
ZÁPISNICA 
 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.09.2020  

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 28.09.2020 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. b) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, prednosta mestského úradu, náčelník mestskej polície a vedúci zamestnanci mestského 

úradu a mestských organizácií, ktorí predkladajú materiál. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných prítomných 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 30. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec Peter Ničík. Prezenčná 

listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej 

len „zápisnica“). 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Mgr. Veroniku Vidru, zamestnankyňu mesta Žilina, 

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Talapku a Delinčáka. 

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 Ing. Pavla Vaščáka, PhD., vedúceho odboru ekonomického. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Hriník, Bechný, Chodelková, 

Kapitulík a Augustín. 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: Hriník, Bechný, Chodelková, Kapitulík a Augustín. 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. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 119/2020 

3. Zámer na zriadenie technických služieb mesta – mat. č. 120/2020 

4. Návrh na osadenie zastávkových prístreškov v okrajových mestských častiach – mat. č.  

121/2020 

5. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 142/2020 k návrhu na zabezpečenie štúdie a projektovej 

dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ Trnové – mat. č. 122/2020 

6. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 123/2020 
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7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov 

pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 124/2020 

8. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Žilina – mat. č. 125/2020 

9. Nakladanie s majetkom (kúpa nehnuteľností) – mat. č. 126/2020 

10. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) – mat. 

č. 127/2020 

11. Analýza realizovateľnosti centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina – 

mat. č. 128/2020 

12. Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 129/2020 

13. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina 

v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 – mat. č. 130/2020 

14. Uznesenie o vyhlásení architektonickej súťaže k 700. výročiu udelenia mestských 

výsad a 640. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov – mat. č. 131/2020 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 132/2020 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 133/2020 

17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 

– mat. č. 134/2020 

18. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 135/2020 

19. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Žilina – mat. č. 136/2020 

20. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 

137/2020 

21. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2019 – mat. č. 

138/2020 

22. Odvolanie predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 

Mgr. Petra Fiabáne – mat. č. 139/2020 

23. Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných 

živočíchov v Centre voľného času, elokované pracovisko MiniZOO, Zvolenská 20, 

Žilina – mat. č. 140/2020 

24. Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných 

živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina – Brodno – mat. č. 141/2020 

25. Informatívna správa – Komunikačný nástroj mesta Žilina: informovanie občanov 

prostredníctvom SMS – mat. č. 142/2020 

26. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena – mat. č. 143/2020 

27. Návrh na Ukončenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 

s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o.  zo dňa 10.07.2019 – mat. č. 144/2020 

28. Inštitút záhradníka mesta a návrh rozšírenia a ochrany zelene v meste Žilina – mat. č. 

145/2020 

29. Rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 – časť 

Školské športové areály – mat. č. 146/2020 

30. Opatrenia na znižovanie bariér – mat. č. 147/2020 

31. Interpelácie 

32. Všeobecná rozprava 

33. Záver 
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Primátor mesta spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky, 

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Následne primátor mesta predniesol nasledovné návrhy na zmenu programu:  

- doplniť program o bod č. 19 Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok - zastávky MHD, IV. etapa,  

- vypustiť z rokovania bod č. 19 – Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Žilina a bod č. 27 Návrh na Ukončenie Zmluvy 

o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o.  zo 

dňa 10.07.2019 a to na základe návrhu predkladateľov materiálov. 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Šuteková, ktorá informovala ohľadom stiahnutia bodu č. 

27. Návrh na Ukončenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou 

kanceláriou Karkó, s.r.o..  

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

1. návrhu primátora doplniť do programu nový bod č. 19 - Návrh na schválenie predloženia 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - zastávky MHD, IV. etapa. Výsledok hlasovania 

č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. programe ako celku v znení v znení schváleného doplňujúceho návrhu primátora mesta 

s vypustením bodu č. 19 - Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Žilina a bodu č. 27 - Návrh na Ukončenie Zmluvy 

o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o.  zo dňa 

10.07.2019 na základe návrhu predkladateľov. Hlasovaním poslanci program 16. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 119/2020 

3. Zámer na zriadenie technických služieb mesta – mat. č. 120/2020 

4. Návrh na osadenie zastávkových prístreškov v okrajových mestských častiach – mat. č.  

121/2020 

5. Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 142/2020 k návrhu na zabezpečenie štúdie a projektovej 

dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ Trnové – mat. č. 122/2020 

6. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 123/2020 

7. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov 

pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 124/2020 

8. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Žilina – mat. č. 125/2020 

9. Nakladanie s majetkom (kúpa nehnuteľností) – mat. č. 126/2020 

10. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) – mat. 

č. 127/2020 

11. Analýza realizovateľnosti centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina – 

mat. č. 128/2020 
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12. Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 129/2020 

13. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina 

v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 – mat. č. 130/2020 

14. Uznesenie o vyhlásení architektonickej súťaže k 700. výročiu udelenia mestských 

výsad a 640. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov – mat. č. 131/2020 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 132/2020 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 133/2020 

17. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 

– mat. č. 134/2020 

18. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 135/2020 

19. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - zastávky 

MHD, IV. etapa – mat. č. 148/2020 

20. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 

137/2020 

21. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2019 – mat. č. 

138/2020 

22. Odvolanie predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 

Mgr. Petra Fiabáne – mat. č. 139/2020 

23. Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných 

živočíchov v Centre voľného času, elokované pracovisko MiniZOO, Zvolenská 20, 

Žilina – mat. č. 140/2020 

24. Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných 

živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina – Brodno – mat. č. 141/2020 

25. Informatívna správa – Komunikačný nástroj mesta Žilina: informovanie občanov 

prostredníctvom SMS – mat. č. 142/2020 

26. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena – mat. č. 143/2020 

27. Inštitút záhradníka mesta a návrh rozšírenia a ochrany zelene v meste Žilina – mat. č. 

145/2020 

28. Rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 – časť 

Školské športové areály – mat. č. 146/2020 

29. Opatrenia na znižovanie bariér – mat. č. 147/2020 

30. Interpelácie 

31. Všeobecná rozprava 

32. Záver 

 

Materiály č. 136/2020 a č. 144/2020 viažúce sa na vypustené body č. 19 a 27 sú súčasťou 

prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta ďalej informoval o požiadavkach pána Horváta, pána Kačeniara a pani 

Hurtajovej, ktorí požiadali o vystúpenie na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

nasledovne:  

Pán Horvát  žiada o vystúpenie v bode Všeobecná rozprava, riešiť chce areál futbalového 

ihriska v Brodne, zlý stav potoka Brodnianka a navýšenie pohotovostných fondov pre volebný 

obvod č. 8. Žiadosť o vystúpenie tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
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Pán Kačeniar rovnako žiada o vystúpenie v bode Všeobecná rozprava. Rozprávať chce o 

budúcnosti areálu futbalového ihriska v Brodne. Žiadosť o vystúpenie tvorí prílohu č. 4 

zápisnice. 

Pani Hurtajová, konateľka spoločnosti Ranč pri Žiline, s.r.o., má záujem vystúpiť v bode 

programu s názvom: Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie 

nebezpečných živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina – Brodno. Žiadosť o vystúpenie 

tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Ďalej primátor mesta informoval o žiadosti o vystúpenie od pána Magáta k bodu č. 19 

programu. Nakoľko bol však tento bod z rokovania stiahnutý, považuje jeho žiadosť za 

bezpredmetnú.  

Následne dal primátor mesta hlasovať o: 

1. umožnení vystúpenia pánovi Horvátovi v bode Všeobecná rozprava. Hlasovaním poslanci 

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

zápisnice. 

2. umožnení vystúpenia p. Kačeniara v bode Všeobecná rozprava. Hlasovaním poslanci 

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

zápisnice. 

3- umožnení vystúpenia p. Hurtajovej v bode č. 24 - Súhlas s prevádzkovaním chovného 

zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov v areáli ranča v mestskej časti 

Žilina – Brodno. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta 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/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 119/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

V nadväznosti na čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline táto 

správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol Ing. 

Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 145/2020. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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Ad 3/ Zámer na zriadenie technických služieb mesta  

Materiál č. 120/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou životného prostredia a 

komisiou dopravy a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Materiál uviedol Ing. Michal Berger, prednosta 

Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kapitulík,  

- Šuteková,  

- Cáder,  

- Cibulka. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy: 

 

1. poslanec Kapitulík v znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zámer zriadenia Technických služieb mesta 

 

II. poveruje primátora mesta  

 

1. jednaním so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. o odkúpenie zvyšného 

obchodného podielu v spoločnosti a preverenie potenciálnych možností pri zriadení 

Technických služieb mesta 

 

III. žiada primátora mesta  

 

1. predložiť do prvého riadneho mestského zastupiteľstva v roku 2021 na schválenie 

zriadenie organizácie Technických služieb mesta vrátane podnikateľského 

a finančného plánu, časového harmonogramu ďalšieho postupu a predpokladaného 

umiestnenia zázemia Technických služieb na území mesta Žilina 

 

2. informovať v prvom riadnom mestskom zastupiteľstve v roku 2021 o potenciálnych 

možnostiach spolupráce so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. pri zriadení 

Technických služieb mesta 

 

3. priebežne na zasadnutiach MZ informovať poslancov mestského zastupiteľstva 

o plánovaných krokoch vedenia mesta, priamo súvisiacich so zriadením spoločnosti 

Technických služieb mesta a jej následnou prevádzkou pred ich samotnou 

realizáciou. 
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2. poslankyňa Šuteková v znení: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zámer zriadenia Technických služieb mesta 

 

II. poveruje primátora mesta  

 

1. jednaním so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. o odkúpenie zvyšného 

obchodného podielu v spoločnosti a preverenie potenciálnych možností pri zriadení 

Technických služieb mesta 

 

III. žiada primátora mesta  

 

1. informovať ešte pred prvým riadnym mestským zastupiteľstvom v roku 2021 

o potenciálnych možnostiach spolupráce so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. 

pri zriadení Technických služieb mesta 

 

3. poslanec Cibulka v znení: 

 

„v bode III. odseku 1 sa mení text nasledovne:  

Namiesto: „Predložiť do prvého riadneho mestského zastupiteľstva v roku 2021 na schválenie 

zriadenie organizácie Technických služieb mesta“, bude nasledujúca textácia: „Predložiť do 

prvého riadneho mestského zastupiteľstva v roku 2021 na schválenia podnikateľský a finančný 

plán a časový harmonogram postupu na zriadenie mestskej spoločnosti Technických služieb 

mesta vrátane jej navrhovaného štatútu.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o:  

1. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslankyne Šutekovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

4. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka a 

poslankyne Šutekovej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 146/2020. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 4/ Návrh na osadenie zastávkových prístreškov v okrajových mestských častiach  

Materiál č. 121/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a komisiou dopravy a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. Materiál uviedol Ing. 

Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. Uvedenie doplnil primátor mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Juriš,  

- Cáder. 

 

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

 

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

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada riaditeľa ÚHA Žilina 

 

1. pripraviť návrh jednotného dizajnu zastávkových prístreškov a mobiliáru, ako 

pokračovanie materiálu „Návrh na osadenie zastávkových prístreškov v okrajových 

mestských častiach“. Tento návrh bude slúžiť ako podklad pre spracovanie 

projektovej dokumentácie na osadenie zastávkových prístreškov.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o:  

1. návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 

2 zápisnice. 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 Juriša. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 147/2020. 

Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 5/ Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 142/2020 k návrhu na zabezpečenie štúdie a projektovej 

dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ Trnové 

Materiál č. 122/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. Materiál uviedol Ing. Michal Berger, 

prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

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

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 148/2020. Výsledok hlasovania č. 14 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 6/ Správa o výsledkoch kontrol 

Materiál č. 123/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. Materiál uviedla 

Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Kašša. 

 

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

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 149/2020. Výsledok hlasovania č. 15 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 7/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných 

bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina 

Materiál č. 124/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. Primátor mesta informoval, že návrh  

všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

mesta od 10.09.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb 

žiadne pripomienky. Materiál uviedla Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho, 

zdravotného a bytového Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kapitulík,  

- Šuteková. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil návrh na uznesenie poslanec Kapitulík v znení: 
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„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. žiada o dopracovanie najmä o: 

 

1. systém včasného a efektívneho vymáhania pohľadávok vrátane prevencie ich vzniku 

(aktívny prístup Odboru sociálneho a bytového, preventívna mediácia a podobne) 

 

2. zamedzenie prideľovania mestských nájomných bytov a ich výmeny osobám, voči 

ktorým eviduje Žilbyt alebo mesto Žilina akúkoľvek, aj premlčanú pohľadávku.“ 
 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o:  

1. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

a prijali uznesenie č. 150/2020. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení tak ako bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 151/2020. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 8/ Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Žilina  

Materiál č. 125/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. Materiál uviedol 

JUDr. Erik Štefák, poverený vypracovaním materiálu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

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

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 9/ Nakladanie s majetkom (kúpa nehnuteľností)   

Materiál č. 126/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, 

poverený vypracovaním materiálu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 
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- Cibulka,  

- Kapitulík, 

- Šuteková,  

- Randa. 

 

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

a vyhlásil päť minútovú prestávku. 

 

V rámci diskusie predložil návrh na uznesenie poslanec Kapitulík v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. úpravu celkovej kúpnej ceny za uvedené nehnuteľnosti na výšku 298 325,68  € 

plus náklady za vypracovanie znaleckého posudku a odhadov trhovej ceny.“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o:  

1. návrhu poslanca Kapitulíka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Kapitulíka. 

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

152/2020. Výsledok hlasovania č.20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 10/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)   

Materiál č. 127/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou životného prostredia, 

komisiou dopravy a komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. Materiál 

uviedol JUDr. Erik Štefák, poverený vypracovaním materiálu.  

 

Následne primátor mesta požiadal poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, aby dočasne 

prevzal vedenie rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

k bodu 1 návrhu 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková,  

- Maňák,  

- Groma. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 
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V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o uznesení v predloženom znení. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani 

proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Primátor mesta prevzal vedenie rokovania. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 153/2020. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

k bodu 3 návrhu 

 

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 tak, ako bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 154/2020. Výsledok hlasovania č. 23 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 4 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Juriš. 

 

Poslankyňa Šuteková v rámci diskusie predniesla návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania.  

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu poslankyne Šutekovej na stiahnutie tohto bodu z rokovania mestského 
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zastupiteľstva. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili, čím prijali 

uznesenie č. 155/2020. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 5 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila pozmeňovací návrh na uznesenie v znení: 

 

„úprava ceny na 35 €/m2.“  

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 25 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. 

156/2020. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 6 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Šuteková. 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila pozmeňovací návrh na uznesenie v znení: 

 

„úprava ceny na 120 €/m2.“  

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 27 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. 

157/2020. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 7 návrhu 

 

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 tak ako bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 158/2020. Výsledok hlasovania č. 29 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 8 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Randa,  

- Cáder, 

- Balogová, 

- Maňák. 

 

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

 

Poslanec Cáder v rámci diskusie predniesol návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu poslanca Cádera na stiahnutie tohto bodu z rokovania 

mestského zastupiteľstva. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili, 

čím prijali uznesenie č. 159/2020. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 9 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Maňák. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 160/2020. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 10 návrhu 

 

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

 

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o uznesení v predloženom znení. . Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 161/2020. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

k bodu 11 návrhu 

 

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 tak ako bolo predložené. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili a prijali uznesenie č. 162/2020. Výsledok hlasovania č. 

33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v  prípadoch schvaľovaných ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

- Randa, 

- Chodelková,  

- Milan 

 

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

 

Poslankyňa Chodelková predložila pozmeňovacie návrhy na uznesenie v znení: 

1. „Časť nájom nehnuteľností ods. 2g) ŠH, CVČ Kuzmányho 105 – Nájomná zmluva s OZ 

Academia ŽU, cena nájmu 1,50 €/hod + prevádzkové náklady 14,50 €/hod spolu 16 €/hod. 

(Žiaci)“ 

2. „Ods. 2 ch) ŠH, CVČ Kuzmányho 105 – Nájomná zmluva s OZ ŠK Makroteam cena nájmu 

14,50 €/hod spolu 19 €/hod. (Junior)“ 

Následne primátor mesta vyhlásil päť minútovú prestávku.  

Hlasovanie č. 34 a hlasovanie č. 35 boli vyhlásené ako zmätočné. 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o:  
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1. uznesení v časti časti II bod 2 písm. a). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Chodelkovej na úpravu ceny nájmu v zmysle 

písomného návrhu v časti II bod 2 písm. g). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 163/2020 časť II bod 2 písm. f). Výsledok 

hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Chodelkovej na úpravu ceny nájmu v zmysle 

písomného návrhu v časti II bod 2 písm. ch). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 163/2020 časť II bod 2 písm. h). Výsledok 

hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. uznesení ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslankyne Chodelkovej. 

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

163/2020 ako celok. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Hlasovanie č. 34 a hlasovanie č. 35 boli vyhlásené ako zmätočné. 

 

VECNÉ  BREMENÁ 

(schvaľované nadpolovičnou väčšinou) 
 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Groma. 

 

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

 

Poslanec Groma požiadal o doplnenie uznesenia o informáciu, na koho sa vecné bremeno 

vzťahuje. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce 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. 164/2020. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

OSTATNÉ 
 

 

k bodu 1 návrhu 

 

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 

neschválili (uznesenie č. 165/2020). Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 



  17. strana zápisnice zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.09.2020 

 

 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Cáder. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

1.  o návrhu uznesenia – Variant č. 1. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh neschválili (uznesenie č. 166/2020). Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. o návrhu uznesenia – Variant č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh neschválili (uznesenie č. 167/2020). Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

k bodu 3 návrhu 

 

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. 168/2020. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 4 návrhu 

 

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. 169/2020. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

k bodu 5 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Pažický, 

- Šuteková, 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Slovo bezodplatný prevod nahradiť – za 1 € spolu za všetky parcely.“  

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 46 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.  

170/2020. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta, v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia č. 170/2020 tým, že ho nepodpísal v lehote 

do 10 dní od jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Žiline. 

 

k bodu 6 návrhu 

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. 171/2020. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 7 návrhu 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Balogová,  

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili (uznesenie č. 

172/2020). Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Následne primátor mesta vyhlásil obednú prestávku.  

 

k bodu 8 návrhu 

Primátor mesta doplnil informácie k predkladanému materiálu a následne otvoril diskusiu 

k tomuto bodu programu.  
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Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka,  

- Juriš 

- Barčík,  

- Kašša, 

- Šuteková, 

- Richter, 

- Durmis,  

- Randa,  

- Delinčák,  

- Hriník 

- Cáder. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili návrhy na uznesenie poslanci: Juriš, Richter, Kašša a Randa.  

 

Poslanec Juriš predložil procedurálny návrh na rozdelenie hlasovania o jednotlivých bodoch I. 

samostatne a II. a III. spolu. 

 

Poslanec Richter predložil pozmeňujúci návrh v znení:  

„zmena textácie v časti: I. e) doba nájmu: nájomný vzťah založený touto zmluvou je dohodnutý 

na dobru určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30.06.2021.“ 

 

Poslanec Kašša predložil pozmeňujúci návrh v znení:  

„žiadam o doplnenie zmluvy o nájme nehnuteľností medzi Mestom Žilina v zastúpení Žilbyt, 

s.r.o. a MsHKM Žilina, s.r.o. nasledovne: v článku III. Účel nájmu doplniť body: 3.1. 

Prevádzkovanie a zabezpečenie voľnočasovej, doplnkovej a individuálnej športovej činnosti 

(ľadový hokej), mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 3.1.4 Oprava a údržba športových potrieb 

a výrobkov jemnej mechaniky, 3.1.5. Prevádzkovanie a zabezpečenie služby požičovní, 3.1.6 

Organizácia a zabezpečenie športových podujatí.“ 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil pozmeňujúci návrh v znení:  

„zmenu textáciu uznesenia v časti: I. e) „do 30.6.2022“ a „od 1.7.2022“, II. vypustiť „pripraviť 

predaj spoločnosti MsHKM, s.r.o. ... účasti mesta“, II. 1. „do termínu 30.5.2022“ a 

„predchádzajúce termínu 30.5.2022“, 2.“po 30.5.2022“ a „k 30.6.2022“, 4. „najneskôr dňa 

30.6.2022“, 5. „najneskôr k 30.6.2022“, III. „od 1.7.2022“. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Juriša na rozdelenie hlasovania o jednotlivých bodoch I. samostatne a II. 

a III. spolu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Richtera, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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3. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kaššu, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

5. o uznesení v časti I. v zmysle schváleného procedurálneho návrhu poslanca Juriša. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

6. o uznesení v časti II. a III. v zmysle schváleného procedurálneho návrhu poslanca Juriša. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

7. o uznesení ako celku. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Hlasovanie č. 54 bolo označené ako zmätočné. 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

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. 173/2020. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 11/ Analýza realizovateľnosti centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina 

Materiál č. 128/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou športu, 

komisiou finančnou a majetkovou a komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu 

č. 15 zápisnice. Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, poverený vypracovaním materiálu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Chodelková. 

 

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

 

Poslankyňa Chodelková predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie 

 

1. analýzu realizovateľnosti centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina 

a jej závery, s dôrazom na skutočnosť, že najoptimálnejšie riešenie centralizácie 

správy športových zariadení je s možnosťou využitia existujúcej spoločnosti MKP, 

s.r.o., do ktorej by bol predmetný majetok vhodným spôsobom prevedený, pričom 
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MKP, s.r.o. by po rozšírení predmetu podnikania a pravdepodobnej zmene názvu 

pôsobila naďalej ako správca mestských športových zariadení. 

 

II. schvaľuje 

1. návrh pripraviť do prvého riadneho MZ 2021 zo strany vedenia mesta Žilina 

materiál, ktorý bude reflektovať závery analýzy tak, aby mestské zastupiteľstvo 

prijalo schvaľovacie akty potrebné pre možné zahájenie činnosti Správy športových 

zariadení v meste Žilina s účinnosťou v čo najbližšom možnom termíne, najneskôr 

však od 01.07.2021“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslankyne Chodelkovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení ako celku, v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslankyne Chodelkovej. 

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

174/2020. Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 12/ Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

Materiál č. 129/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 
Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, poverený vypracovaním materiálu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce 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. 175/2020. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 13/ Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina 

v určených dňoch v kalendárnom roku 2021 

Materiál č. 130/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. Primátor mesta 

informoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 10.09.2020. Ďalej informoval, že dňa 16.09.2020 boli na 

Mestský úrad v Žiline doručené pripomienky od Asociácie zábavy a hier, so sídlom Pribinova 

10, Bratislava a dňa 18.09.2020 pripomienky od spoločnosti VIX s.r.o., Poľná 17A, Žilina. 

Ďalej uviedol, že spracovateľ spolu s príslušnou Komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja v súlade s § 6 ods. 6 a 7 zákona o obecnom zriadení tieto pripomienky 
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vyhodnotil a vyhodnotenie poslancom doručil. Materiál uviedol Mgr. Vladimír Randa, prvý 

zástupca primátora. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Kapitulík,  

- Juriš,  

- Milan,  

- Richter,  

- Šuteková.  

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko 

za, ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 62 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 14/ Uznesenie o vyhlásení architektonickej súťaže k 700. výročiu udelenia mestských 

výsad a 640. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov  

Materiál č. 131/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. Materiál uviedol Ing. Ján 

Ničík, poslanec Mestského zastupiteľstva 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. 176/2020. Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 15/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

5/2020 – Informatívna správa  

Materiál č. 132/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou 

prerokovaný komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. Materiál uviedol 

Pavol Vaščák, PhD., vedúci  odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. Primátor mesta 

poveril vedením rokovania poslanca Randu, prvého zástupcu primátora.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Cibulka. 
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Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca, primátora diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 177/2020. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 16/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/2020 – Informatívna správa  

Materiál č. 133/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. Materiál uviedol Pavol Vaščák, PhD., vedúci  odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Cibulka. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odoznení diskusných príspevkov poslanec Randa, prvý zástupca primátora diskusiu ukončil 

a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 178/2020. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 17/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7/2020  

Materiál č. 134/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Materiál uviedol Pavol Vaščák, PhD., vedúci  odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Groma, 

- Cibulka,  

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy poslanci Groma, Cibulka a Randa. 

 

Poslanec Groma predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 
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Program 2.1. 

Funkčná klasifikácia 01.1.1 

Ek. klasifikácia 630 

Akcia 20111 Pohot. zdroje  

Erb. slávnosti         - 1000 EUR 

Program 4.9. 

Funkčná klasifikácia 06.2.0 

Ek. klasifikácia 640 

Akcia 20111 Pohot. zdroje  

Občian. združeniu Oprava kaplnky      + 1000 EUR 

 

Poslanec Cibulka predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„v textovej časti v rámci programu 1.4. – Územné plánovanie, funkčná klasifikácia 04.4.3, 

ekonomická klasifikácia 700 – kapitálové výdavky – architektonické štúdie pre mesto doplniť 

text: 

„V tom budú zahrnuté aj výdavky na vypracovanie štúdie revitalizácie susedných detských 

ihrísk na Osikovej ulici a priľahlých priestorov v celkovej výške 1000 eur.“ 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil pozmeňujúci návrh v znení:  

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena 

rozpočtu RO č. 7/2020“ v nasledujúcom znení: 

Výdavky 

Pro- 

gra

m 

Pod- 

progr

. 

Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. Text RO 1/2020 

1 4 04.4.3 600 výdavky na „Výtvarno-

architektonickú súťaž na výtvarné 

dielo na Mariánskom námestí – 700 

rokov Žiliny“ (cez rozpočtovú 

organizáciu ÚHA mesta Žilina) 

+10 000 

2 1 01.7.0 650 splácanie úrokov z komerčných 

úverov 

-10 000 

8 1 09.1.1.

1 

700 výdavky na revitalizáciu umeleckého 

diela a vonkajšieho areálu – MŠ 

Stavbárska (cez rozpočtovú 

organizáciu - MŠ) 

+1 700 

11 9 05.6.0 640 vyčistenie potoka Všivák v úseku 

parku na Bôriku (mimoriadna 

dotácia) – poslanecká požiadavka 

-1 700 

Výdavky – úprava celkom: 0 
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili a prijali uznesenie č. 179/2020 časť I bod 1. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili a prijali uznesenie č. 179/2020 časť I bod 2. Výsledok hlasovania č. 67 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

3. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora v zmysle písomného 

návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 179/2020 časť I bod 3. Výsledok 

hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. o uznesení ako celku, v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov Gromu, 

Cibulku a Randu, prvého zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 179/2020 ako celok. Výsledok 

hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 18/ Návrh na vyradenie majetku  

Materiál č. 135/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. Materiál uviedol Pavol Vaščák, PhD., vedúci  

odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. Uvedenie materiálu doplnil primátor mesta.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Groma.  

 

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

 

Primátor mesta vyhlásil 3 minútovú prestávku. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko 

za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok 

hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 19/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - 

zastávky MHD, IV. etapa  

Materiál č. 148/2020 bol doručený poslancom emailom a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. Materiál 

uviedla Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline. 
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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. 180/2020. Výsledok hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 20/ Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy 

 

Materiál č. 137/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca 

odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 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. 181/2020. Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 21/ Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2019 

 
Materiál č. 138/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca 

odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v 

Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Talapka, 

- Kašša. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 182/2020. Výsledok hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Ad 22/ Odvolanie predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

Fatra Mgr. Petra Fiabáne 

 

Materiál č. 139/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. Materiál uviedol Ing. Patrik Groma, PhD., 
poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Primátor mesta doplnil uvedenie materiálu a 

následne požiadal o stanovisko JUDr. Janu Ochodničanovú, LL.M, vedúcu odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.  
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Šuteková,  

- Chodelková,  

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odoznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko 

za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok 

hlasovania č. 74 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 23/ Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie 

nebezpečných živočíchov v Centre voľného času, elokované pracovisko MiniZOO, 

Zvolenská 20, Žilina 

 

Materiál č. 140/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. Materiál 

uviedla Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru správy verejného priestranstva 

a životného prostredia Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Bechný,  

- Martinková. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odoznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 183/2020. Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Ad 24/ Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie 

nebezpečných živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina – Brodno 

 

Materiál č. 141/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. Materiál 

uviedla Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru správy verejného priestranstva 

a životného prostredia Mestského úradu v Žiline.  

 



  28. strana zápisnice zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.09.2020 

 

Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu dal slovo pani 

Hurtajovej, konateľke spoločnosti Ranč pri Žiline, s.r.o., ktorej vystúpenie poslanci mestského 

zastupiteľstva schválili na začiatku rokovania. Zároveň dodal, že jej vystúpenie môže trvať 

max. 5 minút. 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Pažický,  

- Milan,  

- Groma,  

- Cáder,  

- Cibulka,  

- Balogová,  

- Bechný.  

 

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

 

V priebehu diskusie dal primátor mesta hlasovať o predĺžení diskusného príspevku poslanca 

Pažičkého o 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 76 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odoznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 184/2020. Výsledok hlasovania č. 77 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Ad 25/ Informatívna správa – Komunikačný nástroj mesta Žilina: informovanie občanov 

prostredníctvom SMS 

 

Materiál č. 142/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou, komisiou dopravy, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja, komisiou školstva a mládeže a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 29 

zápisnice. Materiál uviedla Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., vedúca odboru komunikácie 

a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline. 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Šuteková,  

- Delinčák. 

 

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 odoznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 185/2020. Výsledok hlasovania č. 78 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

 

Ad 26/ Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena 

 

Materiál č. 143/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou dopravy a 

tvorí prílohu č. 30 zápisnice. Materiál uviedol Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru 

vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline. 

Následne 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. 186/2020. Výsledok hlasovania č. 79 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 27/ Inštitút záhradníka mesta a návrh rozšírenia a ochrany zelene v meste Žilina 

 

Materiál č. 145/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Zuzana Balogová, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline, pričom požiadala o predĺženie svojho príspevku 

o 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 80 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Cibulka,  

- Kapitulík,  

- Šuteková,  

- Martinková. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odoznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 187/2020. Výsledok hlasovania č. 81 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 28/ Rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 – 

časť Školské športové areály 
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Materiál č. 146/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou športu a 

komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. Materiál uviedol Mgr. Dominik 

Hriník, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Maňák, 

- Balogová. 

 

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

 

V priebehu diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Milana ukončiť faktické 

poznámky. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 82 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

V rámci diskusie predložili doplňujúce návrhy na uznesenie poslanci Balogová a Juriš. 

 

Poslankyňa Balogová predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„II. a zásada minimálne 1 novej projektovej dokumentácie na školský športový areál.“ 
 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení:  

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Vyzýva 

 

a) skupinu SIRS, aby pristúpila k dokončeniu projektu Karpatská, v zmysle momentálne platnej 

zmluvy,  

b) skupinu SIRS, aby pristúpila k rokovaniam a prípadnej úprave zmluvných vzťahov tak, aby 

bol dokončený projekt Karpatská bez jej spájania s inými vzťahmi.  

 

II. Odporúča 

 

a) primátorovi pristúpiť k rokovaniam o projekte Karpatská a prípadnej úprave zmluvných 

vzťahov tak, aby bol projekt dokončený.  

b) primátorovi predloži mestskému zastupiteľstvu prípadný návrh zmien uzatvorených 

zmluvných vzťahov ohľadne projektu Karpatská tak, aby bola zabezpečená dostavba.“ 

 

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

 

1. návrhu poslankyne Balogovej v zmysle písomného návrhu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 83 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 84 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. o návrhu ako celku v zmysle schváleného doplňujúceho návrhu poslankyne Balogovej. 

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

188/2020. Výsledok hlasovania č. 85 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 29/ Opatrenia na znižovanie bariér 
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Materiál č. 147/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Materiál uviedol Ing. Martin Kapitulík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusnými príspevkami poslanci: 

 

- Filipová,  

- Birnerová. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy. 

 

Po odoznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 189/2020. Výsledok hlasovania č. 86 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta, v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia č. 189/2020 tým, že ho nepodpísal v lehote 

do 10 dní od jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Žiline. 

 

Ad 30/ Interpelácie 

 

Primátor mesta sa spýtal, či má niekto z prítomných pripravené písomne spracované 

interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Dve interpelácie predložil poslanec Johanes a jednu interpeláciu poslankyňa Martinková a ich 

písomné vyhotovenie tvorí prílohu č. 34, 35 a 36 zápisnice. 

 

Ad 31/ Všeobecná rozprava 

 

Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu dal slovo pánovi 

Kačeniarovi, občanovi Brodna, ktorého vystúpenie poslanci mestského zastupiteľstva schválili 

na začiatku rokovania. Zároveň dodal, že jeho vystúpenie môže trvať max. 5 minút. Zároveň 

informoval, že pán Horvát, ktorý v úvode požiadal o možnosť vystúpenia nie je prítomný.  

V priebehu vystúpenia dal primátor mesta hlasovať o predĺžení vystúpenia pána Kačeniara o 5 

minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 87 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Po jeho vystúpení primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Pažický, 

- Šuteková,  

- Trnovec. 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie. 
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Ad 32/ Záver 

 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslankyňa Chodelková za návrhovú komisiu skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo 

rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené 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 16. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 37 zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 
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