
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 06.09.2019 

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 06.09.2019 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. c) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva hlavná kontrolórka 

mesta, prednosta Mestského úradu v Žiline, vedúci zamestnanci mestského úradu a mestských 

organizácií. 

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

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

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných poslancov sa v priebehu 

zasadnutia zvýšil na 27. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci Augustín, Habánik a 

Cibulka. Neprítomný bol poslanec Delinčák. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z mimoriadneho 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 Jána Ničíka a Richtera. 

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: Plešinger, Groma, Kapitulík, 

Hriník a Juriš. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie 

pripomienky, resp. iný návrh. 

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nevzniesol k návrhu na zloženie návrhovej komisie 

žiadne pripomienky, dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: 

Plešinger, Groma, Kapitulík, Hriník a Juriš. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

návrhovú komisiu v navrhovanom zložení schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.  

3. Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o.  

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019  

5. Podpora mládežníckeho a vrcholového športu v Žiline  

6. Záver 
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Primátor mesta uviedol, že s pozvánkou na toto zasadnutie bol poslancom doručený aj návrh 

programu dnešného mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal na základe 

žiadosti poslancov doručenej na Mestský úrad v Žiline dňa 26.08.2019. Písomná žiadosť 

poslancov tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Následne primátor mesta predniesol svoj návrh na doplnenie programu o nový bod s názvom – 

Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 

Po prednesení návrhu sa spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky, 

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a otvoril diskusiu. 

Poslanec Richter navrhol vypustiť z programu bod č. 5 s názvom - Podpora mládežníckeho 

a vrcholového športu v Žiline.  

Po odznení všetkých faktických poznámok dal primátor mesta hlasovať o: 

1. návrhu primátora mesta doplniť do programu nový bod - Personálna zmena v dozornej rade 

spoločnosti MsHK Žilina, a.s. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

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

2. návrhu poslanca Richtera vypustiť bod č. 5 - Podpora mládežníckeho a vrcholového športu 

v Žiline z programu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

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

3. o programe ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu primátora mesta. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta skonštatoval, že program dnešného mimoriadneho rokovania mestského 

zastupiteľstva bol schválený.  

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.  

3. Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o.  

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019  

5. Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 

6. Podpora mládežníckeho a vrcholového športu v Žiline  

7. Záver 

 

 

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. 
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Ad 2/ Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHK Žilina, 

a.s. 

Materiál č. 125/2019 bol doručený poslancom prostredníctvom e-mailu a tvorí prílohu č. 4 

zápisnice.  

 

Materiál uviedol jeden z predkladateľov - Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Randa, 

- Peter Ničík, 

- Richter,  

- Kapitulík,  

- Trnovec.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 183/2019. Výsledok 

hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHKM 

Žilina, s.r.o. 

Materiál č. 126/2019 bol doručený poslancom prostredníctvom e-mailu a tvorí prílohu č. 5 

zápisnice.  

Materiál uviedol jeden z predkladateľov - Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Kašša. 

 

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

 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 184/2019. Výsledok 

hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 4/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/2019  

Materiál č. 127/2019 bol doručený poslancom prostredníctvom e-mailu a tvorí prílohu č. 6 

zápisnice.  

Materiál uviedol jeden z predkladateľov - Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Barčík, 

- Cáder,  

- Richter, 

- Durmis, 

- Kapitulík, 

- Pažický, 

- Peter Ničík, 

- Šuteková. 

 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, požiadal počas svojho vystúpenia v diskusii 

o predĺženie diskusného príspevku o ďalších 5 minút. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca Randu, 

prvého zástupcu primátora, o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

V priebehu predĺženého diskusného príspevku predložil poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, pozmeňujúci návrh k bodu programu č. 4 – Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – 

zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 v znení: 

„Text pôvodného uznesenia v materiáli sa nahrádza novým textom v znení. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. finančnú dotáciu pre MsHK Žilina a.s. na rok 2019 vo výške 50 000,-€, 

 

2. podmienkou získania akejkoľvek ďalšej dotácie z rozpočtu mesta Žilina pre MsHK 

Žilina a.s. v roku 2019 a 2020 v súhrnnej výške maximálne 100 000,-€, ktorou je 
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získanie ekvivalentnej sumy finančných prostriedkov, získaných sponzorsky vopred, 

zmluvne podložených a pripísaných na bankový účet MsHK Žilina, a.s. 

 

3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2019 v znení schváleného 

pozmeňujúceho návrhu, 

 

II. žiada predstavenstvo MsHK Žilina, a.s. 

 

1. zrealizovať presun aktivít súvisiacich so športovou činnosťou MsHK Žilina, a.s. na 

iný právny subjekt bez majetkovej účasti mesta do termínu konania 1. riadneho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2020, alebo 

 

2. v súčinnosti s mestom Žilina zrealizovať prevod všetkých akcií MsHK Žilina, a.s. na 

nového majiteľa, resp. majiteľov vrátane podpisu zmluvy do termínu konania 1. 

riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2020, 
 

3. v prípade nesplnenia bodu 1 alebo 2, pripraviť a predložiť na 2. riadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2020 materiál s návrhom na ukončenie 

činnosti MsHK Žilina a.s. – zánik právnej formy s majetkovou účasťou mesta, 

k 30.04.2020 s dôrazom na minimalizáciu nákladov pri ukončení činnosti  
 

I. žiada predstavenstvo MsHK Žilina, a.s. 
 

1. vypracovať a predložiť informatívnu správu o aktuálnom plnení rozpočtu, o výške 

získaných sponzorských prostriedkov, vrátane kópií sponzorských zmlúv a výpisu 

z bankového účtu potvrdzujúceho prijatie finančných prostriedkov na každé riadne 

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiline do konca športovej sezóny 2019/2020, 
 

2. konať tak, aby účinnosť, platnosť alebo výpovedná lehota všetkých 

novouzatváraných zmlúv akéhokoľvek charakteru bola najneskôr dňa 30.04.2020, 

 

3. uskutočniť všetky právne kroky k ukončeniu všetkých existujúcich zmlúv najneskôr 

k 30.04.2020.“ 

 

Po ukončení faktických poznámok k diskusnému príspevku poslanca Randu, prvého zástupcu 

primátora dal primátor mesta hlasovať o svojom návrhu na vyhlásenie prestávky počas 

prebiehajúcej diskusie za účelom dohodnutia si ďalšieho postupu pri rokovaní o tomto bode. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 8 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva ďalej. Primátor mesta 

navrhol poslancom, ktorí boli prihlásení do diskusie s diskusným príspevkom, aby zvážili 

možnosť odhlásenia sa z diskusie, nakoľko téma, ku ktorej sa idú vyjadriť v diskusii bola 

predmetom rokovania počas prestávky. Uviedol, že závery, ku ktorým sa dospelo cez prestávku 

odprezentuje poslankyňa Šuteková ako posledná prihlásená v diskusii. 

 

Následne sa okrem poslankyne Šutekovej, všetci poslanci odhlásili z diskusie. 



  6. strana Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 06.09.2019 

 

Poslankyňa Šuteková vo  svojom diskusnom príspevku predložila pozmeňujúci návrh na 

uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. finančnú dotáciu pre MsHK Žilina, a.s. na rok 2019 vo výške 75 000 € 

 

2. podmienkou získania akejkoľvek ďalšej dotácie z rozpočtu mesta Žilina pre MsHK 

Žilina, a.s. v roku 2019 a 2020 v súhrnnej výške maximálne 100 000,- €, ktorou je 

získanie ekvivalentnej sumy finančných prostriedkov, získaných sponzorsky vopred, 

zmluvne podložených a pripísaných na bankový účet MsHK Žilina, a.s. 

 

3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2019 v znení schváleného 

pozmeňujúceho návrhu, 

 

II. žiada predstavenstvo MsHK Žilina, a.s. 

 

1. pripraviť presun aktivít súvisiacich so športovou činnosťou MsHK Žilina, a.s. na iný 

právny subjekt bez majetkovej účasti mesta do termínu konania 1. riadneho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline po 30.04.2020 alebo 

 

2. v súčinnosti s mestom Žilina pripraviť prevod všetkých akcií MsHK Žilina, a.s. na 

nového majiteľa, resp. majiteľov vrátane podpisu zmluvy do termínu konania 1. 

riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline po 30.04.2020 

 

3. v prípade nesplnenia bodu 1 alebo 2, pripraviť a predložiť na 1. riadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline po 30.04.2020 materiál s návrhom na ukončenie 

činnosti MsHK Žilina, a.s. – zánik právnej formy s majetkovou účasťou mesta, 

k 30.06.2020 s dôrazom na minimalizáciu nákladov pri ukončení činnosti,  

 

III. žiada predstavenstvo MsHK Žilina, a.s. 

 

1. vypracovať a predložiť informatívnu správu o aktuálnom plnení rozpočtu, o výške 

získaných sponzorských prostriedkov, vrátane kópií sponzorských zmlúv a výpisu 

z bankového účtu potvrdzujúceho prijatie finančných prostriedkov na každé riadne 

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiline do konca športovej sezóny 2019/2020, 

 

2. konať tak, aby účinnosť, platnosť alebo výpovedná lehota všetkých 

novouzatváraných zmlúv akéhokoľvek charakteru bola najneskôr dňa 30.06.2020 

 

3. uskutočniť všetky právne kroky k ukončeniu všetkých existujúcich zmlúv najneskôr 

k 30.06.2020“ 
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Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ešte pred vyhlásením hlasovania, stiahol svoj 

pozmeňujúci návrh na uznesenie, ktorý predložil v predĺženom diskusnom príspevku. Písomný 

návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. 

 

Po odznení všetkých faktických poznámok 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. 9 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. 

185/2019. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 5/ Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti MsHK Žilina, a.s 

Materiál č. 128/2019 bol do programu mimoriadneho mestského zastupiteľstva zaradený na 

základe schváleného návrhu primátora mesta a tvorí prílohu č. 7 zápisnice.  

Materiál uviedol spracovateľ – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 186/2019. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 6/ Podpora mládežníckeho a vrcholového športu v Žiline 

Materiál č. 129/2019 bol doručený poslancom prostredníctvom e-mailu a tvorí prílohu č. 8 

zápisnice.  

Materiál uviedol jeden zo spracovateľov - Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Richter, 

- Kapitulík, 

- Šoška. 

 

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

 

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

 

„Za poslednú vetu doplniť: 
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Zároveň žiadame prednostu MSÚ v Žiline, aby v súčinnosti s komisiou športu a majetkovou 

komisiou najneskôr do 31.12.2019 predložili na rokovanie MZ v Žiline návrh materiálu, ktorý 

v súlade s platne prijatou koncepciou športu pre roky 2017-2022 zabezpečí aj plnenie iných 

cieľov, ktoré sú v tejto koncepcii obsiahnuté, s dôrazom predovšetkým na rozvoj športovej 

infraštruktúry vo vlastníctve mesta.“ 

 

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

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

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

Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

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

187/2019. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 7/ Záver 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Plešinger, ako člen návrhovej komisie skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo 

rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené žiadne 

ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor mesta skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

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

 
 

 

___________________________        ___________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

___________________________                          _______________________________ 

I. overovateľ – Ing. Ján Ničík                     II. overovateľ – Mgr. Marek Richter, PhD.  

 

Zapísala v Žiline dňa 23.09.2019 Terézia Cibulková 


