
Z Á P I S N I C A 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 03.06.2019 

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 03.06.2019 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, ktorá ospravedlnila svoju neúčasť z dôvodu PN, prednosta Mestského úradu v Žiline, 

náčelník Mestskej polície Žilina, vedúci zamestnanci mestského úradu a mestských organizácií. 

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

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 27 poslancov, a tým je mestské 

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

Balogová, Delinčák, Martinková a Randa.  

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Ing. Eriku Ostrochovskú, zamestnankyňu mesta 

Žilina, s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Hriníka a Kaššu. 

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. Gabrielu Marčanovú, vedúcu oddelenia právneho, odboru právneho a majetkového. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Birnerová, Barčík, Plešinger, 

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

pripomienky, resp. iný návrh. 

Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol k návrhu na zloženie návrhovej komisie žiadne 

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

Barčík, Plešinger, Šoška a Trnovec. 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 zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a. s. formou 

priameho predaja  

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

4. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie 

5. Záver 
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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 zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a. s. formou 

priameho predaja  

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

4. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie  

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 zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 

formou priameho predaja  

Materiál č. 81/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.  

 

Materiál uviedla za spracovateľa materiálu JUDr. Gabriela Marčanová, vedúca oddelenia 

právneho, odboru právneho a majetkového 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 poslanci: 

- Cibulka, 

- Juriš,  

- Kapitulík,  

- Richter,  

- Cáder, 

- Trnovec,  

- Milan, 

- Groma.  

 

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

 

V rámci diskusie predložili svoje písomné návrhy na uznesenie poslanci Kapitulík a Groma. 

 

Poslanec Kapitulík predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení:  
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„Mestské zastupiteľstvo v Žiline si vyhradzuje právo prejednať na svojom najbližšom zasadnutí 

výsledky súťaže – priameho predaja majetku – 10 ks listinných kmeňových akcií na meno 

emitovaných MsHK Žilina, a.s. vrátane zmluvy o prevode akcií. Schválenie zmluvy o prevode 

akcií mestským zastupiteľstvom musí predchádzať jej uzavretiu zo strany Mesta Žilina. Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline žiada o predloženie novej zmluvy o prenájme Zimného štadióna s MsHK 

Žilina, a.s. v zastúpení nového vlastníka 100 % obchodného podielu z dôvodu úpravy 

podmienok prenájmu.“ 

 

Poslanec Groma predložil dva návrhy na uznesenie: 

1. pozmeňujúci návrh v znení:  

 

„Zmena bodu a) takto:  

a) účastník priameho predaja predloží svoju cenovú ponuku obsahujúcu navrhovanú sumu 

kúpnej ceny spolu za 10 ks akcií a vyhlásenie o akceptácii základných podmienok 

priameho predaja, uvedených v písm. b) – h) tohto zámeru, pričom minimálna výška 

kúpnej ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je minimálne menovitá hodnota akcií, 

t.j. 2 500,00 € za 1 akciu.“ 

 

2. doplňujúci návrh v znení:  

 

„Doplnenie bodu m) takto: 

m) účastník priameho predaja súčasne s kúpnou zmluvou predloží mestu Žilina buď 

bankovú záruku, v prospech mesta Žilina, alebo inú formu zabezpečenia záväzkov 

v zmysle podmienok tohto zámeru, napríklad zriadenie vecného bremena na jeho 

nezaťažený majetok, s platnosťou do 31.12.2022. V prípade porušenia zmluvy o kúpe 

akcií a podmienok uvedených v týchto súťažných podmienkach si mesto Žilina uplatní 

svoje záložné právo na plnenie nesplnených povinností uvedených v zmluve o kúpe akcií 

a podmienok uvedených v týchto súťažných podmienkach spôsobom a v rozsahu, ako 

bude odsúhlasené zastupiteľstvom, v zmysle tohto bodu (t.j. buď uplatnením bankovej 

záruky, alebo záložným právom a pod.).“ 

Zároveň požiadal hlasovať o každom bode osobitne. 

 

Po ukončení všetkých diskusných príspevkov primátor mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku. 

 

 

Po prestávke, nakoľko už nebol do diskusie nikto prihlásený s diskusným príspevkom ani 

faktickou poznámkou, primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

schválili (uznesenie č. 123/2019 bod III). Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice, 

 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu na zmenu písm. a) bodu I návrhu uznesenia 

v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním 
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poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 123/2019 bod 

I časť 1 písm. a)). Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

 

3. doplňujúcom návrhu poslanca Gromu na doplnenie nového písm. m) do bodu I návrhu 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice, 

 

4. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka 

a pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 123/2019 ako celok. Výsledok 

hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 3/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2019  

Materiál č. 82/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Ing. Dagmar Slepičková, vedúca oddelenia rozpočtu 

a účtovníctva odboru ekonomického 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 poslanci: 

- Groma,  

- Šuteková, 

- Richter, 

- Cáder, 

- Cibulka.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy na uznesenie. 

 

Po ukončení všetkých diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať 

o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 124/2019. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 4/ Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie  

Materiál č. 83/2019 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

Materiál uviedla spracovateľka materiálu - Bc. Ivana Stillerová z oddelenia projektov EÚ 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Pažický.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy na uznesenie. 

 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 125/2019. Výsledok 

hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 5/ Záver 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, 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. 6 zápisnice. 

 

 
 

 

___________________________        ___________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

___________________________                          _______________________________ 

I. overovateľ – Mgr. Dominik Hriník            II. overovateľ – Mgr. Róbert Kašša  

 

 

Zapísala v Žiline dňa 11.06.2019 Ing. Erika Ostrochovská 


