
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.08.2019 

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 13.08.2019 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. f) 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 25 poslancov, a tým je mestské 

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

Bechný, Peter Ničík, Johanes, Birnerová, Martinková a Chodelková.  

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 Durmisa a Maňáka. 

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: Cibulka, Juriš, Kapitulík, Ján 

Ničík a Randa. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie 

pripomienky, resp. iný návrh. 

Primátor mesta informoval poslancov, že oddnes bude prebiehať hlasovanie bez 

predchádzajúcej povinnej prezentácie, na základe uznesenia schváleného na 6. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Žiline. Zároveň pripomenul poslancom povinnosť pri akomkoľvek 

opustení rokovacej miestnosti vytiahnuť kartu z hlasovacieho zariadenia, nakoľko ich 

prítomnosť sa pre účely stanovenia kvóra potrebného na schválenie, stanovuje z počtu kariet 

zasunutých v hlasovacích zariadeniach  

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: 

Cibulka, Juriš, Kapitulík, Ján Ničík a Randa. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

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

zápisnice. 
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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 zámeru prenechať majetok mesta v užívaní Mestského divadla Žilina 

do podnájmu  

4. Návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019  

5. Záver 

 

 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

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

pripomienky, dal primátor mesta hlasovať o programe v znení ako bol predložený s pozvánkou. 

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

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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 zámeru prenechať majetok mesta v užívaní Mestského divadla Žilina 

do podnájmu  

4. Návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019  

5. Záver 

 

 

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

a.s. 

Materiál č. 122/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

 

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

majetkového Mestského úradu v Žiline, pričom ho následne doplnil primátor mesta ako 

predkladateľ materiálu. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Kapitulík,  
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- Randa,  

- Šuteková,  

- Balogová, 

- Trnovec, 

- Cáder,  

- Richter.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

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

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

zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta v užívaní Mestského divadla 

Žilina do podnájmu 

Materiál č. 123/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Bc. Michal Vidan, riaditeľ Mestského divadla Žilina. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 181/2019. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 4/ Návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na 

rok 2019 

Materiál č. 124/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

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 uznesenie č. 182/2019. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 5/ Záver 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Kapitulík, 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. 6 zápisnice. 

 

 
 

 

___________________________        ___________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

___________________________                          _______________________________ 

I. overovateľ – MUDr. Peter Durmis                     II. overovateľ – Ing. arch. Dušan Maňák  

 

Zapísala v Žiline dňa 23.08.2019 Terézia Cibulková 


