
ZÁPISNICA 
 

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2019 

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 17.09.2019 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 30 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanec Durmis sa ospravedlnil, že príde 

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

tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len 

„zápisnica“). 

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

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Bechného a Habánika. 

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

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

a JUDr. Erika Štefáka, vedúceho odboru právneho a majetkového. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Talapka, Milan, Birnerová, 

Chodelková a Cibulka. 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: Talapka, Milan, 

Birnerová, Chodelková a Cibulka. 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. Informatívna správa o technicko – ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina  

5. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci  

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

7. Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

8. Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta Žilina  

9. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených 

dňoch v kalendárnom roku 2020  
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10. 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  

11. Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 

GX, ročník 2015 formou priameho predaja  

12. Informatívna správa - Radničné noviny mesta Žilina  

13. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta   

14. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta  

15. Návrh na vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska  

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019  

17. Návrh na vyradenie majetku a odpis pohľadávky 

18. Dohoda o vysporiadaní 

19. Návrh na schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 – 2020  

20. Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci 

revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina  

21. Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina  

22. Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť, návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej 

urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov  

23. Rekreačno – športový areál „Ekopark Solinky“  

24. Návrh na založenie bezbariérovej komisie  

25. Riešenie Kuzmányho ulice  

26. Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov  

27. Telka v meste – ukončenie nájmu  

28. Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)  

29. Interpelácie 

30. Všeobecná rozprava 

31. Záver 

 

Poslanec Juriš uviedol, že poslanecký klub INÁ Žilina, ktorého je predsedom, sa rozrástol 

o nového člena – poslanca Mgr. Branislava Delinčáka. 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Poslanec Milan dal návrh na rozdelenie bodu č. 3 – Správa o výsledkoch kontrol do dvoch  

samostatných bodov nasledovne: bod č. 3 – Správa o výsledkoch kontrol s vyňatím kontroly 

týkajúcej sa spoločnosti Žilbyt, s.r.o. a nový bod č. 4 – Správa o výsledkoch kontrol – Žilbyt, 

s.r.o., pričom sa ostatné body prečíslujú.  

 

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

o: 

1. návrhu poslanca Milana rozdeliť bod č. 3 - Správa o výsledkoch kontrol do 2 samostatných 

bodov s vyňatím kontroly - Žilbyt, s.r.o. v novom bode č. 4. Hlasovaním poslanci 

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

zápisnice, 

2. programe ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Milana. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program 9. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

3. Správa o výsledkoch kontrol (s vyňatím kontroly Žilbyt, s.r.o.)  

4. Správa o výsledkoch kontrol – Žilbyt, s.r.o. 

5. Informatívna správa o technicko – ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina   

6. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci  

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

8. Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

9. Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta Žilina  

10. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených 

dňoch v kalendárnom roku 2020  

11. 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  

12. Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 

GX, ročník 2015 formou priameho predaja  

13. Informatívna správa - Radničné noviny mesta Žilina  

14. Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta  

15. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta  

16. Návrh na vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska  

17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019  

18. Návrh na vyradenie majetku a odpis pohľadávky  

19. Dohoda o vysporiadaní  

20. Návrh na schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 – 2020  

21. Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci 

revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina  

22. Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina  

23. Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť, návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej 

urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov  

24. Rekreačno – športový areál „Ekopark Solinky“  

25. Návrh na založenie bezbariérovej komisie  

26. Riešenie Kuzmányho ulice  

27. Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov  

28. Telka v meste – ukončenie nájmu  

29. Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)  

30. Interpelácie 

31. Všeobecná rozprava 

32. Záver 
 

Primátor mesta informoval o požiadavkách občanov vystúpiť na dnešnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva:  

 

- Mgr. Peter Košťál – k bodu – Telka v meste – ukončenie nájmu,  

- Mgr. Blahovcová – k bodu – Dohoda o vysporiadaní,  

- Mgr. Hellová – k bodu – Správa o výsledkoch kontrol – Žilbyt, s.r.o.  

- pán Horvát – k bodu – Všeobecná rozprava. 
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Následne dal primátor mesta hlasovať o: 

 

1. umožnení vystúpenia občana p. Košťála v bode č. 28 - Telka v meste - ukončenie nájmu. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania 

č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

2. umožnení vystúpenia občianke p. Blahovcovej v bode č. 19 - Dohoda o vysporiadaní. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania 

č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

3. umožnení vystúpenia kontrolórky ÚHK p. Hellovej v bode č. 4 - Správa o výsledkoch 

kontrol (kontrola Žilbyt, s.r.o.). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť 

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

4. umožnení vystúpenia občana p. Horváta v bode Všeobecná rozprava. Písomná žiadosť tvorí 

prílohu č. 3 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť 

neschválili. Výsledok hlasovania č. 7 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. 130/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 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.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Cibulka. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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. 188/2019. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 3/ Správa o výsledkoch kontrol (s vyňatím kontroly Žilbyt, s.r.o.)  

 

Materiál č. 131/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou 
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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 s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Peter Ničík, 

- Chodelková, 

- Šuteková, 

- Balogová, 

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Peter Ničík a Šuteková. 

 

Poslanec Peter Ničík predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

ukladá hlavnej kontrolórke 

 

a) Dopracovať Správu č. 6/2018 – Kontrola voči povinnej osobe: Žilina Invest, s.r.o., 

uvádzanej pod bodom 1. predkladaného materiálu nasledovne: 

 

Doplniť mestskému zastupiteľstvu odpovede na konkrétne otázky, ktoré boli schválené 

uznesením MZ  Žiline 252/2017 a na ktoré v uvedenej Správe č. 6/2018 nebolo zodpovedané: 

 

 Boli vynaložené finančné prostriedky Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 adekvátne 

hlavným cieľom spoločnosti, ktorými sú: kolaudácia cesty II/583A, jej zaradenie do cestnej 

siete a likvidácia spoločnosti? 

 Je hospodárne, keď si spoločnosť Žilina invest v rokoch 2016 – 2017 požičiava peniaze 

a zároveň vynakladá veľké finančné prostriedky na odmeny konateľov, neprimerane 

financované ekonomické služby a pod.? 

 Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest v rokoch 2015 – 2017 za ekonomické 

služby (vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené), 

ktoré vykonávali firmy M. Kaľavský – STEP a IustitiaOmnibus adekvátne naozaj vykonanej 

práci? 

 Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina invest  v rokoch 2015 – 2017 za položky 

„dažďová kanalizácia – údržba (kontrolu poklopov)“ adekvátne naozaj vykonanej práci? 

 Je hospodárne, keď si spoločnosť Žilina invest požičiavala peniaze od firmy, ktorá patrí 

bratovi viceprimátora a konateľa Patrika Gromu, keď mohla takéto peniaze získať 

navýšením základného imania Mestom Žilina v spoločnosti? Žilina invest za poplatky 

a úroky pôžičky (faktoringu) zaplatila firme viceprimátorovho brata Alberta Gromu sumu 

16 910,10 eur. Je hospodárne, keď si teraz požičiava od firmy JK Building? 

 Došlo k porušeniam zákona o verejnom obstarávaní kvôli klientelizmu pri obstarávaní 

reklamy, grafických prác, ekonomických služieb a pod.? 

 Je transparentné, keď spoločnosť Žilina invest zverejňuje výzvy a výsledky svojho verejného 

obstarávania na svojej web stránke len do marca 2015  a potom už nie? 
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 Prečo nie sú na web stránke mesta Žilina zverejnené všetky obstarávania spoločnosti Žilina 

invest a prečo sú vo viacerých prípadoch zverejnené len výzvy a výsledky nie?“ 

 

V diskusii pokračovala poslankyňa Chodelková, ktorá požiadala o predĺženie svojho 

diskusného príspevku o ďalších 5 minút. 

 

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. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusného príspevku poslankyne Chodelkovej pokračovala v diskusii poslankyňa 

Šuteková, ktorá rovnako požiadala o predĺženie svojho diskusného príspevku o ďalších 5 minút. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslankyne Šutekovej  

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

Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie 4 návrhy na uznesenie v znení: 

Prvý: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá 

 

1. hlavnej kontrolórke mesta, aby predkladané výstupy z kontrol ÚHK boli exaktné, 

zrozumiteľné a s jasne definovanými závermi pri zachovaní princípu nestrannosti 

a objektívnosti s dôrazom  na dôsledné prípadne analogické uplatňovanie postupov 

v súlade so zákonom o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z. a s poukazom na 

povinnosti oprávnenej osoby vyplývajúce z § 20 ods. 4 písm. e) pri závažnom 

porušení všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

 

II. žiada 

 

1. štatutárneho zástupcu mesta, aby kládol dôraz a dôsledne konal, vrátane vyvodenia 

osobnej ako aj finančnej zodpovednosti, ale aj trestnoprávnej zodpovednosti voči 

zamestnancom alebo iným povinným osobám, ktorí sú zodpovední za porušenie 

všeobecne záväzných právnych predpisov na základe kontrolných zistení a záverov 

výstupov z kontrol Hlavného kontrolóra mesta Žilina“ 

 

Druhý: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá 

 

1. hlavnej kontrolórke mesta Žilina, aby na základe vykonanej kontroly a predloženej 

Správy č. 4/2019 – Kontrola postupu Mestskej polície Žilina – vyplatenia odmeny 

náčelníkovi Mestskej polície v Žiline na základe dohody zo dňa 06.08.2018 pre 

dôvodné podozrenie, že bývalý primátor konal nad rámec zákonných oprávnení, čo 
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zakladá dôvodnú obavu zo spáchania trestného činu Zneužitia právomoci 

verejného činiteľa alebo iného správneho deliktu a postupovala v súlade so 

zákonom o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z. a s poukazom na § 20 ods. 4 písm. 

e) 

 

II. žiada 

 

1. štatutárneho zástupcu mesta Žilina, aby odstúpil Správu hlavného kontrolóra mesta 

č. 4/2019 – Kontrola postupu Mestskej polície Žilina – vyplatenia odmeny 

náčelníkovi Mestskej polície v Žiline na základe dohody zo dňa 06.08.2018 vrátane 

celého spisu na Okresnú prokuratúru na preskúmanie, či došlo k naplneniu 

skutkovej podstaty trestného činu Zneužitia právomoci verejného činiteľa alebo 

iného správneho deliktu bývalým primátorom mesta Žilina pri podpise Dohody 

o ukončení pracovného pomeru s bývalým náčelníkom mestskej polície v rozsahu 

priznaných náhrad 

 

 

Tretí: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. žiada 

 

1. štatutárneho zástupcu mesta Žilina – zástupcu zriaďovateľa, aby konal v súlade s § 

3 ods. 7 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve: 

 

7) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa: 

c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov .. 

 

s poukazom na výsledky kontrolných zistení pri opakovaných kontrolách Hlavného 

kontrolóra mesta Žilina v CVČ Kuzmányho 105, Žilina s poukazom na zistené 

závažné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.“ 

 

 

Poslankyňa Šuteková požiadala o predĺženie svojho diskusného príspevku o ďalších 5 minút. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslankyne Šutekovej  

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

Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila štvrtý návrh na uznesenie v znení: 

 

Štvrtý: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá hlavnej kontrolórke 
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a) Dopracovať Správu č. 6/2018 – Kontrola voči povinnej osobe: Žilina Invest, s.r.o., 

uvádzanej pod bodom 1. predkladaného materiálu a to doplniť a poskytnúť 

mestskému zastupiteľstvu informácie a skutočnosti zistené v priebehu výkonu 

kontroly, ktoré Správa neobsahuje a neposkytla dostatok podkladov vzhľadom na 

skutočnosť, že je dôvodná obava, že práve tieto môžu mať rozhodujúci vplyv pre 

ďalšie možné konanie vo veci, s poukazom na dôvodné podozrenie zo spáchania 

trestného činu Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, 

Prekročenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a Zneužitie právomocí 

verejného činiteľa, s dôrazom na skutočnosť, že konateľ spoločnosti zároveň 

zastával vysokú verejnú funkciu na úrovni mesta, to 1. zástupca primátora, prípadne 

iných správnych deliktov, v dôsledku ktorých boli poškodené právom chránené 

záujmy mesta. 

 

Rozsah požadovaných informácií odznel v celom rozsahu v diskusii k bodu 

rokovania, z čoho najmä žiadame doplniť: 

 

 Aké opravy boli vykonávané v účtovníctve povinnej osoby – rozsah, 

opodstatnenie, vplyv ako aj nevyhnutnosť vykonania týchto opráv podľa 

jednotlivých účtovných období? 

Ak kontrola umožnila vrátiť už prevzaté doklady (za rok 2016), aký vplyv mali 

opravy DP, ale aj úkony s tým spojené, na ochranu právom chránených 

záujmov mesta? 

Aký dôvod uviedla externá spoločnosť, keď odmieta vydať účtovné doklady za 

rok 2015? 

 Dozorná rada si plnila alebo neplnila úlohy vyplývajúce zo svojho postavenia 

u povinnej osoby? – v správe nie je vyhodnotené a neuvádza sa. 

 Odstrániť rozpor v správe v tvrdení na strane 5, kde sa konštatuje, že bolo 

zistených 15 nedostatkov týkajúce sa hospodárenia spoločnosti a nakladania 

s majetkom, ktoré vo svojej podstate „nepredstavujú porušenie všeobecne 

záväzných právnych predpisov“ a následne pri klasifikovaní jednotlivých  

nedostatkoch je jasne a nespochybniteľne uvedené, že boli porušené konkrétne 

ustanovenia všeobecne záväzných a platných právnych predpisov SR. 
 Uviesť konkrétne skutočnosti – rozsah, obsah, výšku ako aj dopad na 

hospodárenie spoločnosti pri porušení podľa bodu 10. a 11. na strane 6 

predkladaného materiálu. 

 Bližšie špecifikovať a objasniť aké služby a bližší popis skutočností a voči komu 

boli uhradené v roku 2015 v sume 16 500,-€ uvedené na strane 9. 

 Doplniť vyhodnotenie mieru opodstatnenosti a nevyhnutnosti objednania 

služieb faktoringu v rozsahu, ako sa v správe uvádza s dôrazom na ochranu 

záujmov mesta a právom chránených záujmov mesta. 
 Doplniť vysvetlenie konateľa spoločnosti, za akým účelom a s akým zámerom 

prenechal hnuteľné veci v hodnote 4 239,43 € do bezodplatne výpožičky 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 

Doplniť vyhodnotenie takéhoto konania konateľa spoločnosti zo strany 

kontrolného orgánu s dôrazom na ochranu ako záujmov mesta, tak aj jeho 

spoločnosti. 

 Spracovať a predložiť analýzu efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti 

a účinnosti vynaložených nákladov za roky 2015, 2016 a 2017 uvádzaných na 
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strane 11 – 13 predkladaného materiálu vrátene zverejnenia výnosov za 

uvádzané obdobie. 

 Spracovať a predložiť výsledky hospodárenia povinnej osoby za roky 2015, 

2016  a 2017. 

 

b) Požadované doplnenie správy žiadame spracovať pri zachovaní princípu 

nestrannosti, objektívnosti a odbornosti s dôrazom na ochranu záujmov mesta 

a právom chránených záujmov mesta.“ 

 

Na záver, po odznení všetkých diskusných príspevkov, vystúpila Ing. Vlasta Grajciarová ako 

predkladateľka materiálu. Vzhľadom na to, že jej počas vystúpenia vypršal čas a nestihla 

reagovať na všetko, požiadala o predĺženie svojho záverečného vystúpenia o ďalších 5 minút.  

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení záverečného vystúpenia predkladateľky 

materiálu Ing. Vlasty Grajciarovej, hlavnej kontrolórky mesta, o ďalších 5 minút. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení záverečného vystúpenia hlavnej kontrolórky primátor mesta diskusiu ukončil a 

hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Petra Ničíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

uznesenie č. 189/2019. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. 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. 190/2019. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. 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. 191/2019. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. 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. 192/2019. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. 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. 193/2019. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

6. uznesení ako celku s vyňatím kontroly týkajúcej sa Žilbyt, s.r.o. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 194/2019. Výsledok 

hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 4/ Správa o výsledkoch kontrol (Žilbyt, s.r.o.) 

 

Tento bod bol vyňatý z pôvodného materiálu – Správa o výsledkoch kontrol, na základe žiadosti 

poslanca Milana, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom (hlasovanie č. 2) a rokovalo 

sa o ňom samostatne. 
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Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, dal slovo Mgr. 

Hellovej, kontrolórke z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Žilina, ktorej vystúpenie schválilo 

mestské zastupiteľstvo. Mgr. Hellová bola poverená vykonaním kontroly týkajúcej sa 

vybraných nájomných zmlúv. Kontrolovaným obdobím bol rok 2017, povinná osoba: Žilbyt, 

s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08  Žilina.  

 

Mgr. Hellová v rámci svojho vystúpenia požiadala o predĺženie vystúpenia o ďalších 5 minút.  

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení vystúpenia Mgr. Hellovej o ďalších 5 minút. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 19 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení vystúpenia Mgr. Hellovej primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

-  Milan, 

-  Kapitulík. 

 

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. 20 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 5/ Informatívna správa o technicko – ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina  
 

Materiál č. 132/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

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

plánovania a výstavby. Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Ing. Jaroslav Koválik, konateľ 

MKP, s.r.o. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Barčík, 

- Kapitulík, 

- Richter. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil doplňujúci písomný návrh na uznesenie poslanec Kapitulík v znení: 



  11. strana zápisnice z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2019 

 

„Odporúča zaradiť do investičných akcií realizáciu tepelnej izolácie vonkajšieho plaveckého 

bazéna a predložiť informáciu o vyťaženosti krytého bazéna a informáciu o výške cien 

prenájmu za roky 2018 a 2019, a to na základe schváleného uznesenia komisie finančnej a 

majetkovej.“ 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta 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. 195/2019 bod II.). Výsledok hlasovania č. 21 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. 

195/2019. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 6/ Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom 

Chlmci  

 

Materiál č. 133/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a uviedol ho 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: 

 

- Johanes, 

- Pažický,  

- Maňák.  

 

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. 196/2019. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 7/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)  

 

Materiál č. 134/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou životného prostredia, komisiou dopravy 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 s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Randa, 

- Ján Ničík, 

- Šuteková, 

- Šoška, 

- Kapitulík, 

- Cáder, 

- Groma,  

- Balogová, 

- Maňák, 

- Pažický. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, dal návrh, aby sa o každom bode hlasovalo 

samostatne. Na základe všeobecného súhlasu všetkých prítomných sa pristúpilo k rokovaniu a 

hlasovaniu o jednotlivých bodoch samostatne. 

  

 

ODPREDAJ 

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

všetkých poslancov 

 

k bodu 1 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Groma,  

- Pažický, 

- Maňák.  

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

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny, v zmysle 

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

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

č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 197/2019. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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k bodu 2 návrhu 

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. 

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny.“ 

 

Poslanec Groma následne stiahol svoj návrh na úpravu ceny. 

 

Primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v pôvodnom znení. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili - uznesenie č. 198/2019. 

Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Hlasovanie č. 26 bolo vyhlásené za zmätočné. 

k bodu 3 návrhu 

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. 

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny.“ 

 

Primátor mesta ukončil diskusiu a dal hlasovať o : 

1. návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny, v zmysle 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 199/2019. Výsledok hlasovania č. 29 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: 

- Groma.  

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny.“ 

 

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

1. návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny, v zmysle 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 200/2019. 

Výsledok hlasovania č. 31 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 tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 201/2019. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 6 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Pažický.  

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

Poslanec Pažický v rámci diskusie predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení:  

 

„Upraviť cenu na 30 €/m2 + náklady na znalecký + úhrada trhovej ceny a podľa toho upraviť 

celkovú kúpnu cenu ako aj úhrady podielov manželov Drevených a Luptákových.“ 

 

Primátor mesta ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu poslanca Pažického. Hlasovanie č. 33 

bolo vyhlásené za zmätočné. 

Z pléna bola položená otázka, či je možné hlasovať o návrhu ceny, ktorá je nižšia ako cena 

v pôvodnom návrhu uznesenia určená znaleckým posudkom? Kým bola zodpovedaná táto 

otázka, pokračovalo sa v rokovaní nasledujúcim bodom programu.  Po bode číslo 12 sa mestské 

zastupiteľstvo vrátilo naspäť k rokovaniu o bode číslo 6. 

Poslanec Pažický stiahol svoj návrh na uznesenie týkajúci sa úpravy ceny. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o uznesení v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 205/2019. Výsledok 

hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 7 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Groma 

- Maňák, 

- Delinčák, 

- Balogová, 

- Cibulka.  

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

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 130 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny.“ 

 

V rámci prebiehajúcej diskusie poslanec Groma vystúpil s faktickou poznámkou a stiahol svoj 

návrh na zvýšenie ceny v tomto i nasledujúcom bode. Ďalej uviedol, že sa stotožnil 

s myšlienkou, že by sa toto územie nemalo odpredať. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok, primátor mesta diskusiu 

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

zastupiteľstva tento návrh neschválili - uznesenie č. 202/2019. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 8 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Maňák. 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili a prijali uznesenie č. 203/2019. Výsledok hlasovania č. 

35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 9 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Groma, 

- Kapitulík,  

- Balogová, 

- Randa,  
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- Richter,  

- Maňák,  

- Šuteková. 

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 

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

poslancov. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 10 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cáder, 

- Groma,  

- Maňák. 

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

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy na uznesenie poslanci Cáder a Groma. 

 

Poslanec Cáder v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Návrh na zvýšenie ceny na 30 €/m2.“ 

 

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Cádera na zvýšenie ceny na 30 €/m2, v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

2. návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny, v zmysle 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice, 

3. uznesení v predloženom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 11 návrhu 

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

- Groma,  

- Maňák. 

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

 

Poslanec Groma v rámci diskusie predložil návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu na zvýšenie ceny na 50 €/m2 + hodnota ustanovenia ceny, v zmysle 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice, 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh 

ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 41 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 12 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Randa, 

- Maňák,  

- Ján Ničík,  

- Peter Ničík, 

- Kapitulík, 

- Šuteková.  

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

 

V rámci diskusie predložil poslanec Randa, prvý zástupca primátora, návrh na stiahnutie tohto 

bodu z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

Poslanec Peter Ničík uviedol, že sa nebude k tomuto bodu vyjadrovať, ani o ňom nebude 

hlasovať, nakoľko je v konflikte záujmov, keďže jeho rodičia sú medzi účastníkmi sporu ako 

susedia. 

 

Poslanec Ján Ničík rovnako uviedol, že je v konflikte záujmov, keďže má spoločných rodičov 

s poslancom Petrom Ničíkom, a teda nebude o predmetnom bode hlasovať. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na stiahnutie bodu 

z rokovania mestského zastupiteľstva. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 
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návrh schválili a prijali uznesenie č. 204/2019. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

ODPREDAJ NEHNUTELNOSTÍ 

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 

 

k bodom 1, 2, 3, 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. 206/2019. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ  

Mestom Žilina  

schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou 

 

k bodu 1 návrhu 

 
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Pažický, 

- Šuteková, 

- Maňák. 

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

 

Poslanec Pažický požiadal počas diskusie o predĺženie svojho diskusného príspevku o ďalších 

5 minút. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca Pažického  

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

Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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. 207/2019. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Delinčák. 
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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 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. 208/2019. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 
NÁJOM POZEMKOV 

v prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa  3/5 väčšinou všetkých 

poslancov 

 

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 predložila poslankyňa Šuteková návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 20 rokov odo dňa účinnosti zmluvy 

na pozemky:  

 

parc. č. KN-C 2559/9, zast. pl. a nádv. o výmere 2708 m2  

parc. č. KN-C 2559/10, zast. pl. a nádv. o výmere 1107 m2  

parc. č. KN-C 2559/11, zast. pl. a nádv. o výmere 684 m2  

parc. č. KN-C 2559/12, zast. pl. a nádv. o výmere 1233 m2      

 

za cenu 1 €/ročne/celý predmet nájmu, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, 

s Rímskokatolíckou cirkvou, Žilinská diecéza, so sídlom J. Kalinčiaka 1 Žilina, IČO: 

42063043, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb., a to že pozemky sa nachádzajú priamo v areáli Spojenej školy 

Kráľovnej pokoja so sídlom Na Závaží 2 Žilina.“ 

 

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

hlasovať o: 
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1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

2. uznesení v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 209/2019. 

Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

k bodu 2 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 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. 210/2019. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 3 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. 211/2019. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 4 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Chodelková.  

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

 
Poslankyňa Chodelková predložila 4 návrhy na uznesenie v znení: 

Prvý: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30. júna 

2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou  na nebytové priestory telocvične + 

prevádzkové miestnosti prislúchajúce k telocvični  nachádzajúce sa v ZŠ Jarná 20 

o celkovej výmere 404 m2 a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so školským 
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zariadením Centrum voľného času, Kuzmányho 105 Žilina, IČO: 378 10 961, za 

cenu nájmu vo výške 9€/hodina + prevádzkové náklady 5 €/hodina,  čo predstavuje 

spolu čiastku 14 €/hodina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom športovej činnosti detí, 

a to pohybová príprava, karate.“  

 

Druhý: 
 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30. júna 

2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory telocvične + 

prevádzkové miestnosti prislúchajúce k telocvični nachádzajúce sa v ZŠ s MŠ, 

Školská 49, Žilina o celkovej výmere 242 m2 a nebytové priestory školského ihriska 

nachádzajúce sa v ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina o celkovej výmere 594 m2 a to 3/5 

väčšinou všetkých poslancov so školským zariadením Centrum voľného času, 

Kuzmányho 105 Žilina, IČO: 378 10 961, za cenu nájmu telocvične + prevádzkové 

miestnosti prislúchajúce k telocvični vo výške 6,66 €/mesiac + prevádzkové náklady 

630€/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku max. 636,66 €/mesiac (v skutočnosti 

podľa nájomnej zmluvy, podľa počtu skutočne realizovaných hodín),  a za cenu 

nájmu školského ihriska vo výške 16,33 €/mesiac + prevádzkové náklady 

300€/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku max. 316,33 €/mesiac (v skutočnosti 

podľa nájomnej zmluvy, podľa počtu skutočne realizovaných hodín), ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí za účelom športovej činnosti detí, a to pohybová príprava, futbal a 

basketbal.“ 

 

Tretí: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1.  

 

a) uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30. 

júna 2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory telocvične + 

prevádzkové miestnosti prislúchajúce k telocvični nachádzajúce sa v ZŠ 

Martinská 20 o celkovej výmere 310,41 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

so školským zariadením Centrum voľného času, Kuzmányho 105 Žilina, IČO: 

378 10 961, za cenu nájmu vo výške 2,50 €/mesiac + prevádzkové náklady 7,50 

€/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku 10 €/mesiac, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí za účelom športovej činnosti detí, a to volejbal.  

 

b) uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy  do 30. 

júna 2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory bazénu + 
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prevádzkové miestnosti prislúchajúce k bazénu nachádzajúce sa  v ZŠ Martinská 

20 o celkovej výmere 261,65 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so 

školským zariadením Centrum voľného času, Kuzmányho 105 Žilina, IČO: 

378 10 961, za cenu nájmu vo výške 2,50 €/mesiac + prevádzkové náklady 17,50 

€/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku 20 €/mesiac, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí za účelom športovej činnosti detí, a to volejbal.“  

 

Štvrtý: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa platnosti a účinnosti tohto 

uznesenia do 30.06.2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na priestory telocvične 

v športovej hale na ulici V. Javorku, Žilina v správe Centra voľného času, 

Kuzmányho 105, 010 01 Žilina (ďalej iba „telocvičňa“) medzi správcom telocvične 

Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, IČO: 37810961 (ďalej iba 

„CVČ“) a Základnou školou, V. Javorku 32, 010 01 Žilina, IČO: 37812904 (ďalej 

iba „ZŠ“), za cenu nájmu 1 Eur/ mesačne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, za účelom zabezpečenia vyučovacieho a tréningového procesu 

žiakov základnej školy.“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. návrhoch poslankyne Chodelkovej v zmysle písomných návrhov. Písomné návrhy tvoria 

súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili. 

Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice (uznesenie č. 212/2019 bod I časť 1, 

2, 3, 4), 

2. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslankyne Chodelkovej. 

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

212/2019. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI 

(schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou) 

 
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 poslanec Juriš doplňujúci návrh na uznesenie v znení:  
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„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 
1. doplnenie pozemkov potrebných pre stavbu Domu smútku a prístupových 

komunikácií v Trnovom. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 20 rokov 

odo dňa účinnosti zmluvy na novovytvorené pozemky v zmysle geometrického 

plánu 123/19 vyhotoveného GEO-NET, s.r.o.: 

 

Parc. č. KN-C 1276/2, ostat. pl. o výmere 77 m2. 

Diel “4“ novovzniknutý pozemok KN-C 1273/5, tr.tráv.p. o výmere 49 m2 

Diel “5“ novovzniknutý pozemok KN-C 1273/6, tr.tráv.p. o výmere 512 m2 

Diel “6“ novovzniknutý pozemok KN-C 1273/7, tr.tráv.p. o výmere 27 m2 

Diel “7“ novovzniknutý pozemok KN-C 1400/1, zast. pl. o výmere 12 m2 

 

V k.ú. Trnové, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Trnové, so sídlom 

Cintorínska 1323/38 Žilina, za cenu 1 €/ročne/celý predmet nájmu.“  

 

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

hlasovať o: 

 

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

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

Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice (uznesenie č. 213/2019 bod I. časť 

2), 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 213/2019. 

Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

VECNÉ BREMENÁ 

(schvaľované nadpolovičnou väčšinou) 

 

k bodu 1 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. 214/2019. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 2 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 nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 4 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Delinčák.  

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

 

V rámci diskusie predložil poslanec Delinčák návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania 

mestského zastupiteľstva.  

 

Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu poslanca Delinčáka stiahnuť materiál z rokovania. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 215/2019. Výsledok 

hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodom 3, 5, 6 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k týmto bodom 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. 216/2019. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

OSTATNÉ  

k bodu 1 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Pažický.  

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  primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili - uznesenie 

č. 217/2019. Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 2 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 

neschválili - uznesenie č. 218/2019. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 3 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Groma, 

- Pažický, 

- Šuteková. 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktickej poznámky, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

neschválili a prijali uznesenie č. 219/2019. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 4 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Randa, 

- Birnerová, 

- Maňák, 

- Šuteková. 

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

 

Poslanec Maňák predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Zmena ceny na 80 €/m2.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Maňáka na zmenu ceny na 80 €/m2, v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

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

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

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

220/2019. Výsledok hlasovania č. 64 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 tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 221/2019. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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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. 222/2019. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 7 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. 223/2019. Výsledok hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 8 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. 

 

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

 

„Schvaľuje s podmienkou zriadenia vecného bremena na parc. č. 2430/31 s povinnosťou 

vlastníka strpieť výstavbu chodníka.“ 

 

Po odznení diskusného príspevku 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. Výsledok hlasovania č. 68 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. 

224/2019. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 9 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Randa, 

- Maňák. 

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

 

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

uznesenie v znení:  
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„V pôvodnom uznesení sa v časti I. bod 2 mení na bod 5 a pridávajú sa nasledujúce body: 

 

2/ 

Podmienkou bezodplatnej zámeny je zriadenie vecného bremena na parcele č. KN-C 5146/30 

o výmere 372 m2 v prospech mesta Žilina, spočívajúce v práve spätnej kúpy za cenu určenú 

znaleckým posudkom. Právo spätnej kúpy môže mesto uplatniť v prípade, ak Ing. Roman 

Holienčík: 

 

a) do 31.12.2020 na predmetnom pozemku nezrealizuje stavbu športoviska – plážového 

ihriska, resp. nafukovacej športovej haly vrátane právoplatného stavebného povolenia 

alebo kolaudačného rozhodnutia pokiaľ bude potrebné alebo 

 

b) v nasledujúcich 20 rokoch bude predmetný pozemok využívať na akékoľvek iné účely ako je 

prevádzka plážového ihriska, resp. nafukovacej športovej haly. 

 

3/ 

Podmienkou bezodplatnej zámeny je zmluvný záväzok Ing. Romana Holienčíka na 

sprístupnenie novovzniknutého plážového ihriska na parcele parcely KN-C 5146/30 pre 

verejnosť a tréning beachvolejbalových klubov z mesta Žilina v čase do 17:00 v dĺžke max. 6 

hodín bezodplatne, v čase od 17:00 do uzavretia s 50% zľavou. 

 

4/ 

Podmienkou bezodplatnej zámeny je zmluvný záväzok Ing. Romana Holienčíka neumiestňovať 

billboardy a akékoľvek reklamné stavby na pozemku KN-C 5146/30 a odstránenie všetkých 

billboardov a reklamných stavieb z pozemkov 5146/6,7,8,9,10 vo vlastníctve Ing. Romana 

Holienčíka.“ 

 

 

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. Výsledok hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

(uznesenie č. 225/2019 bod I. časť 2, 3, 4), 

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. 225/2019. Výsledok hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 8/ Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

 

Materiál č. 135/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. 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:  
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- Groma. 

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

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Návrh na stiahnutie tohto bodu programu. Žiadame na ďalšie MsZ predložiť účtovnú závierku 

za roky kedy došlo k zlúčeniu so ŽILINAREALOM. A tiež žiadame peniaze zo zostatku zo 

zlúčenia so ŽILINAREALOM vyplatiť späť mestu Žilina.“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

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

schválili a prijali uznesenie č. 226/2019. Výsledok hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 9/ Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta Žilina  

 

Materiál č. 136/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

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

zdravotnou a bytovou a komisiou finančnou a majetkovou. Primátor mesta informoval, že 

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

stránke mesta od 30.08.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 

a právnických osôb žiadne pripomienky. 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 s diskusným príspevkom poslanci:  

- Randa,  

- Richter,  

- Hriník. 

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 uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali VZN č. 14/2019 (uznesenie č. 227/2019). Výsledok 

hlasovania č. 74 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 10/ Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina 

v určených dňoch v kalendárnom roku 2020  

 

Materiál č. 137/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

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

zdravotnou a bytovou a komisiou finančnou a majetkovou. Primátor mesta informoval, že 

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

stránke mesta od 30.08.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 

a právnických osôb žiadne pripomienky. 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 s diskusným príspevkom poslanci:  

- Randa,  

- Richter,  

- Juriš, 

- Šuteková. 

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

Poslanec Juriš predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline sťahuje z rokovania 9. zasadnutia MZ v Žiline návrh VZN 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch 

v kalendárnom roku 2020.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Juriša na stiahnutie materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva  

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

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice, 

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

schválili a prijali VZN č. 15/2019 (uznesenie č. 228/2019). Výsledok hlasovania č. 76 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 11/ 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  

 

Materiál č. 138/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, 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 30.08.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 
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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.  

 

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. 

 

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

hlasovať o uznesení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali VZN č. 16/2019 (uznesenie č. 229/2019). Výsledok hlasovania č. 77 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 12/ Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV 

ZA 636 GX, ročník 2015 formou priameho predaja  

 

Materiál č. 139/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Nebol prerokovaný v komisiách nakoľko znalecký posudok na určenie hodnoty osobného 

automobilu bol doručený až po termíne konania komisií. 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 s diskusným príspevkom poslanci:  

- Groma,  

- Cáder. 

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

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„Navýšenie kúpnej ceny na sumu 40 000 €. Rozdiel ceny vo výške 9 330 € bude poskytnutý 

Nadácii mesta Žilina .“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

hlasovania č. 78 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

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

schválili a prijali uznesenie č. 230/2019. Výsledok hlasovania č. 79 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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Ad 13/ Informatívna správa - Radničné noviny mesta Žilina  

 

Materiál č. 140/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

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

zdravotnou a bytovou, komisiou životného prostredia, komisiou dopravy a komisiou územného 

plánovania a výstavby. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Ing. Mgr. Katarína 

Gazdíková, PhD., vedúca odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline, 

pričom ju následne doplnil primátor mesta ako predkladateľ materiálu. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci:  

- Cibulka, 

- Kapitulík, 

- Milan, 

- Peter Ničík, 

- Delinčák, 

- Randa, 

- Kašša. 

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

Poslanec Delinčák predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení:  

 

„V časti tvorba obsahu: Redakčná rada sa pôvodný text nahrádza novým: 

 

Tvorba obsahu: Redakcia: Odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ v Žiline, zamestnanci MsÚ 

v Žiline a regionálny aktívny novinár. 

 

Za bod tvorba obsahu sa dopĺňa bod schvaľovanie obsahu: Redakčná rada. 

Redakčná rada RN mesta Žilina je tvorená tak, aby: 

 

a) Počet jej členov bol vždy konečný a pozostával vždy z jedného zástupcu za každý poslanecký 

klub, jedného člena za nezaradených poslancov (bez klubovej príslušnosti) a jedného 

zamestnanca MsÚ v Žiline menovaného primátorom 

b) Jej predseda bol volený z jej členov a to vždy na dva roky 

c) Je najvyšším orgánom Radničných novín mesta Žilina 

d) Rozhoduje o obsahu a náplni každého čísla vždy nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

e) Bez rozhodnutia redakčnej rady nemôže vyjsť žiadne číslo Radničných novín mesta Žilina, 

ani žiaden článok Radničných novín mesta Žilina“  

 

Po ňom nasledoval v diskusii poslanec Kašša, ktorý požiadal o predĺženie svojho diskusného 

príspevku o ďalších 5 minút. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca Kaššu  

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

Výsledok hlasovania č. 80 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 
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1. návrhu poslanca Delinčáka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 81 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

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

schválili a prijali uznesenie č. 231/2019. Výsledok hlasovania č. 82 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 14/ Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta  

 

Materiál č. 141/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

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

vnútorných vecí Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci:  

- Maňák, 

- Cibulka, 

- Juriš, 

- Randa, 

- Milan, 

- Bechný. 

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

Poslanec Milan predniesol v rámci diskusie návrh rozhodnúť o vymenovaní hlavného architekta 

mesta tajným hlasovaním. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta odovzdal 

slovo Ing. arch. Pavelekovi. Následne diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Milana rozhodnúť o vymenovaní hlavného architekta mesta tajným 

hlasovaním. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

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

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

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

prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 84 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 15/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta  

 

Materiál č. 142/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Primátor mesta informoval, že Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 
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mesta od 30.08.2019. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb 

žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, 

vedúci 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 VZN č. 17/2019 (uznesenie č. 232/2019). Výsledok hlasovania č. 85 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 16/ Návrh na vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska  

 

Materiál č. 143/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

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

vnútorných vecí Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

-  Šuteková. 

Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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. 233/2019. Výsledok hlasovania č. 86 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 17/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7/2019  

 

Materiál č. 144/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

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

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

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci:  

- Pažický, 

- Delinčák, 

- Trnovec, 

- Chodelková, 
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- Groma, 

- Maňák. 

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

Vzhľadom na to, že primátor mesta musel opustiť rokovanie mestského zastupiteľstva, poveril 

jeho vedením poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Pažický, Delinčák, 

Trnovec a Chodelková. 

 

Poslanec Pažický predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

 

I. schvaľuje 
 

1. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu RO č. 7/2019 v nasledujúcom 

znení: 

 

Program Podprogram 
Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 
Text 

RO č. 

7/2019 

4 9 06.2.0 710 

Vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na 

miestnom cintoríne – Vranie – výdavky 

z pohotovostných zdrojov pre výbory 

v mestských častiach (mestský výbor č. 8) 

+3 200 

11 4 06.2.0 710 

Uzatvorenie vonkajšej terasy 

(vybudovanie oplotenia z karí rohoží 

a osadenie brány) na budove šatní na 

futbalovom ihrisku, osadenie mreží na 

okná; 

vonkajšie osvetlenie areálu; zhotovenie 

informačnej tabule pri lávke – Vranie –  

výdavky z pohotovostných zdrojov pre 

výbory v mestských častiach (mestský výbor 

č. 8) 

-3 200 

 

 

 

Poslanec Delinčák predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„K predkladanému návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina RO č. 7/2019 nasledovne:  

 

Príjmy: EK 111 003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve + 5000,- € 

 

Výdavky: EK 710 – Podprogram 7.2 – správa a údržba pozemných komunikácií + 5000,- € 

 

Tieto finančné prostriedky budú použité  na obstaranie dopravného projektu organizácie 

dopravy a dopravného značenia v Bánovej a v Závodí.“ 
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Poslanec Trnovec predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

zmenu a doplnenie predkladaného návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením 

č. 7/2019 tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 

Pro- 

gram 

 

 

Pod- 

program 

 

 

Ekonomická 

klasifikácia 

 

 

Text 

„B“ 

presuny (+/-) 

navýšenie/ 

zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

7 2 710 Obstaranie kapitálových aktív – parkovisko Bytčica –  

medzi MŠ a BD 

+105 000,- 

2 1 650 Splácanie úrokov – z komerčných úverov  -90 000,- 

  111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve +15 000,- 

 

 

Poslankyňa Chodelková predložila návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. požaduje 

 

1. spracovať návrhy úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu spôsobom, že 

 bežné výdavky budú spracované do úrovne položky až podpoložky funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie v jednotlivých podprogramoch  a 

 kapitálové výdavky budú navrhované podľa jednotlivých akcií s presnou 

a detailnou špecifikáciou rozsahu aj obsahu v číselnom vyjadrení plánovanej 

investičnej akcie 

 

s platnosťou od najbližšieho rokovania MZ trvale, ako aj vrátane prípravy Návrhu 

rozpočtu na rok 2020“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

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

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

č. 234/2019 bod I. časť 1). Výsledok hlasovania č. 87 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

2. návrhu poslanca Delinčáka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 88 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

3. návrhu poslanca Trnovca v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

hlasovania č. 89 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 
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4. návrhu poslankyne Chodelkovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

č. 234/2019 bod II.). Výsledok hlasovania č. 90 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

5. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Pažického 

a poslankyne Chodlekovej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 234/2019. Výsledok hlasovania č. 91 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Návrh na vyradenie majetku a odpis pohľadávky  

 

Materiál č. 145/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

-  Šuteková. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

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

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

Ukladá hlavnej kontrolórke mesta Žilina zaradiť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

a vykonať kontrolu výdavkov súvisiacich s potrebami, následným spracovaním a realizáciou 

štúdie, projektovej dokumentácie s poukazom na vyhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov s dôrazom na: 

 

a) Overenie objektívneho stavu potreby spracovať štúdiu, projektovú dokumentáciu, jej súlad 

so zámerom mesta, v nadväznosti na investičný plán príslušného rozpočtového roka, jeho 

súlad s rozpočtom, súlad s platnými právnymi predpismi, internými predpismi, preveriť, či 

došlo k samotnej realizácii spracovanej štúdie, projektovej dokumentácie. 

 

b) Kontrolu dodržiavania postupov s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

Kontrolovaný subjekt – Mesto Žilina, MsÚ Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Kontrolované obdobie: roky 2014 – 2018“ 

Po odznení diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ukončil diskusiu a 

dal hlasovať o: 
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1. návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

č. 235/2019 bod II.). Výsledok hlasovania č. 92 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. 

235/2019. Výsledok hlasovania č. 93 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 19/ Dohoda o vysporiadaní  

 

Materiál č. 146/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

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

majetkovou. Materiál uviedla jedna zo spracovateliek – Mgr. Michaela Petríková, vedúca  

oddelenia bytového Mestského úradu v Žiline. 

 

Predtým, ako poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu, dal slovo občianke Mgr. Blahovcovej, ktorej vystúpenie schválilo mestské 

zastupiteľstvo na začiatku rokovania. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásilli s diskusným príspevkom poslanci: 

- Šuteková, 

- Cibulka. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie návrh na stiahnutie tohoto bodu z rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu poslankyne Šutekovej na 

stiahnutie bodu z rokovania mestského zastupiteľstva. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 236/2019. Výsledok hlasovania č. 94 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 20/ Návrh na schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 

2016 – 2020  

 

Materiál č. 147/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

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

školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru 

životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil s faktickou poznámkou poslanec: 
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- Milan. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

Po ukončení faktickej poznámky poslanca Milana, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 237/2019. Výsledok hlasovania č. 95 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických 

štúdií v rámci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina  

 

Materiál č. 148/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou dopravy, komisiou 

územného plánovania a výstavby, komisiou športu, komisiou životného prostredia a komisiou 

školstva a mládeže. Materiál uviedla jedna zo spracovateliek – Mgr. Miriam Šuteková, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Cáder, 

- Cibulka. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Cáder a Cibulka. 

 

Poslanec Cáder predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

 

„Bod 4. Žiada o koncepčné riešenie MPV a vytipovania územia, kde by sa v budúcnosti mohli 

uplatniť vyššie spomínané arch. štúdie urbanistických celkov sídlisk a mestských častí!“ 

 

Poslanec Cibulka predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Za navrhovaný text v bode 1 sa dopĺňa tento text: Doplnenie prvkov k detským ihriskám na 

základe potrieb občanov a poslaneckých návrhov je možné robiť aj bez architektonickej 

súťaže.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok, poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Cádera v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 

238/2019 bod I. časť 4). Výsledok hlasovania č. 96 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 
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2. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

hlasovania č. 97 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 238/2019. 

Výsledok hlasovania č. 98 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území 

mesta Žilina  

 

Materiál č. 149/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou dopravy, komisiou 

územného plánovania a výstavby, komisiou športu, komisiou životného prostredia a komisiou 

školstva a mládeže. Materiál uviedla jedna zo spracovateliek – Mgr. Zuzana Balogová, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Cibulka,  

- Šuteková. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

Počas vystúpenia v diskusii požiadal poslanec Cibulka o predĺženie svojho diskusného 

príspevku o ďalších 5 minút. 

Následne dal poslanec Randa, prvý zástupca primátora, hlasovať o predĺžení diskusného 

príspevku poslanca Cibulku o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 99 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Počas predĺženého diskusného príspevku poslanec Cibulka predložil doplňujúci návrh na 

uznesenie v znení: 

 

„Dopĺňa sa text v znení 

1. d) ktorá bude zohľadňovať konkrétne návrhy poslancov a občanov mestských častí“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

hlasovania č. 100 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 
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2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Cibulku. 

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

239/2019. Výsledok hlasovania č. 101 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 23/ Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť, návrh na vyhlásenie verejnej 

anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov  

 

Materiál č. 150/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

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

životného prostredia a komisiou dopravy. Materiál uviedla za spracovateľa – Ing. arch. Júlia 

Durdyová z referátu územného plánovania a urbanizmu, odboru stavebného Mestského úradu 

v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Cibulka,  

- Kapitulík,  

- Balogová, 

- Groma, 

- Randa. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

Počas vystúpenia v diskusii požiadal poslanec Cibulka o predĺženie svojho diskusného 

príspevku o ďalších 5 minút. 

Následne dal poslanec Randa, prvý zástupca primátora, hlasovať o predĺžení diskusného 

príspevku poslanca Cibulku o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 102 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 240/2019. Výsledok 

hlasovania č. 103 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 24/ Rekreačno – športový areál „Ekopark Solinky“  

 

Materiál č. 151/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia, komisiou územného plánovania a výstavby 

a komisiou športu. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Peter Cibulka, 

poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
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Počas prezentácie materiálu požiadal poslanec Cibulka o predĺženie svojho vystúpenia 

o ďalších 5 minút. 

Následne dal poslanec Randa, prvý zástupca primátora, hlasovať o predĺžení diskusného 

príspevku poslanca Cibulku o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 104 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Balogová, 

- Kapitulík. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 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 poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, 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. 105 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 25/ Návrh na založenie bezbariérovej komisie  

 

Materiál č. 152/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla spracovateľka 

materiálu – Mgr. Jana Filipová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Birnerová. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 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 poslanec Randa, prvý zástupca 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 241/2019. Výsledok hlasovania č. 106 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 26/ Riešenie Kuzmányho ulice  

 

Materiál č. 153/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

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

uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Martin Kapitulík, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Maňák. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 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 poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, 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. 107 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 27/ Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov  

 

Materiál č. 154/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

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

uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Martin Kapitulík, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Pažický, 

- Cáder, 

- Trnovec. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

Poslanec Pažický predložil v rámci diskusie návrh na doplnenie uznesenia v znení: 

 

„Doplniť návrh na uznesenie o bod č. II. 

 

II. žiada 
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1. prednostu mestského úradu, aby mesto Žilina kontrolovalo splnenie podmienok 

udelených v rozkopových povoleniach.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

  

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

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

č. 242/2019 bod II.). Výsledok hlasovania č. 108 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

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

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

242/2019. Výsledok hlasovania č. 109 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 28/ Telka v meste – ukončenie nájmu  

 

Materiál č. 155/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Martin Kapitulík, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Predtým, ako poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu, dal slovo občanovi Mgr. Petrovi Košťálovi, ktorého vystúpenie schválilo mestské 

zastupiteľstvo na začiatku rokovania. 

 

Počas vystúpenia požiadal občan Mgr. Peter Košťál o predĺženie svojho vystúpenia o ďalších 5 

minút. 

Následne dal poslanec Randa, prvý zástupca primátora, hlasovať o predĺžení vystúpenia Mgr. 

Petra Košťála o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 110 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Mgr. Peter Košťál pokračoval vo svojom vystúpení. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Richter, 

- Maňák, 

- Bechný, 

- Kašša, 

- Cibulka. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Richter a Bechný. 
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Poslanec Richter predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Do vety „nájom bude ukončený podľa článku 7, ods. 3 nájomnej zmluvy“ vložiť text „ – 

dohodou zmluvných strán, pričom k ukončeniu nájmu dôjde najneskôr do 6 mesiacov od prijatia 

uznesenia alebo bude nájom ukončený podľa článku 7, ods. 3 nájomnej zmluvy“ – výpoveďou 

prenajímateľa v 3 mesačnej výpovednej lehote.“   

 

 

Poslanec Bechný predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Navrhujem ukončiť zmluvu k termínu 30.12.2020 výpoveďou.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

  

1. návrhu poslanca Richtera na doplnenie uznesenia v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 111 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

O návrhu poslanca Bechného sa nehlasovalo, nakoľko už bol schválený návrh poslanca 

Richtera a tieto návrhy sa navzájom vylučujú. (čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Žiline) 

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

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

243/2019. Výsledok hlasovania č. 112 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 29/ Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)  

 

Materiál č. 156/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

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

uviedol predkladateľ materiálu – Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 
 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Následne uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

po odznení všetkých faktických poznámok, 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. 113 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 30/ Interpelácie 
 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora sa spýtal, či má niekto z prítomných pripravené 

písomne spracované interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Interpelácie predložili poslanci: 

 

- Pažický,  

- Maňák.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, informoval prítomných poslancov mestského 

zastupiteľstva o obsahu predložených interpelácií. Písomné interpelácie tvoria prílohu č. 31 

zápisnice (31/1 a 31/2). 

 

 

 

Ad 31/ Všeobecná rozprava 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Chodelková, 

- Juriš. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o zmene v zložení poslaneckého klubu v Mestskom zastupiteľstve 

v Žiline“ 

 

Odôvodnil to tým, že chce informovať poslancov a verejnosť o zmene – doplnení člena 

poslanca: Mgr. Branislava Delinčáka do klubu INÁ ŽILINA. Materiál nemá dopad na rozpočet 

a klub bude v novom zložení mať nasledujúcich členov: 

 

1. Mgr. Martin Barčík 

2. Mgr. Denis Cáder 

3. PaedDr. Ľudmila Chodleková 

4. MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 

5. Mgr. Róbert Kašša 

6. Mgr. Branislav Delinčák 

7. Bc. Jozef Juriš, MBA – predseda klubu 
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Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Juriša v zmysle písemného návrhu. 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 244/2019. Výsledok hlasovania č. 114 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 32/ Záver 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný 

návrh na uznesenie, o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, za návrhovú komisiu skonštatovala, že 

mestské zastupiteľstvo rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli 

predložené ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

Na záver sa poslanec Randa, prvý zástupca primátora, poďakoval prítomným za účasť na 9. 

zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenie z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

                                          ____________________________                                  

                                                     Mgr. Vladimír Randa 

                                         prvý zástupca primátora mesta Žilina 

 

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

I. overovateľ – Ing. Ľubomír Bechný                      II. overovateľ – MUDr. Igor Habánik  

 

Zapísala v Žiline dňa 07.10.2019 Terézia Cibulková 

 

 


