
ZÁPISNICA 
 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 25.06.2019 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, náčelník mestskej polície a vedúci zamestnanci mestského 

úradu, ktorí predkladajú materiál. 

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

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

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci 

Maňák, Habánik a Delinčák. Počet prítomných poslancov sa v priebehu zasadnutia zvýšil na 

28. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo 6. 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 Birnerovú a Talapku. 

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

z radov zamestnancov mesta JUDr. Romana Dolejšího, vedúceho odboru stavebného a PaedDr. 

Vieru Popluhárovú, vedúcu odboru školstva a mládeže. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Pažický, Martinková, 

Chodelková, Šoška a Groma. 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: Pažický, 

Martinková, Chodelková, Šoška a Groma. 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 použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel 

rekonštrukcie zimného štadióna  

4. Správa o výsledkoch kontrol  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019  

6. Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny 

počínajúc rokom 2015  

7. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018  

8. Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 – 2022)  
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9. Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  

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

11. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.  

12. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta  

13. Vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Žilina  

14. Územný plán zóny Žilina – Bulvár  

15. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár  

16. Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky – Centrum  

17. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení  

18. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB  

19. Schválenie investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. 

Predmestská súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo 

štátneho fondu rozvoja bývania  

20. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

21. Návrh na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu  

22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 – 

Informatívna správa  

23. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019  

24. Daň za psa  

25. Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom 

vybudovania nabíjacej stanice  

26. Vstup mesta do Smart cities klubu  

27. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra  za rok 

2018  

28. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení neskorších zmien  

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

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien  

30. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na 

vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina  

31. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina  

32. Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy  

33. Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  

34. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov 

navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina  

35. Návrh na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na podujatiach 

organizovaných mestom Žilina  

36. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline  

37. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)  

38. Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)  

39. Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina 

(doplnenie)  

40. Interpelácie 

41. Všeobecná rozprava 

42. Záver 
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Primátor mesta, ako predkladateľ materiálu, dal návrh na vypustenie bodu č. 12 z návrhu 

programu - materiál s názvom: Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta - mat. č. 

94/2019, tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Odôvodnil to vlnou kritiky, ktorá sa vzniesla zo strany 

niektorých poslancov po tom, ako bolo zverejnené meno najúspešnejšieho kandidáta - Ing. 

arch. Martina Paveleka, ktorého navrhla mestskému zastupiteľstvu na vymenovanie za 

hlavného architekta – riaditeľa útvaru hlavného architekta výberová komisia v zložení: 

 Mgr. Peter Fiabáne - predseda 

 Mgr. Vladimír Randa 

 Ing. arch. Dušan Maňák  

 JUDr. Roman Dolejší 

 Ing. arch. Martin Drahovský 

 Ing. arch. Imrich Pleidel  

 Ing. arch. Viera Šottníková 

 p. Martin Decký 

 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Poslanec Kapitulík dal návrh na vypustenie bodu č. 29 z návrhu programu - materiál s názvom: 

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

a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien - mat. č. 111/2019, 

tvorí prílohu č. 4 zápisnice. Navrhol, aby uvedený materiál bol predmetom rokovania na 

septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

V diskusii s faktickými poznámkami pokračovali poslanci Cibulka, Randa, Johanes, Groma 

a Bechný. Poslanec Bechný vzniesol návrh na ukončenie faktických poznámok. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Bechného na ukončenie faktických 

poznámok. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Nakoľko nebol do diskusie už nikto prihlásený, primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať 

o: 

1. návrhu primátora mesta na vypustenie bodu č. 12 - Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného 

architekta z  návrhu programu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

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

 

2. návrhu poslanca Kapitulíka na vypustenie bodu č. 29 - Návrh VZN, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Žilina v znení neskorších zmien z návrhu programu. Písomný návrh tvorí 

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

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

 

3. programe ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov primátora mesta 

a poslanca Kapitulíka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program 6. 
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zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 5 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 použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel 

rekonštrukcie zimného štadióna  

4. Správa o výsledkoch kontrol  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019  

6. Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny 

počínajúc rokom 2015  

7. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018  

8. Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 – 2022) 

9. Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  

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

11. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.  

12. Vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Žilina  

13. Územný plán zóny Žilina – Bulvár  

14. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár  

15. Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky – Centrum  

16. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení  

17. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB  

18. Schválenie investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. 

Predmestská súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo 

štátneho fondu rozvoja bývania  

19. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

20. Návrh na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu  

21. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 – 

Informatívna správa  

22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019  

23. Daň za psa  

24. Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom 

vybudovania nabíjacej stanice  

25. Vstup mesta do Smart cities klubu  

26. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra  za rok 

2018  

27. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení neskorších zmien  

28. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na 

vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina  

29. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina  

30. Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy  

31. Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  
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32. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov 

navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina  

33. Návrh na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na podujatiach 

organizovaných mestom Žilina  

34. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline  

35. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)  

36. Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)  

37. Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina 

(doplnenie)  

38. Interpelácie 

39. Všeobecná rozprava 

40. Záver 

 

Primátor mesta informoval o požiadavke občianky Mgr. Blahovcovej, ktorá mala záujem o 

vystúpenie na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dodal, že v prípade schválenia 

žiadosti mestským zastupiteľstvom by bolo vystúpenie pani Blahovcovej v bode Všeobecná 

rozprava. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o umožnení vystúpenia občianke Mgr. Blahovcovej 

v bode Všeobecná rozprava. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť 

schválili. Výsledok hlasovania č. 6 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. 84/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 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.  

 

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. 126/2019. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 3/ Správa o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel 

rekonštrukcie zimného štadióna  

 

Materiál č. 85/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby 
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a komisiou športu. Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Ing. Michal Berger, prednosta 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

-  Šuteková, 

-  Kašša, 

-  Johanes.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 127/2019. Výsledok 

hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 4/ Správa o výsledkoch kontrol  

 

Materiál č. 86/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

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

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

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Šuteková, 

-  Cibulka, 

-  Juriš, 

-  Chodelková, 

-  Randa.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 128/2019. Výsledok 

hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 5/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 

2019  

 

Materiál č. 87/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Primátor 
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mesta informoval, že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. 

polrok 2019 je v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 07.06.2019. Materiál uviedla 

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

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Šuteková, 

-  Randa, 

-  Chodelková.  

 

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

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Šuteková, Randa a 

Chodelková. 

 

 

Poslankyňa Šuteková predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zaradiť do Návrhu plánu HK na II. polrok 2019 kontrolu použitia finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu na rekonštrukciu zimného štadióna v nadväznosti na vyfakturované dodávky 

a použité prostriedky s prizvaním do kontrolnej skupiny prednostu mestského úradu, členku 

komisie Mgr. Vandu Tuchyňovú a pána poslanca Ľ. Bechného, pána poslanca R. Johanesa, 

pána poslanca R. Kaššu v zmysle schváleného uznesenia č. 81/2019“ 

 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„Schvaľuje zmenu predkladaného materiálu „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019“ v časti 

A. Vlastná kontrolná činnosť, bod č. 2 nasledovne: 

 

„2. Kontrola opatrení z kontroly č. 3/2017 a kontrola krúžkovej činnosti v CVČ Žilina, 

Kuzmányho 105.“ 

Povinná osoba: Centrum voľného času Žilina, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

Kontrolované obdobie: rok 2019“ 

 

Poslankyňa Chodelková predložila návrh na uznesenie v znení:  

 

„Ponechať návrh kontrolnej činnosti CVČ v pôvodnom znení o doplnenie záujmové útvary – 

kontrola za obdobie 10-12/2019“  

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 
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1. doplňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili (časť uznesenia č. 129/2019). Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili (časť uznesenia č. 129/2019). Výsledok hlasovania č. 

11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta vyhlásil krátku prestávku za účelom, aby návrhová komisia rozhodla ako 

postupovať v prípade návrhu na uznesenie predloženom poslankyňou Chodelkovou, vzhľadom 

na to, že už bol schválený návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora a tieto návrhy sa 

navzájom vylučujú. Návrhová komisia, po porade, odporučila predkladateľke návrh stiahnuť. 

Návrh bol stiahnutý na podnet predkladateľky. 

 

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

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 129/2019. Výsledok 

hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

  

 

Ad 6/ Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny 

počínajúc rokom 2015  

 

Materiál č. 88/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

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

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

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Richter, 

- Randa, 

- Balogová, 

- Šuteková, 

- Juriš, 

- Kapitulík,  

- Bechný.  

 

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

 

V rámci diskusie predložila svoj písomný návrh na uznesenie poslankyňa Šuteková v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo žiada DPMŽ, aby pri predložení novej tarify MHD poskytlo poslancom 

variantné riešenia taríf s bezplatnou dopravou pre študentov a bez bezplatnej dopravy 

študentov. Prípadne ďalšie variantné tarify.“ 
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

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

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

schválili (časť uznesenia č. 130/2019). Výsledok hlasovania č. 13 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. 

130/2019. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 7/ Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018  

 

Materiál č. 89/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

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

prostredia. Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Peter Mišejka, náčelník mestskej polície. 

 

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. 131/2019. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 8/ Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 – 2022)  

 

Materiál č. 90/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou životného prostredia. Materiál 

uviedol predkladateľ materiálu - Peter Mišejka, náčelník mestskej polície. 

 

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. 132/2019. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 9/ Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

Materiál č. 91/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže, komisiou športu, komisiou kultúry, cestovného 

ruchu a miestneho rozvoja, komisiou životného prostredia, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol 

spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútorných vecí 

Mestského úradu v Žiline. 
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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. 133/2019. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 10/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného 

bremena)  

 

Materiál č. 92/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou životného prostredia, komisiou dopravy a komisiou sociálnou zdravotnou 

a bytovou. 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 prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Šuteková.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 134/2019. Výsledok 

hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

k bodu 2 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil s diskusným príspevkom, po ukončení faktických 

poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním 

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

nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 3 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 
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- Juriš.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 135/2019. Výsledok 

hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

k bodu 4 návrhu 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Randa.  

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

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

nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 5 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 neprijali platné 

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

Výsledok hlasovania č. 22 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. 136/2019. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 7 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 



  12. strana zápisnice zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 

 

- Šuteková.  

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

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

nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 8 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil s diskusným príspevkom, po ukončení faktických 

poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním 

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

nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 9 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. 137/2019. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 10 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. 138/2019. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 11 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Cáder.  

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 139/2019. Výsledok 

hlasovania č. 28 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. 140/2019. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 13 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 141/2019. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 14 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Juriš.  

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

V rámci diskusie predložil svoj pozmeňujúci písomný návrh na uznesenie poslanec Juriš 

v znení:  

 

„Upraviť jednotkovú cenu tak, aby výsledná suma za výmeru 260 m2 bola vo výške 27 507,18 

€“ 

  

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o: 

1. návrhu pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili (časť uznesenia č. 142/2019). Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice, 

 

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

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

142/2019. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 15 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Birnerová,  

- Šuteková, 

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

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Birnerová, Šuteková 

a Kapitulík. 

 

Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, predložila písomný návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje odkúpenie nehnuteľného majetku zapísaného na LV 

č. 166 katastrálneho územia Žilina, a to spoluvlastnícky podiel 4462/63494-in na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 830 stojaceho na KN-C parc. č. 1976/1a 

k pozemku KN-C parc. č. 1976/1 zastavané plochy a nádvorie o výmere 288 m2 všetko v podiele 

½, odpredaný v minulosti Jozefovi Kocúrekovi, Oščadnica 1442, 023 01 za cenu určenú 

znaleckým posudkom.“ 

 

Poslankyňa Šuteková predložila písomný návrh v znení: 

 

„Zvýšiť cenu na 32 000 €. Kupujúci sa vzdáva všetkých právnych nárokov voči ZA z titulu 

užívania bytu.“ 

 

Poslanec Groma vzniesol v rámci faktickej poznámky návrh na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslankyne Šutekovej. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Gromu na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslankyne Šutekovej. Hlasovaním poslanci mestského 

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

Poslanec Kapitulík predložil písomný pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. schvaľuje úpravu ceny na 27 000 € zvýšenú o náklady za 

vypracovanie znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci dohodou urovná akékoľvek 

právne nároky voči Mestu Žilina z titulu užívania predmetného bytu“ a po „II. schvaľuje 

nakoľko Mesto Žilina dnes nemá právny titul na užívanie bytu v podielovom spoluvlastníctve 

a napriek tomu tento byt ako celok dlhodobo užíva – ďalej prenajíma ako mestský nájomný byt, 

Mestské zastupiteľstvo žiada prednostu MSÚ v Žiline o vyvolanie rokovania s podielovým 

spoluvlastníkom o komerčnom prenájme jeho podielu na byte.“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslankyne Birnerovej, druhej zástupkyne primátora, v zmysle písomného návrhu. 

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

tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

 

2. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili (časť uznesenia č. 143/2019). Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice, 
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Vzhľadom na to, že bol schválený návrh na uznesenie predložený poslankyňou Šutekovou, 

o návrhu poslanca Kapitulíka sa už nehlasovalo, nakoľko sa tieto dva návrhy vzájomne 

vylučujú. 

 

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

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

143/2019. Výsledok hlasovania č. 36 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 s diskusným príspevkom, po ukončení 

faktických poznámok, primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

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

144/2019. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 17 návrhu 

Bod bol stiahnutý z rokovania na základe žiadosti predkladateľa. 

 

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. 145/2019. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 19 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. 146/2019. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

k bodu 20 návrhu 

Bod bol stiahnutý z rokovania na základe žiadosti predkladateľa. 

 

k bodu 21 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková.  

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

„Poslanci MZ žiadajú prednostu mesta Žilina, aby pri predkladaní materiálov k nakladaniu 

s majetkom do komisií MZ, okrem ceny určenej znaleckým posudkom a metodickými 

pomôckami uvádzali aj trhovú cenu nehnuteľností.“ 

 

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

hlasovať o návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

uznesenie č. 147/2019. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia viažuceho sa k bodu č. 21 tak, ako 

bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 148/2019. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 22 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. 149/2019. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 23 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Groma, 

- Juriš, 

- Milan.  

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

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Groma a Juriš. 

 

Poslanec Groma predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Nakladanie s majetkom body 23, 24 – cena sa určí na základe skutočnej výmery, ktorá sa určí 

ako súčet výmier (pôdorysov) stánku a príslušenstva (skrinka na noviny, resp. tovar). Overenie 

výmery zabezpečí MsÚ Žilina.“ 

 

 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Bod č. 23, 24 – Nakladanie s majetkom – žiadame prednostu MÚ v Žiline, aby pri uzatváraní 

zmlúv hľadal účinné opatrenia na území mesta Žilina pre zákaz predaja tabakového 

a alkoholického sortimentu v okolí školských zariadení.“ 
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

(časť uznesenia č. 151/2019 a č. 152/2019). Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice, 

 

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

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

150/2019. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

 

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

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

151/2019. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 24 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Randa.  

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

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Uzatvorenie nájomnej zmluvy je podmienené rekonštrukciou stánku vrátane vonkajšieho 

omaľovania a odstránenia nepoužívaných reklamných nosičov.“ 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o: 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili (časť uznesenia č. 152/2019). Výsledok hlasovania č. 

46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

Randu, prvého zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 152/2019. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 25 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. 153/2019. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 11/ Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.  

 

Materiál č. 93/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou športu. 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 prihlásil s diskusným príspevkom poslanec:  

- Kašša.  

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 154/2019. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 12/ Vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Žilina  

 

Materiál č. 95/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho 

a majetkového Mestského úradu v Žiline. 

Bc. Michal Vidan sa predstavil poslancom mestského zastupiteľstva. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

-  Cibulka. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 155/2019. Výsledok 

hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 13/ Územný plán zóny Žilina – Bulvár  
 

Materiál č. 96/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou dopravy a komisiou 

životného prostredia. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – JUDr. Roman Dolejší, vedúci 

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

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Birnerová, 

- Richter, 

- Kapitulík , 

- Cáder.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 156/2019. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 14/ Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – 

Bulvár  

 

Materiál č. 97/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou dopravy a komisiou 

životného prostredia. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 07.06.2019. K tomuto 

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

uviedol spracovateľ materiálu – JUDr. Roman Dolejší, vedúci odboru stavebného 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. 157/2019 (VZN č. 9/2019). Výsledok hlasovania č. 52 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 15/ Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky – 

Centrum  

 

Materiál č. 98/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Materiál predložili 5 poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline (Mgr. Peter Cibulka, Ing. 

Martin Kapitulík, Ing. Ľubomír Bechný, Mgr. Dominik Hriník a Ing. František Talapka). 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

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

 

- Kapitulík,  

- Randa.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 158/2019. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 16/ Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení  

 

Materiál č. 99/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

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

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 

07.06.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Bc. Andrej Černek, člen a zapisovateľ 

názvoslovnej komisie, vedúci oddelenia radnice, zahraničných vzťahov a protokolu, odboru 

tlačového a zahraničných vecí. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Trnovec. 

 

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

 

Poslanec Trnovec predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje doplnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene 

niektorých všeobecne záväzných nariadení v článku 1 v odseku 4 o nasledujúce názvy: 

 

- Figurova ulica – novo vznikajúca ulica je pomenová podľa vdp. Jozefa Kalista Figuru, 

františkána, ktorý pôsobil v Bytčici v rokoch 1950 – 1959 a vyučoval na škole nielen 

náboženstvo, ale aj spoločenské správanie. 

- Hallonova ulica – novo vznikajúca ulica je pomenovaná podľa Jozefa Hallona (1894-

1972), dlhoročného učiteľa a organistu v katolíckom kostole v Bytčici. 

- Révaiovská ulica – novo vznikajúca ulica je pomenovaná podľa významného uhorského 

šlachtického rodu Révaiovcov, ktorého členovia vybudovali zrejme  už v prvej polovici 17. 

storočia renesančný kaštieľ v Bytčici. 
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Mapové vymedzenie týchto ulíc sa dopĺňa do grafickej prílohy č. 4. 

 

 

Tieto názvy ulíc sa zároveň dopĺňajú do Zoznamu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina v Textovej prílohe č. 1. 

Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

typ 
úplný neskrátený 

názov 

prípustný 

skrátený 

názov 

patrí do mestskej 

časti 
poznámka 

ulica Figurova ulica Figurova Bytčica  

ulica Hallonova ulica Hallonova Bytčica  

ulica Révaiovská ulica Révaiovská Bytčica  

 

Poslanec Trnovec doplnil, že uvedený doplňujúci návrh prerokovala a odsúhlasila názvoslovná 

komisia dňa 21.06.2019. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Trnovca v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

(časť uznesenia č. 159/2019). Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

 

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

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

159/2019 (VZN 10/2019). Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 17/ Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB  

 

Materiál č. 100/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedla predkladateľka materiálu 

– Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 160/2019. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Schválenie investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového 

domu ul. Predmestská súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom 

podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania  

 

Materiál č. 101/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Juraj Jaroš, poverený vedením realizačného 

oddelenia odboru investičného 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. 161/2019. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 19/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

 

Materiál č. 102/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru investičného 

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cáder, 

- Pažický,  

- Juriš.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 162/2019. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 20/ Návrh na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu  

 

Materiál č. 103/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. 

Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Juriš, 

- Pažický, 

- Richter, 

- Kapitulík, 

- Cáder.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 163/2019. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2019 – Informatívna správa  

 

Materiál č. 104/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci  ekonomického 

odboru Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Groma.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 
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Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 164/2019. Výsledok 

hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

5/2019  

 

Materiál č. 105/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

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

a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci  

ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Randa,  

- Groma.  

 

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

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Randa, prvý zástupca 

primátora a Groma. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil dva doplňujúce návrhy na uznesenie 

v znení:  

 

Prvý návrh: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet 

mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019“ v nasledujúcom 

znení: 

Program Podprogr. 
Funkč.  

klasif. 

Ekon.  

klasif. 
Text RO č. 5/2019 

8 3 09.5.0 710 

ZŠ ul. V. Javorku – rekonštrukcia 

soc. zariadení v ŠKD, zavedenie 

vody do tried ŠKD (z rezervného 

fondu mesta) 

- 40 000 

8 3 09.5.0 700 

Kapitálové výdavky rozpočtovej 

organizácie – ŠKD pri ZŠ 

(originálne kompetencie) – ZŠ ul. 

V. Javorku – rekonštrukcia soc. 

zariadení v ŠKD, zavedenie vody 

do tried ŠKD (z rezervného fondu 

mesta) 

+ 40 000 
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Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ 

ul. V. Javorku. 

 

 

Druhý návrh: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet 

mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019“ v nasledujúcom 

znení: 

 

Program Podprogr. 
Funkč.  

klasif. 

Ekon.  

klasif. 
Text RO č. 5/2019 

   111003 
Výnos dane z príjmov poukázaný 

územnej samospráve 
+ 155 000 

10 2 08.1.0 640 

Bežný transfer MsHK, a.s. – 

úhrada záväzkov (platy hráčov za 

3,4/2019, realizačného tímu 

a zamestnancov za 5,6,7/2019, 

záväzky voči daňovému úradu, 

záväzky z obchodného styku) 

+ 155 000 

 

 

Poslanec Groma predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje doplnenie predkladaného návrhu zmeny rozpočtu 

mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2019 tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
 

 

Pro- 

gram 

 

 

Pod- 

program 

 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

 

 

Text 

„B“ 

presuny (+/-) 

navýšenie / 

zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

   

111 003 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 

+ 600.000,- 

 

8 

 

1 

 

600 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií MŠ – zvýšenie 

objemu rozpočtovaných výdavkov pre vyplatenie 

odmien pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov 

 

+125.000,- 

 

8 

 

2 

 

600 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií ZŠ – zvýšenie 

objemu rozpočtovaných výdavkov pre vyplatenie 

odmien pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov 

 

+299.000,- 

 

8 

 

3 

 

600 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií ZUŠ – 

zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov pre 

vyplatenie odmien pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov 

 

+37.000,- 

 

8 

 

3 

 

600 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií CVČ – 

zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov pre 

vyplatenie odmien pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov 

 

+23.000,- 
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8 

 

4 

 

600 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií ŠJ (školských 

jedálni) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov 

pre vyplatenie odmien 

pedagogických  nepedagogických zamestnancov 

 

-116.000,- 

 

 

Zdôvodnenie: 

Ako ukázal návrh materiálu predkladaný na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva, 

zodpovední zamestnanci Mestského úradu v Žiline očakávajú navýšenie príjmovej časti 

rozpočtu v podpoložke „111003“ v sume, ako je uvedené v tabuľke. Pretože mesto pre tieto 

prostriedky nenašlo určenie v predkladanom návrhu rozpočtového opatrenia a mesto samotné 

pravidelne deklaruje, že mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov sú stále nízke, 

navrhujem  túto sumu prerozdeliť formou mimoriadnych odmien všetkým zamestnancom 

školských zariadení. Uvedené sumy sú navrhnuté ako percentuálny podiel jednotlivých typov 

zariadení na celkovom počte zamestnancov za mesto Žilina (tzv. štátne školy a školské 

zariadenia), zistených zo školskej štatistiky k 15.09.2018. Jednotlivé hodnoty sú sumou 

odmien, vrátane odvodov. Rozdelenie v rámci funkčnej klasifikácie a prípadne prerozdelenie 

na jednotlivé rozpočtové organizácie, prípadne na súkromné a cirkevné zariadenia, ak je to 

nutné, nechávam na úradníkov mestského úradu. Podľa školskej štatistiky k 15.09.2018, ide len 

v prípade „ štátnych“ zariadení o viac ako 2 300 zamestnancov. 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. prvom 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 (časť uznesenia č. 165/2019). Výsledok 

hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

 

2. druhom 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 (časť uznesenia č. 165/2019). Výsledok 

hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

 

3. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

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

 

4. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 165/2019. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 23/ Daň za psa  

 

Materiál č. 106/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou životného prostredia. Materiál 

predložili 4 poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline (Ing. Martin Kapitulík, MUDr. Peter 
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Durmis, Mgr. Lukáš Milan a Ondrej Šoška). Materiál uviedol – Ing. Martin Kapitulík, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Milan, 

- Cáder, 

- Balogová, 

- Martinková, 

- Birnerová, 

- Randa, 

- Juriš, 

- Groma,  

- Richter.  

 

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

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Randa a Juriš. 

 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení:  

 

„V bode II. sa píše „minimálne vo výške 50 % príjmu mesta z dane za psa...“ 

 

 

Poslanec Juriš predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení:  

 

„V bode II. doplniť – podpora útulkov pre psov 

 

Doplniť bod IV. schvaľuje časové obmedzenie návrhu uznesenia, v zmysle bodu II., do     

31.12.2021. 

Zároveň k návrhu rozpočtu na rok 2022 bude vyhotovená informatívna správa o množstve 

vynaložených finančných prostriedkov a stave vybudovanej infraštruktúry súvisiacej s chovom 

a venčením psov na území mesta. Na základe uvedenej správy bude MZ v Žiline opätovne 

schvaľovať výšku finančných prostriedkov na ďalšie riešenie tejto problematiky.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok 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 neschválili. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

(časť uznesenia č. 166/2019). Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 



  28. strana zápisnice zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019 

 

3. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Juriša. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 166/2019. 

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

 

 

 

Ad 24/ Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom 

vybudovania nabíjacej stanice  

 

Materiál č. 107/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

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

uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci  oddelenia mobility 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 

schválili a prijali uznesenie č. 167/2019. Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 25/ Vstup mesta Žilina do Smart cities klubu  

 

Materiál č. 108/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou 

kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. 

Ľuboš Slebodník, vedúci  oddelenia mobility 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 

schválili a prijali uznesenie č. 168/2019. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 26/ Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

Fatra  za rok 2018  

 

Materiál č. 109/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

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

a majetkovou a komisiou dopravy. 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. 
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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. 169/2019. Výsledok hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 27/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného 

priestranstva v znení neskorších zmien  

 

Materiál č. 110/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

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

finančnou a majetkovou. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 07.06.2019. 

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

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. 170/2019 (VZN č. 11/2019). Výsledok hlasovania č. 71 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 28/ Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na 

vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina  

 

Materiál č. 112/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

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

sociálnou, zdravotnou a bytovou. Primátor mesta informoval, že Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 07.06.2019. 

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

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru 

sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Birnerová.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 
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Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 171/2019 (VZN č. 

12/2019). Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 29/ Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina  

 

Materiál č. 113/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – 

PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca  odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec:  

 

- Cibulka.  

 

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

 

Poslanec Cibulka sa vzdal svojho diskusného príspevku. 

 

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. 172/2019. Výsledok hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 30/ Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy  

 

Materiál č. 114/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – 

PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca  odboru školstva a mládeže 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. 173/2019. Výsledok hlasovania č. 74 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 31/ Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  

 

Materiál č. 115/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

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

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

07.06.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 
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pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca  

odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka. 

- Richter,  

- Birnerová.  

 

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

 

V rámci diskusie predložil svoj pozmeňujúci písomný návrh na uznesenie poslanec Cibulka 

v znení: 

 

V článku 3 odseku 2 Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

navrhujem zmeniť pôvodný text: „Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov  je 10,00 € 

na jedno dieťa.“ Na: „Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov  je 10,00 € za prvé 

dieťa a 5,00 € za každé ďalšie dieťa v rodine.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

(časť uznesenia č. 174/2019). Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

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

174/2019 (VZN č. 13/2019). Výsledok hlasovania č. 76 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 32/ Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie 

výkonov navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina  

 

Materiál č. 116/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. 

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

uviedla spracovateľka materiálu – PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca  odboru školstva 

a mládeže Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Randa, 
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-  Kapitulík, 

-  Chodleková, 

-  Groma.  

 

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

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Randa a Kapitulík. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení:  

„c) Elokované pracoviská škôl a školských zariadení si uplatňujú odplatné poskytovanie 

výkonov vo výške prevádzkových nákladov a nájomného podľa platných zmlúv.“  

 

Poslanec Kapitulík predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení:  

 

III. žiada 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline o dofinancovanie prípadného výpadku príjmov 

škôl a školských zariadení v súvislosti s prijatím tohto uznesenia 

 

 

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

schváleného na zasadnutí komisie finančnej a majetkovej dňa 05.06.2019. Materiál je v súlade 

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

mesta. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok 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 (časť uznesenia č. 175/2019). Výsledok hlasovania č. 

77 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

(časť uznesenia č. 175/2019). Výsledok hlasovania č. 78 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

3. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora a poslanca Kapitulíka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 175/2019. Výsledok hlasovania č. 79 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 
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Ad 33/ Návrh na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na 

podujatiach organizovaných mestom Žilina  

 

Materiál č. 117/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja. Materiál predložili 2 poslanci Mestského zastupiteľstva (Mgr. Branislav 

Delinčák a Mgr. Iveta Martinková). Materiál uviedla – Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Balogová, 

-  Groma, 

-  Cáder.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 176/2019. Výsledok hlasovania č. 80 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 34/ Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

Materiál č. 118/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol predkladateľ – Ing. František 

Talapka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Randa.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 177/2019. Výsledok 

hlasovania č. 81 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 35/ Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)  

 

Materiál č. 119/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol predkladateľ – Ing. Patrik 

Groma, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Randa.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

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

nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 82 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 36/ Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)  

 

Materiál č. 120/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol predkladateľ – 

Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

Výsledok hlasovania č. 83 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 37/ Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, 

Žilina (doplnenie)  

 

Materiál č. 121/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou športu. Materiál uviedol predkladateľ – Ing. Patrik Groma, PhD., 

poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Randa, 

-  Juriš,   

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 178/2019. Výsledok hlasovania č. 84 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 38/ Interpelácie 

 

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

interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Interpelácie predložili poslanci Pažický (1x) a Groma (2x). Primátor informoval prítomných 

poslancov mestského zastupiteľstva o obsahu predložených interpelácií. Písomné interpelácie 

tvoria prílohu č. 41 zápisnice (41/1, 41/2, 41/3). 

 

 

Ad 39/ Všeobecná rozprava 

 

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

vystúpiť občianke Blahovcovej, ktorej vystúpenie bolo schválené na začiatku dnešného 

rokovania. Následne jej odovzdal slovo a upozornil ju, že jej vystúpenie môže trvať maximálne 

5 minút.  

 

Po vystúpení občianky Blahovcovej primátor mesta otvoril diskusiu k bodu Všeobecná 

rozprava. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Groma, 

-  Augustín, 

-  Pažický, 

-  Richter, 

-  Cáder, 

-  Juriš, 

-  Cibulka.  

 

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

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Augustín a Juriš. 

 

Poslanec Augustín predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Poslanci mestského zastupiteľstva žiadajú primátora, aby vedenie mesta zaujalo aktívny 

prístup pri riešení plánovanej hromadnej výstavby bytov „bytový komplex Pod lipami – 
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Budatín“ v mestskej časti Budatín v súlade s požiadavkami občanov z petície odovzdanej do 

podateľne mesta 30.05.2019 a so závermi prijatými na mimoriadnej komisii územného 

plánovania a výstavby, ktorá zasadala dňa 30.05.2019“ 

 

 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. výkonom funkcie sobášiaceho s účinnosťou  od 01.08.2019 – poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline nasledovne: 

 

- Mgr. Branislava Delinčáka 

- Bc. Jozefa Juriša, MBA 

 

2. výkon funkcie bude príležitostný, mimo rozpisu stálych služieb“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu predloženom poslancami Augustínom a Pažickým, v zmysle 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 179/2019. Výsledok hlasovania č. 85 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Následne dal hlasovať o návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

a prijali uznesenie č. 180/2019. Výsledok hlasovania č. 86 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 40/ Záver 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Pažický 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. 
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Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na 6. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenie zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

___________________________                          _______________________________ 

I. overovateľ – Ing. Barbora Birnerová, PhD.        II. overovateľ – Ing. František Talapka  

 

Zapísala v Žiline dňa 17.07.2019 Terézia Cibulková 


