
ZÁPISNICA 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.03.2021  

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 29.03.2021 v súlade s § 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.  

Zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie. Primátor mesta informoval, že 

v nadväznosti na § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bude z tohto zasadnutia vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude 

zverejnený do 48 hodín po ukončení rokovania na webovom sídle mesta. Zároveň dodal, že 

rovnako, ako pri predchádzajúcich zasadnutiach, ktoré sa konali formou videokonferencie, 

bude možné aj toto zasadnutie sledovať prostredníctvom živého prenosu na youtube kanáli 

mesta Žilina. 

Primátor mesta informoval poslancov, že na tomto mimoriadnom zasadnutí bude pri hlasovaní 

použitý hlasovací systém On Vote, ktorý si už mali možnosť vyskúšať. Zároveň podotkol, že 

na základe ich požiadavky Žilinská univerzita, ako vývojár, implementovala do tohto systému 

aj položku „Nehlasoval“. Prezentovaní poslanci, ktorí sa zaprezentujú, ale nezahlasujú, nebudú 

už automaticky označení ako „Zdržal sa“, ale budú mať samostatnú kategóriu „Nehlasoval“. 

Univerzita taktiež nadimenzovala zdroje na serveroch pre použitie pri väčšej záťaži, aby systém 

nevypadával. Primátor mesta dodal, že verí, že poslanci tieto zmeny ocenia a používanie 

systému On Vote bude pre nich komfortnejšie. 

Následne primátor mesta informoval, že na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov 

mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka mesta, prednosta mestského úradu a vedúci 

zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktorí sú spracovateľmi predkladaných materiálov. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 30 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V priebehu zasadnutia sa počet poslancov zvýšil 

na 31. 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 poslancov Richtera a Cibulku. 

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

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

organizácie a správy MsÚ a Bc. Ivanu Stillerovú, vedúcu oddelenia projektov EÚ. 
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Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Birnerová, Cáder, Maňák, 

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

pripomienky, resp. iný návrh. 

Nakoľko nikto nevzniesol žiaden iný návrh, dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej 

komisie – poslanci: Birnerová, Cáder, Maňák, Randa, Šoška. 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. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 

2021 k projektu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“ – mat. č. 

42/2021 

3. Investičný plán pre rok 2021 a finančné krytie nevyhnutných bežných a kapitálových 

výdavkov v rozpočte mesta Žilina – mat. č. 43/2021 

4. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2021 – mat. č. 44/2021 

5. Záver 
 

 

Nakoľko nikto nevzniesol pripomienku k návrhu programu, dal primátor mesta hlasovať o 

programe v znení, ako bol predložený s pozvánkou. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva program mimoriadneho rokovania schválili. Výsledok hlasovania č. 2 

s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca Trnovca – ZA a poslankyne Filipovej – ZA  tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 

2021 k projektu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“ – mat. č. 

42/2021 

3. Investičný plán pre rok 2021 a finančné krytie nevyhnutných bežných a kapitálových 

výdavkov v rozpočte mesta Žilina – mat. č. 43/2021 

4. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2021 – mat. č. 44/2021 

5. Záver 

 

 

Následne primátor mesta požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky 

alebo pozmeňujúce návrhy predložili jemu ako predsedajúcemu písomne prostredníctvom e-

mailu a do kópie uviedli i ostatných poslancov a Mgr. Ing. Radoslava Machana, vedúceho 

odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ. 
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Ad 2/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na 

rok 2021 k projektu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“ 

Materiál č. 42/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Materiál uviedol – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií 

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

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Chodelková. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 44/2021. Výsledok hlasovania č. 3 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca 

Cibulku – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 3/ Investičný plán pre rok 2021 a finančné krytie nevyhnutných bežných a 

kapitálových výdavkov v rozpočte mesta Žilina  

Materiál č. 43/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

Materiál uviedol jeden zo spracovateľov – Ing. Michal Berger, prednosta mestského úradu. Jeho 

vystúpenie doplnil primátor mesta. 

 

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák,  

- Šoška, 

- Groma, 

- Randa, 

- Kapitulík. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 45/2021. Výsledok hlasovania č. 4 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslanca Cibulku – ZA  tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 4/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2021 

Materiál č. 44/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

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

organizácie a správy Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Šuteková. 

 

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

 

V rámci diskusného príspevku predložila poslankyňa Šuteková pozmeňujúci návrh na 

uznesenie v znení: 

 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje 

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2021 nasledovne: 

27.04.2021 

29.06.2021 

20.09.2021 

06.12.2021 

O zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline spolu s odôvodnením 

bude primátor mesta informovať poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

a verejnosť najneskôr 14 dní pred dňom plánovaného zasadnutia.“ 

 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 5 

s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca Cibulku – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

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

46/2021. Výsledok hlasovania č. 6 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca Cibulku – 

ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 5/ Záver 

 

Následne sa primátor mesta spýtal návrhovej komisie, či neeviduje 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 žiadne ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor mesta skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 6 zápisnice. 

 

 

 

 

  ___________________________                       _______________________________ 

           Mgr. Peter Fiabáne                                                   Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                          prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

I. overovateľ – Mgr. Marek Richter, PhD                II. overovateľ – Mgr. Peter Cibulka 

 

Zapísala v Žiline dňa 29.03.2021 Terézia Cibulková 

 

 


