Následne primátor mesta uzavrel možnosť 

prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Kapitulík v rámci diskusie predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: „Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline žiada, po prvé, prednostu Mestského úradu v Žiline o vypracovanie 

správy o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli v zmysle uznesenia 

vlády z roku 2014 použité na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 1.010.000 EUR, vrátane 

prehľadu zmlúv, faktúr a ďalších súvisiacich dokumentov a po druhé, mestské zastupiteľstvo  

žiada prednostu Mestského úradu v Žiline o predloženie analýzy potrebných kapitálových 

výdavkov – investícii do budovy zimného štadióna v porovnaní s alternatívou predaja objektu 

zimného štadióna a výstavbou nového moderného a energeticky menej náročného zimného 

štadióna spĺňajúceho súčasné a výhľadové potreby a požiadavky obyvateľov mesta Žilina.“ 

Doplnil, že tento návrh je iniciatívny a vychádza z uznesenia Finančnej a majetkovej komisie 

zo dňa 29.03.2019, je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

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

hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili (uznesenie č. 81/2019 časť II.) Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 81/2019. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 8/ Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na 

rozpočet mesta Žilina  

Materiál č. 60/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou športu, komisiou školstva a mládeže, komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou životného prostredia a komisiou dopravy. Materiál uviedla 

predkladateľka materiálu - JUDr. Jarmila Beszédesová, konateľka spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 
 

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

Kapitulík, Šuteková, Cáder, Bechný a Maňák. Následne primátor mesta uzavrel možnosť 

prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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Poslanec Kapitulík v rámci diskusie predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: „Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri príprave zmeny 

rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 zvážil zapracovanie do RO 3/2019 a s tým súvisiacich 

mandátnych a iných obchodných zmlúv mesta Žilina so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., 

navýšenie finančných prostriedkov pre spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. vo výške 132.000 EUR za 

účelom zmeny mzdovej a personálnej politiky spoločnosti s cieľom skvalitnenia služieb, ktoré 

spoločnosť vykonáva v zastúpení mesta pre obyvateľov mesta Žilina.“ Doplnil, že tento návrh 

je iniciatívny a vychádza z uznesenia Finančnej a majetkovej komisie zo dňa 29.03.2019, je 

v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad 

na rozpočet mesta. 

 

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

hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili (uznesenie č. 82/2019 časť I. žiada). Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 82/2019. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 9/ Informatívna správa o činnosti Nadácie Žilinský lesopark za rok 2018  

Materiál č. 61/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Mgr. 

Vladimír Randa, prvý zástupca primátora mesta a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 83/2019. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 10/ Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností 

s majetkovou účasťou mesta a personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch 

obchodných spoločností s účasťou mesta  
 

Materiál č. 62/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou športu 

a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - JUDr. Erik Štefák, 

vedúci odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci 

Šuteková, Randa a Groma. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

Poslankyňa Šuteková v rámci diskusie predložila pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo žiada vedenie mesta, aby doplnilo Zásady organizácie výberových 

konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta takto: „Čl. 2 Zriadenie 

výberovej komisie 

 

(1) Výberová komisia (ďalej len „komisia“) má 7 členov. 

 

(c) poslanec MZ poverený komisiou odborne príslušnou k hlavnému predmetu 

činnosti spoločnosti, do ktorej štatutárneho orgánu výberové konanie prebieha, 

 

(e) 3 nezávislí odborníci v oblasti manažmentu, resp. hlavného predmetu činnosti 

spoločnosti, do ktorej štatutárneho orgánu výberové konanie prebieha.“ 

Následne dodala, že týmto spôsobom bude menej politických a viac odborných nominácií. 

Poslanec Groma sa v rámci faktickej poznámky spýtal, či nominovaný pán, Ing. Miloš 

Martinka, je synom poslankyne Martinkovej. Nakoľko primátor mesta potvrdil, že ide o syna 

poslankyne Martinkovej, poslanec Groma skonštatoval, že bolo jej povinnosťou oznámiť, že 

má vo veci osobný záujem: „Ak poslanec, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu vo veci, na 

ktorej má osobný záujem je povinný túto skutočnosť oznámiť ešte predtým ako na rokovaní 

vystúpi. Toto oznámenie musí byť zaznamenané v zápisnici.“ 

Poslankyňa Martinková oznámila osobný záujem. 

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

hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

návrh schválili (uznesenie č. 84/2019 časť I.). Výsledok hlasovania č. 19 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. 84/2019. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 11/ Odvolanie riaditeľa Mestského divadla Žilina  

Materiál č. 63/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru 

právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline. 

Spracovateľ pri uvádzaní materiálu oboznámil prítomných s návrhom poveriť dočasným 

výkonom funkcie riaditeľa mestského divadla Mgr. Ingrid Dolníkovú, vedúcu odboru kultúry, 
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športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline do času, kým bude 

obsadená funkcia riaditeľa mestského divadla po úspešnom  vykonaní výberového konania. 

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

Groma, Delinčák a Randa. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 85/2019. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 12/ Zriadenie dozornej rady v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  
 

Materiál č. 64/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou školstva a mládeže a komisiou 

sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - JUDr. Erik Štefák, 

vedúci odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline. 

 

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

Johanes a Randa s faktickou poznámkou. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť 

sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Johanes v rámci faktickej poznámky oznámil konflikt záujmov, nakoľko jeho syn je 

nominovaný do dozornej rady spoločnosti ŽILBYT. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 86/2019. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 13/ Návrh zriadenia rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina 

(ÚHA)  

Materiál č. 65/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou 

životného prostredia. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Ing. arch. Viera Šottníková, 

poradkyňa primátora. 

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

Cibulka, Kapitulík, Maňák, Randa, Juriš, Groma a Cáder. Následne primátor mesta uzavrel 

možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 87/2019. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 14/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)  

Materiál č. 66/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou životného prostredia a komisiou dopravy. Materiál uviedol spracovateľ 

materiálu - JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho a majetkového Mestského úradu v 

Žiline. 

k bodu 1 návrhu 

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

Maňák a Pažický. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Maňák v rámci diskusie predložil návrh na stiahnutie bodov 1 a 2 v znení: „Návrh na 

stiahnutie bodov a uznesení z rokovania: uznesenie č. 88/2019, bod č. 1 – majetkovoprávne 

vysporiadanie cintorín Vranie, uznesenie č. 89/2019, bod č. 2 – pozemok pod mestskou 

komunikáciou dôvod: Na území mesta je množstvo takýchto pozemkov, ktorých vysporiadanie 

môže byť v budúcnosti veľkým finančným nákladom z rozpočtu mesta. Doporučujeme, aby 

vedenie mesta pripravilo ucelenú koncepciu vysporiadania týchto pozemkov s využitím 

všetkých zákonných možností ich vysporiadania.“ 

 

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

hlasovať o návrhu poslanca Maňáka stiahnuť z rokovania body 1 a 2 v zmysle písomného 

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

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 88/2019. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Bod stiahnutý z rokovania uznesením mestského zastupiteľstva č. 88/2019. 

 

k bodu 3 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie už 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 3/5 väčšina všetkých 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 4 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 89/2019. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 5 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 90/2019. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 6 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 91/2019. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 7 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

neschválili a prijali uznesenie č. 92/2019. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 8 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

neschválili a prijali uznesenie č. 93/2019. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 9 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: „Zvýšenie 

ceny 100 €/m2 + hodnota znaleckého posudku.“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 100 €/m2 + hodnota 

znaleckého posudku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 94/2019. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 10 návrhu 

 

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

Kapitulík, Maňák, Delinčák a Randa. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do 

diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Delinčák v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie na stiahnutie bodu 10 v znení: 

„Stiahnutie bodu č. 10 nakladania s majetkom z rokovania.“ 

 

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

hlasovať o návrhu poslanca Delinčáka stiahnuť z rokovania bod č. 10 nakladanie s majetkom. 

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

návrh schválili a prijali uznesenie č. 95/2019. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 11 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

Poslanec Milan v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie na vypustenie bodu 11 

z rokovania v znení: „Navrhujem vypustenie bodu 11 z materiálu o nakladaní s majetkom.“ 

 

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

hlasovať o návrhu poslanca Milana vypustiť z rokovania bod č. 11 nakladanie s majetkom. 

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

návrh schválili a prijali uznesenie č. 96/2019. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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k bodu 12 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 97/2019. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 13 návrhu 

 

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

Maňák a Pažický. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Cáder v rámci faktickej poznámky oznámil, že v zmysle ústavného zákona č. 

357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta čl. 6 

ods. 1 má v tomto bode konflikt záujmov.  

 

Poslanec Pažický v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie na stiahnutie bodu 13 v znení: 

„Nakladanie s majetkom bod 13 navrhujem stiahnuť z rokovania.“ 

 

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

hlasovať o návrhu poslanca Pažického stiahnuť z rokovania bod č. 13 nakladanie s majetkom. 

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

návrh schválili a prijali uznesenie č. 98/2019. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 14 návrhu 

 

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

Pažický, Juriš a Delinčák. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie predložili poslanci Pažický a Delinčák svoje návrhy na uznesenia v znení: 

 

Návrh poslanca Pažického na zvýšenie ceny v znení: „Nakladanie s majetkom bod 14 

navrhujem predajnú cenu zvýšiť na 50 €/m2.“ 

 

Návrh poslanca Delinčáka na stiahnutie bodu 14 z rokovania v znení: „Navrhujem stiahnutie 

z rokovania bod č. 14 nakladania s majetkom.“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Pažického na zvýšenie predajnej ceny na 50 €/m2. Písomný návrh tvorí 

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

Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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2. návrhu poslanca Delinčáka stiahnuť z rokovania bod č. 14 nakladanie s majetkom. 

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

tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. Hlasovanie č. 39 bolo vyhlásené za zmätočné. 

 

4. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Pažického. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie 

č. 99/2019. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 15 návrhu       

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásila poslankyňa 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 100/2019. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 16 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 101/2019. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 17 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 102/2019. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 18 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 103/2019. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 19 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

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

stiahnutie bodu 19 v znení: „Stiahnutie bodu 19 z materiálu nakladanie s majetkom z rokovania 

MZ.“ 

 

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

hlasovať o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, stiahnuť z rokovania bod č. 19 

nakladanie s majetkom. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 104/2019. Výsledok 

hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 20 návrhu 

 

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

Delinčák a Maňák. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 105/2019. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 21 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 106/2019. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 22 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 107/2019. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 15/ Nakladanie s majetkom mesta - doplnenie (zriadenie vecného bremena) 

Materiál bol doručený poslancom dodatočne prostredníctvom e-mailu a tvorí prílohu č. 16 

zápisnice. Uviedol ho spracovateľ materiálu - JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho 

a majetkového 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. 108/2019. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 16/ Finančná analýza nákladov a príjmov pre hokejovú sezónu 2019/2020 pre „A“ 

družstvo MsHK Žilina  
 

Materiál č. 67/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu - MVDr. Ján Nociar, generálny manažér MsHK, a.s., 

ktorý ho vypracoval spolu s MUDr. Petrom Durmisom, predsedom predstavenstva MsHK, a.s. 

a poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

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

Cibulka, Šuteková, Randa a Durmis. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do 

diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie už 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. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 17/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

8/2018 – informatívna správa  

Materiál č. 68/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

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

uviedla spracovateľka materiálu - Ing. Dagmar Slepičková, poverená riadením ekonomického 

odboru 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. 109/2019. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 18/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2018  

Materiál č. 69/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. 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. 110/2019. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 19/ Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018  
 

Materiál č. 70/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže a životného 

prostredia. Primátor mesta informoval, že Záverečný účet bol v súlade s § 9 ods. 2 zákona 

o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 

28.03.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Ing. Dagmar Slepičková, poverená 

riadením ekonomického odboru 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. 111/2019. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Na základe požiadavky predsedu poslaneckého klubu, poslanca Randu, prvého zástupcu 

primátora, vyhlásil primátor mesta 10 minútovú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovalo 

rokovanie mestského zastupiteľstva ďalej. 

 

Ad 20/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2019  

Materiál č. 71/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou školstva a mládeže a komisiou 

životného prostredia. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Ing. Dagmar Slepičková, 

poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline. 

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

Šuteková, Kapitulík, Juriš, Cibulka, Pažický, Randa, Chodelková a Trnovec. Následne primátor 

mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie predložili svoje návrhy na uznesenie poslanci Kapitulík, Juriš a Trnovec, 

Cibulka, Pažický a Randa v znení: 
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Návrh poslanca Kapitulíka 1: „Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu Mestského úradu 

v Žiline, aby pri príprave ďalších zmien rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 zapracoval do 

výdavkov rozpočtu finančné prostriedky účelovo určené na osobné príplatky zamestnancov 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.“ Doplnil, že tento návrh 

je iniciatívny a vychádza z uznesenia Finančnej a majetkovej komisie zo dňa 29.03.2019, je 

v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad 

na rozpočet mesta. 

 

Návrh poslanca Kapitulíka 2: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Žilina 

rozpočtovým opatrením č. 2/2019 tak, ako je predložená:  

 

PRÍJMY 

 
 

 

Program 

 

 

Podprogram 

 

 

EK 

 

 

Text 

„B“ 

presuny (+/-) 

navýšenie/zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

  111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 

samospráve 

+ 50.000 EUR 

Príjmy – úprava celkom + 50.000 EUR 

 

 

VÝDAVKY 

 
 

 

Program 

 

 

Podprogram 

 

 

EK 

 

 

Text 

„B“ 

presuny (+/-) 

navýšenie/zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

10 2 630 Tovary a služby + 50.000 EUR 

Výdavky – úprava celkom + 50.000 EUR 

 

Poslanec Kapitulík dodal, že pozmeňujúci návrh je iniciatívny a vychádza z uznesenia 

schváleného na zasadnutí Finančnej a majetkovej komisii dňa 29.03.2019. Predkladatelia 

návrhu (poslanci Ing. Martin Kapitulík, MUDr. Peter Durmis, Mgr. Lukáš Milan a Ondrej 

Šoška) navrhujú bezodkladné riešenie havarijného stavu elektrických rozvodov (revízna správa 

a porevízna oprava elektroinštalácie) na zimnom štadióne v Žiline, ktoré nemajú platnú revíznu 

správu a môžu byť životu nebezpečné. Bez opravy elektrických rozvodov nie je zimný štadión 

schopný bezpečnej prevádzky. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj 

výdavkovej časti. Rozpočet sa touto zmenou rozpočtu navýši v príjmovej aj výdavkovej časti 

o 50.000 EUR.  

 

Návrh poslanca Kapitulíka 3: „Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu Mestského úradu 

v Žiline, aby bola pri príprave návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 a ďalších rokov, 

uplatnená zásada, podľa ktorej sa finančné prostriedky mesta Žilina minimálne vo výške príjmu 

mesta z Dane za psa (EK 133001), investujú do infraštruktúry súvisiacej s chovom a venčením 

psov na území mesta. Prioritne ide o osadenie nádob na psie exkrementy so sáčkami a následný 

zvoz a ekologickú likvidáciu tohto odpadu, výstavbu a najmä údržbu sídliskových venčovísk, 

výbehov a cvičísk, ako aj oplotenie detských ihrísk na sídliskách.“ Materiál je v súlade so 

Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky a nemá dopad na rozpočet 
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mesta. Rozpočtovaný príjem mesta Žilina z Dane za psa v roku 2019 predstavuje sumu 70.000 

EUR. 

 

Návrh poslanca Kapitulíka 4: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2/2019 tak, ako je predložená: 

 

PRÍJMY 

 
 

 

Program 

 

 

Podprogram 

 

 

EK 

 

 

Text 

„B“ 

presuny (+/-) 

navýšenie/zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

  454001 Prevod prostriedkov – z rezervného fondu obce + 6.500 EUR 

Príjmy – úprava celkom + 6.500 EUR 

 

 

VÝDAVKY 

 
 

 

Program 

 

 

Podprogram 

 

 

EK 

 

 

Text 

„B“ 

presuny (+/-) 

navýšenie/zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

8 2 710 Obstarávanie kapitálových aktív – PD 

rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ZŠ 

Námestie mladosti 1 (Hájik) 

+ 6.500 EUR 

Výdavky – úprava celkom + 6.500 EUR 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. Rozpočet sa touto 

zmenou rozpočtu navýši v príjmovej aj výdavkovej časti o 6.500 EUR. Predkladatelia (poslanci 

Ing. Martin Kapitulík, MUDr. Peter Durmis, Mgr. Lukáš Milan a Ondrej Šoška) navrhujú, na 

základe žiadosti riaditeľstva ZŠ Námestie mladosti 1, v rozpočte mesta Žilina na rok 2019 

vyčleniť sumu vo výške 6.500 EUR (z rezervného fondu) na projektovú dokumentáciu – 

rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte školy. Podľa odbornej prehliadky je možné používať 

elektroinštaláciu, ktorá sa nachádza v havarijnom stave, iba do 19.05.2019. Po uvedenom 

dátume nebude mať škola platnú revíznu správu. V snahe riešiť tento skutkový stav, v záujme 

bezpečnej prevádzky základnej školy, predkladajú predkladatelia tento iniciatívny návrh na 

zmenu rozpočtu. 

 

Poslanec Kapitulík požiadal o predĺženie svojho vystúpenia v rámci záverečnej faktickej 

poznámky.  

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení záverečnej faktickej poznámky poslanca 

Kapitulíka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Návrh poslancov Juriša a Trnovca: „Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje doplnenie 

predkladaného návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2019 tak, ako 

je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
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Pro- 

gram 

 

Pod- 

program 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

 

 

Text 

„B“ 

presuny (+/-) 

navýšenie/zníženie 

rozpočtových 

     prostriedkov 
2 1 710 Obstarávanie kapitálových aktív – pohotovostný fond -16.000,-EUR 

11 4 710 Obstaranie kapitálových aktív (vybudovanie 

prístrešku – nadstrešenia v areáli futbalového ihriska – 

Bytčica) 

+6.500,-EUR 

7 2 710 Obstaranie kapitálových aktív (projektová 

dokumentácia + dobudovanie cca 100m úseku cestnej 

komunikácie ( vr. Odvodňovacích žľabov). 

Vybudovanie dopravnej infraštruktúry – ulica Do 

Stávku, mestská časť Trnové. 

+9.500,-EUR 

 

Tento návrh odôvodnili tým, že v zmysle uznesenia MZ č. 221/2016 a následnou zmenou – 

uznesením č. 286/2017, bola určená možnosť čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu 

mesta z tzv. pohotovostného fondu poslancami mestských častí. Na základe zápisnice 

z volebného obvodu č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové) a jednohlasného súhlasu zodpovedných 

poslancov, predkladáme návrh na zmenu rozdelenia príslušného pohotovostného fondu v sume 

16.000,- EUR. Jedná sa o:   

- prostriedky určené na vybudovanie prístrešku – nadstrešenia v časti areálu futbalového 

ihriska v Bytčici. Pozemok pod pripravovanou stavbou je v majetku mesta Žilina. 

- Zabezpečenie PD súvisiacej s vybudovaním dopravnej infraštruktúry, dobudovanie cesty 

s odôvodnením – ulica Do Stávku – mestská časť Trnové.  

 

Návrh poslanca Cibulku: „Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje doplnenie predkladaného 

návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 tak, ako je uvedené v nasledujúcej 

tabuľke:  
 

 

 

 

Návrh poslanca Pažického: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie predkladaného 

materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu RO č. 2/2019 v nasledujúcom 

znení: 

 

Program Podprogr.  
Funkč. 
klasif. 

Ekon. klasif. Text 
RO č. 
2/2019 

 

 

2 1 0111 710 

Obstarávanie 
kapitálových aktív - 
pohotovostné zdroje pre 
výbory v mestských 
častiach 

-16 000  

7 2 0451 710 

Obstarávanie 
kapitálových aktív - 
pohotovostné zdroje pre 
výbory v mestských 
častiach- 
rekonštrukcia  chodníkov 
na Solinkách - výbor č. 3 

16 000  

Výdavky - úprava celkom: 0  
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Program Podprogr.  
Funkč. 
klasif. 

Ekon. 
klasif. 

Text RO č. 2/2019 

    
212002 

Prenájom pozemkov pod 
parkovacie miesta (ŽPS, s.r.o) 
– úhrada z predch. rok. 

6 650 

 
2 

 
1 

 
01.1.1 

 
630 

Pohotovostné zdroje pre 
mestský výbor č. 8 z dôvodu 
pridania mestskej časti 
Mojšova Lúčka a Strážov 

1 320 

 
2 

 
1 

 
01.1.1 

 
710 

Pohotovostné zdroje pre 
mestský výbor č. 8 z dôvodu 
pridania mestskej časti 
Mojšova Lúčka a Strážov 

5 330 

 

 

Návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora: „V materiáli pohotovostné zdroje 

z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – Zásady stanovenia ich použitia 

a určenie ich výšky v čl. III., bod 5 zmeniť „30.04.“ na „31.05.“. 

 

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

hlasovať o: 

 

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

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

(uznesenie č. 112/2019 časť I.) Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu (riešenie havarijného stavu 

elektrických rozvodov - zimný štadión v Žiline). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu (infraštruktúra súvisiaca 

s chovom a venčením psov na území mesta). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

4. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu (projektová dokumentácia - 

rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ZŠ Námestie mladosti). Písomný návrh tvorí 

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

5. návrhu poslancov Juriša a Trnovca v zmysle písomného návrhu (rozdelenie 

pohotovostného fondu VO č. 6). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 59 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

6. o návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu. Hlasovanie č. 60 bolo na 

základe uznesenia návrhovej komisie vyhlásené za zmätočné. 
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Vzhľadom na to, že poslanci reagovali, že hlasovanie neprebehlo korektne, nakoľko nevedeli 

presne, o ktorom návrhu hlasujú, primátor mesta vyhlásil 5 minútovú prestávku, aby návrhová 

komisia rozhodla o ďalšom postupe.  

 

Primátor mesta vyhlásil na základe uznesenia návrhovej komisie posledné hlasovanie o návrhu 

poslanca Cibulku za zmätočné. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o: 

 

7. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu (opätovne). Písomný návrh tvorí 

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

(uznesenie č. 112/2019 časť. II., bod 1). Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

8. návrhu poslanca Pažického v zmysle písomného návrhu (pohotovostné zdroje pre VO 

č. 8). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

9. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu. 

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

tento návrh schválili (uznesenie č. 112/2019 časť. II., bod 2). Výsledok hlasovania č. 63 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

10. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslancov Kapitulíka, 

Cibulku a Randu, prvého zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 112/2019. Výsledok hlasovania 

č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 21/ Návrh na odpis pohľadávok  

Materiál č. 72/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedla spracovateľka materiálu 

- Ing. Dagmar Slepičková, poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 113/2019. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 22/ Určenie platu primátora  

Materiál č. 73/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

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

uviedla spracovateľka materiálu - Ing. Erika Ostrochovská, poverená riadením odboru 

vnútorných vecí 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. 114/2019. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 23/ Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 74/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou školstva a mládeže 

a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedla spracovateľka 

materiálu - Ing. Erika Ostrochovská, poverená riadením odboru vnútorných vecí Mestského 

úradu v Žiline. 

 

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

Kapitulík, Cibulka a Groma. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie predložil poslanec Groma návrh na doplnenie uznesenia v znení: „Doplnenie 

textu na koniec vety č. 11, ods. 2 – doslovný prepis z rokovania MsZ.“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu na „doplnenie textu na koniec vety čl. 11 ods. 2 - doslovný 

prepis z rokovania MsZ“ v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

návrh schválili a prijali uznesenie č. 115/2019. Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

Ad 24/ Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 75/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou športu, komisiou školstva a mládeže, 

komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedla 

spracovateľka materiálu - Ing. Erika Ostrochovská, poverená riadením odboru vnútorných vecí 

Mestského úradu v Žiline. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci 

Maňák, Bechný a Randa. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy na uznesenie poslanci Maňák a Bechný. 

 

Návrh poslanca Maňáka v znení: „Návrh na zmenu znenia článok 13, bod 7 zmena: Tieto údaje 

v rozsahu: mená konkrétnych členov komisie, ktorí hlasovali za návrh, proti návrhu a mená 

členov komisie, ktorí sa zdržali hlasovania. Je na rozhodnutí príslušnej komisie, či bude 

uvádzať tieto konkrétne mená alebo len jednotlivé počty pri hlasovaní.“ 

 

Návrh poslanca Bechného v znení: „Navrhujem pozmeňovací návrh v článku 4 odstavec 8. 

„Mestské zastupiteľstvo môže odvolať predsedu komisie, podpredsedu komisie a členov 

komisie bez uvedenia dôvodu. Navrhujem vypustiť z textu slovné spojenie „bez uvedenia 

dôvodu.“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Maňáka na zmenu znenia čl. 13 ods. 7 v zmysle písomného návrhu. 

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

tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. pozmeňovacom návrhu poslanca Bechného v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

návrh schválili (uznesenie č. 116/2019 časť I. bod 1). Výsledok hlasovania č. 70 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. uznesení v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Bechného. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 116/2019. 

Výsledok hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 25/ Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové 

dotácie mesta na rok 2019  

Materiál č. 76/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou športu, 

komisiou životného prostredia, komisiou školstva a mládeže a komisiou sociálnou zdravotnou 

a bytovou. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru 

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

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 117/2019. Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 26/ Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019 – 2023  

Materiál č. 77/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla spracovateľka 

materiálu - Mgr. Miriam Číková, poverená riadením odboru sociálneho a bytového Mestského 

úradu v Žiline. 

 

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

Martinková, Cáder, Birnerová a Filipová. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť 

sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 118/2019. Výsledok hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 27/ Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. 

Sv. J. Bosca“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  

Materiál č. 78/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol za 

spracovateľa - Ing. Juraj Jaroš z oddelenia realizácie investícií Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec 

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

príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 119/2019. Výsledok hlasovania č. 74 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 28/ Návrh VZN o zrušení VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne 

užívanie pozemných komunikácií  

Materiál č. 79/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy a komisiou územného 

plánovania a výstavby. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 28.03.2019. K tomuto 

návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu - Ing. Peter Rolko, vedúci odboru dopravy 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 
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schválili a prijali uznesenie č. 120/2019 (VZN č. 7/2019). Výsledok hlasovania č. 75 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 29/ Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

Materiál č. 80/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne 

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

28.03.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Mgr. Ingrid Dolniková, vedúca 

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

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 121/2019 (VZN č. 8/2019). Výsledok hlasovania č. 76 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

  

Ad 30/ Interpelácie 

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

interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Interpeláciu predložil poslanec Maňák. Primátor informoval prítomných poslancov mestského 

zastupiteľstva o obsahu interpelácie. Písomná interpelácia tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

 

Ad 31/ Všeobecná rozprava 

Primátor mesta oznámil, že predtým ako otvorí diskusiu k tomuto bodu programu umožní 

vystúpiť občanovi, ktorého vystúpenie bolo schválené na začiatku dnešného rokovania. 

Následne odovzdal slovo občanovi pánovi Královi a upozornil ho, že jeho vystúpenie môže 

trvať maximálne 5 minút. Žiadosť o vystúpenie tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Občan Král vo svojom vystúpení žiadal o riešenie problému týkajúceho sa ambulantného 

predaja kávy a umiestnenia pojazdnej kaviarne na bicykli v meste Žilina.  

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k bodu všeobecná rozprava. Do diskusie sa prihlásili 

poslanci Cibulka, Šuteková, Cáder, Trnovec, Kapitulík a Pažický. Následne primátor mesta 

uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie predložil poslanec Pažický návrh na uznesenie v znení: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zmenu termínu zasadnutia MZ zo dňa 24.06. na deň 

25.06.2019, pričom harmonogram MZ v Žiline na rok 2019 bude nasledovný: 

 

11.02.2019 

15.04.2019 
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25.06.2019 

16.09.2019 

02.12.2019“ 

 

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

hlasovať o návrhu poslanca Pažického v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

uznesenie č. 122/2019. Výsledok hlasovania č. 77 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o ukončení diskusie v bode všeobecná rozprava. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 78 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

  

Ad 32/ Záver 

Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na 4. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenie zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    
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