
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.12.2019 

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 20.12.2019 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, ktorý sa ospravedlnil z rodinných dôvodov a vedúci 

zamestnanci mestského úradu. 

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. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnila poslankyňa 

Birnerová, druhá zástupkyňa primátora.  

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 Milana a Cádera. 

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: Richter, Šoška, Trnovec, Ján 

Ničík a Chodelková. 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: 

Richter, Šoška, Trnovec, Ján Ničík a Chodelková. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva návrhovú komisiu v navrhovanom zložení schválili. Výsledok hlasovania č. 1 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta požiadal členov návrhovej komisie, aby po ukončení zasadnutia dnešného 

mimoriadneho mestského zastupiteľstva neodišli, ale odsúhlasili návrh zápisu dnes prijatého 

uznesenia, vzhľadom na nadchádzajúce sviatky a dodržanie termínov.  

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie uzavretia rámcovej dohody a uzavretia s ňou súvisiacich zmlúv medzi 

mestom Žilina a spoločnosťami Mestská krytá plaváreň, s.r.o., SIRS – Development, a.s., 
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Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ŠPORT PARK, s.r.o, URPÍN,  s.r.o., SIRS-

PROJECT, a.s., Obchodný dom Žilina, s.r.o., Mirage Shopping Center, a.s., Ing. Georgeom 

Trabelssie  

3. Záver 

 

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

programu dnešného mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva.  

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

na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa 

zmene klímy v meste Žilina“. Navrhol ho zaradiť ako bod č. 2, pričom poradie nasledujúcich 

bodov sa automaticky prečísluje. 

 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a otvoril diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Šuteková, 

- Richter, 

- Randa. 

 

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

Poslanec Richter predložil v rámci diskusie procedurálny návrh v znení: 

„Návrh na stiahnutie bodu programu: 

Návrh na schválenie uzavretia rámcovej dohody a uzavretia s ňou súvisiacich zmlúv medzi 

mestom Žilina a spoločnosťami Mestská krytá plaváreň, s.r.o., SIRS – Development, a.s., 

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ŠPORT PARK, s.r.o, URPÍN,  s.r.o., SIRS-PROJECT, 

a.s., Obchodný dom Žilina, s.r.o., Mirage Shopping Center, a.s., Ing. Georgeom Trabelssie – 

mat. č. 213/2019.“ 

 

Poslanec Milan dal návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku poslanca 

Richtera. 

Následne dal primátor hlasovať o návrhu poslanca Milana na ukončenie faktických poznámok 

k diskusnému príspevku poslanca Richtera. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 
V diskusii pokračoval poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ktorý predložil návrh na 

doplnenie programu mestského zastupiteľstva o nový bod s názvom Všeobecná rozprava.  
 
Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok dal primátor mesta 

hlasovať o: 
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1. návrhu primátora mesta doplniť do programu nový bod č. 2 s názvom – Návrh na schválenie 

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zmierňovanie a prispôsobovanie 

sa zmene klímy v meste Žilina“, pričom sa ostatné body prečíslujú. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

2. návrhu poslanca Richtera na vypustenie pôvodného bodu č. 2 s názvom – Návrh na 

schválenie uzavretia rámcovej dohody a uzavretia s ňou súvisiacich zmlúv medzi mestom 

Žilina a spoločnosťami Mestská krytá plaváreň, s.r.o., SIRS – Development, a.s., Žilinská 

parkovacia spoločnosť, s.r.o., ŠPORT PARK, s.r.o, URPÍN, s.r.o., SIRS-PROJECT, a.s., 

Obchodný dom Žilina, s.r.o., Mirage Shopping Center, a.s., Ing. Georgeom Trabelssie 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

3. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, doplniť do programu nový bod – 

Všeobecná rozprava. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

4. o programe ako celku v znení schválených zmien. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

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

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zmierňovanie 

a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ 

3. Všeobecná rozprava 

4. Záver 

 

 

Primátor skonštatoval, že program dnešného mimoriadneho rokovania mestského 

zastupiteľstva bol schválený.  

 

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. 

 

 

Materiál č. 213/2019 s názvom „Návrh na schválenie uzavretia rámcovej dohody a uzavretia 

s ňou súvisiacich zmlúv medzi mestom Žilina a spoločnosťami Mestská krytá plaváreň, s.r.o., 

SIRS – Development, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ŠPORT PARK, s.r.o, URPÍN,  

s.r.o., SIRS-PROJECT, a.s., Obchodný dom Žilina, s.r.o., Mirage Shopping Center, a.s., Ing. 
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Georgeom Trabelssie“, ktorý bol na základe hlasovania vypustený z programu mimoriadneho 

mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

 

 

 

Ad 2/ Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zmierňovanie 

a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ 

 

Materiál bol doručený poslancom prostredníctvom e-mailu a tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

Materiál uviedla - Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ odboru investičného 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 322/2019. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta vyhlásil 5-minútovú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva v rokovaní ďalej nasledujúcim bodom. 

 

 

 

Ad 3/ Všeobecná rozprava 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Richter, 

- Cibulka, 

- Groma. 

 

 

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

 

 

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

„Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta Žilina na ďalšie rokovania o vysporiadaní 

vzťahov so spoločnosťami pána G. Trabelssieho s ohľadom na existujúce pripomienky 

a predloženie konkrétneho návrhu vysporiadania na rokovanie mestskému zastupiteľstvu 

v roku 2020.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu poslanca Richtera v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

a prijali uznesenie č. 323/2019. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 4/ Záver 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslankyňa Chodelková, ako členka návrhovej komisie skonštatovala, 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. 5 zápisnice. 

 

 
 

 

___________________________        ___________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

___________________________                          _______________________________ 

I. overovateľ – Mgr. Lukáš Milan                     II. overovateľ – Mgr. Denis Cáder  

 

Zapísala v Žiline dňa 21.01.2019 Terézia Cibulková 


