
ZÁPISNICA 
 

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2020  

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 29.06.2020 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 30 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných poslancov sa v priebehu 

zasadnutia zvýšil na 31. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 15. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu mesta Žilina, 

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Barčíka a Juriša. 

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 JUDr. Erika Štefáka, vedúceho odboru právneho, majetkového 

a verejného obstarávania. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Richter, Šuteková, Kašša, 

Šoška a Filipová. 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: Richter, Šuteková, Kašša, Šoška a Filipová. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. Hlasovanie č. 1 bolo vyhlásené za zmätočné. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 82/2020 

3. Analýza možností – efektívnejšia správa verejného priestoru – mat. č. 83/2020 

4. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019 – mat. č. 84/2020 

5. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2019 – mat. č. 85/2020 
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6. Personálna zmena v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 86/2020 

7. Vzájomné vysporiadanie pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou – mat. č. 87/2020 

8. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 

a Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – mat. č. 88/2020 

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

č. 89/2020 

10. Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 

GX, ročník 2015 formou obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 90/2020 

11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 91/2020 

12. Informatívna správa o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku a šírenia 

ochorenia COVID-19 Mesta Žilina – mat. č. 92/2020 

13. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu 

„Moderné technológie v meste Žilina“ – mat. č. 93/2020 

14. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne – mat. č. 94/2020 

15. Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch – mat. 

č. 95/2020 

16. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Žilina 2019-2023 – 1. rok obdobia – mat. č. 96/2020 

17. Členstvo v názvoslovnej komisii – mat. č. 97/2020 

18. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020 – mat. 

č. 98/2020 

19. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 – 

mat. č. 99/2020 

20. Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 

31.12.2023 – mat. č. 100/2020 

21. Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2020 

– mat. č. 101/2020 

22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 102/2020 

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

– mat. č. 103/2020 

24. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 104/2020 

25. Určenie platu primátora mesta – mat. č. 105/2020 

26. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 106/2020 

27. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 107/2020 

28. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný 

odbor – mat. č. 108/2020 

29. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA – mat. č. 109/2020 
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30. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016 – 

mat. č. 110/2020 

31. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie – mat. č. 

111/2020 

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

112/2020 

33. Návrh na rozšírenie vianočných trhov – mat. č. 113/2020 

34. Návrh na zavedenie SMS infokanálovej služby mesta – mat. č. 114/2020 

35. Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ 

Trnové – mat. č. 115/2020 

36. Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny – mat. č. 116/2020 

37. Rozvoj spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 117/2020 

38. Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom – mat. č. 118/2020 

39. Interpelácie 

40. Všeobecná rozprava 

41. Záver 
 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Kapitulík. 

 

Poslanec Kapitulík predniesol procedurálny návrh na zmenu návrhu programu nasledovne: 

zaradiť pôvodný bod č. 36 (Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny) ako bod č. 4; 

pôvodný bod č. 22 (Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4/2020 – Informatívna správa) ako bod č. 5; pôvodný bod č. 23 (Rozpočet mesta 

Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020) ako bod č. 6. 

 

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

hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Kapitulíka – zaradiť pôvodný bod č. 36 – Zmiernenie dopadu koronakrízy 

na žilinské rodiny ako bod č. 4; pôvodný bod č. 22 – Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – 

zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – Informatívna správa ako bod č. 5; 

pôvodný bod č. 23 – Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 5/2020 ako bod č. 6. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

Hlasovaním poslanci program 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. 

Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 82/2020 

3. Analýza možností – efektívnejšia správa verejného priestoru – mat. č. 83/2020 

4. Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny – mat. č. 116/2020 

5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

– Informatívna správa – mat. č. 102/2020 

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

– mat. č. 103/2020 

7. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019 – mat. č. 84/2020 

8. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2019 – mat. č. 85/2020 

9. Personálna zmena v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 86/2020 

10. Vzájomné vysporiadanie pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou – mat. č. 87/2020 

11. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 

a Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – mat. č. 88/2020 

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

č. 89/2020 

13. Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 

GX, ročník 2015 formou obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 90/2020 

14. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 91/2020 

15. Informatívna správa o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku a šírenia 

ochorenia COVID-19 Mesta Žilina – mat. č. 92/2020 

16. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu 

„Moderné technológie v meste Žilina“ – mat. č. 93/2020 

17. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne – mat. č. 94/2020 

18. Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch – mat. 

č. 95/2020 

19. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Žilina 2019-2023 – 1. rok obdobia – mat. č. 96/2020 

20. Členstvo v názvoslovnej komisii – mat. č. 97/2020 

21. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020 – mat. 

č. 98/2020 

22. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 – 

mat. č. 99/2020 

23. Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 

31.12.2023 – mat. č. 100/2020 

24. Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2020 

– mat. č. 101/2020 
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25. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 104/2020 

26. Určenie platu primátora mesta – mat. č. 105/2020 

27. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 106/2020 

28. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 107/2020 

29. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný 

odbor – mat. č. 108/2020 

30. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA – mat. č. 109/2020 

31. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016 – 

mat. č. 110/2020 

32. Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie – mat. č. 

111/2020 

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

112/2020 

34. Návrh na rozšírenie vianočných trhov – mat. č. 113/2020 

35. Návrh na zavedenie SMS infokanálovej služby mesta – mat. č. 114/2020 

36. Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ 

Trnové – mat. č. 115/2020 

37. Rozvoj spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – mat. č. 117/2020 

38. Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom – mat. č. 118/2020 

39. Interpelácie 

40. Všeobecná rozprava 

41. Záver 

 

 

Primátor mesta ďalej informoval o požiadavke pani Ing. Podhorovej, konateľky spoločnosti 

PPCOM s.r.o., ktorá požiadala o vystúpenie na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

k bodu programu – Všeobecná rozprava. Pani Podhorová v žiadosti o vystúpenie uviedla, že by 

chcela poslancov oboznámiť s prístupom v jednaní a vydanými rozhodnutiami stavebného 

úradu vo veci legalizácie nepovolenej stavby „Príjazdová komunikácia a parkovisko ku budove 

c. 2576 na ulici Hlinská.“ Žiadosť o vystúpenie tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o umožnení vystúpenia pani Podhorovej, konateľky 

spoločnosti PPCom, s.r.o. v bode Všeobecná rozprava. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 5 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. 
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Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 82/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 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.  

 

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. 103/2020. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Analýza možností – efektívnejšia správa verejného priestoru  

Materiál č. 83/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou dopravy a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Materiál uviedol Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie 

doplnil primátor. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Cáder,  

- Maňák, 

- Kapitulík, 

- Balogová, 

- Juriš, 

- Pažický, 

- Richter,  

- Randa. 

 

 

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

 

V priebehu diskusie poslankyňa Chodelková požiadala o ukončenie faktických poznámok 

k diskusnému príspevku poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslankyne Chodelkovej na ukončenie 

faktických poznámok k diskusnému príspevku poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 7 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 
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nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 4/ Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny  

Materiál č. 116/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a komisiou školstva a mládeže a tvorí 

prílohu č. 6 zápisnice. Materiál uviedol Ing. Martin Kapitulík, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Peter Ničík, 

- Birnerová (vzdala sa diskusného príspevku), 

- Bechný, 

- Filipová,  

- Šuteková 

- Richter, 

- Maňák, 

- Randa. 

 

 

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

 

V rámci diskusie predložila návrh na uznesenie poslankyňa Šuteková v znení: 

 

„vypustiť bod I. 

 

II. schvaľuje 

 

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. .../2020 

nasledovne: 

 

 

Program Podprogram Ekon. 

klasifikácia 

Text „B“ presuny (+/-), 

navýšenie / zníženie 

r8ozpočtových 

prostriedkov 

8 7 640 Grantový systém – 

podpora v oblasti 

vzdelávania – bežné 

transfery (40% 

alokovanej sumy) 

- 8 800 EUR 

9 4 640 Grantový systém – 

podpora v oblasti kultúry 

– bežné transfery (40% 

alokovanej sumy) 

- 58 800 EUR 
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10 4 640 Grantový systém – 

podpora v oblasti športu – 

bežné transfery (40% 

alokovanej sumy) 

- 196 000 EUR 

11 9 640 Grantový systém – 

podpora v oblasti 

životného prostredia – 

bežné transfery (40% 

alokovanej sumy) 

- 8 800 EUR 

   Pohotovostné zdroje 

z rozpočtu mesta Žilina 

pre výbory v mestských 

častiach 

+ 272 400 EUR 

Rozdiel    +/- 0 EUR 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o:  

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

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

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

2. uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 104/2020. Výsledok hlasovania č. 10 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. 104/2020 tým, že ho nepodpísal v lehote 

do 10 dní od jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Žiline. 
 

Následne primátor mesta vyhlásil obednú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovalo 

rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

 

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

4/2020 – Informatívna správa  

Materiál č. 102/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Materiál uviedol 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci  odboru ekonomického 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. 105/2020. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 6/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

5/2020 – mat. č. 103/2020 

Materiál č. 103/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 8 zápisnice.  

 

Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva predkladateľom materiálu 

a o materiáli sa ďalej nerokovalo. 

 

 

Ad 7/ Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019  

Materiál č. 84/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 
Materiál uviedol Peter Mišejka, náčelník mestskej polície. Jeho vystúpenie doplnil primátor 

mesta a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Pažický. 

 

 

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

 

 

Poslanec Pažický predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. Žiada náčelníka Mestskej polície Žilina a vecne príslušný odbor mestského úradu 

o podniknutie nevyhnutných krokov k intenzívnejšiemu odstraňovaniu autovrakov 

z miestnych komunikácií a pozemkov na území mesta Žilina tak, aby bola väčšina 

autovrakov odstránená z celého územia mesta Žilina a mestských častí do termínu 

31.12.2020.“ 

 

 

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

hlasovať o:  

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

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

a prijali uznesenie č. 106/2020. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 107/2020. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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Ad 8/ Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2019  

Materiál č. 85/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou dopravy a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. Materiál uviedol Ing. Ján 

Barienčík, PhD., riaditeľ a konateľ spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Randa, 

- Pažický, 

- Cáder, 

- Kapitulík. 

 

 

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 a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

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

návrh schválili a prijali uznesenie č. 108/2020. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 9/ Personálna zmena v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

Materiál č. 86/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho, majetkového a verejného 

obstarávania Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor mesta a otvoril 

diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Bechný, 

- Barčík, 

- Juriš,  

- Milan. 

 

 

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

 

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

 

Poslanec Bechný predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Personálna zmena v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  
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 Navrhujem k návrhu uznesenia doplniť bod  

 

b) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcu do funkcie člena DR spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

Mgr. Vladimíra Randu, 1. zástupcu primátora na uvoľnené miesto po odchode jedného 

člena Dr. Richarda Johanesa.“ 

 

 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje 

 

zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 

010 08  Žilina, IČO: 46 723 994, a to nasledovne:   

 

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti - MUDr. Rastislava Johanesa PhD,  

Namiesto doterajšieho člena dozornej rady - Mgr. Richarda Johanesa. 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o:  

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

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

Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 109/2020. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 10/ Vzájomné vysporiadanie pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou  

Materiál č. 87/2020 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. 12 zápisnice. Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, vedúci 

odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Richter, 

- Pažický. 

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 odznení všetkých diskusných príspevkov 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. 110/2020. Výsledok hlasovania č. 18 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

  

 

Ad 11/ Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 

a Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina  

Materiál č. 88/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou dopravy a komisiou 

životného prostredia a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. Primátor mesta informoval, že návrh 

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

mesta od 11.06.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb 

žiadne pripomienky. Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Randa. 

 

 

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

 

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

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline   

 

I. schvaľuje zmenu materiálu Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Žilina nasledovne: 

 

V čl. 11 ods. 1 písm. b) sa text:  

 

„Ktorýkoľvek poslanec mestského zastupiteľstva môže na ďalšie rokovanie 

mestského zastupiteľstva predložiť spracovateľom zamietnutú žiadosť. Spracovateľ 

je povinný poskytnúť poslancovi súčinnosť, najmä pri spracovaní znaleckého 

posudku a geometrického plánu.“  

 

nahrádza textom v nasledovnom znení:  

 

„Ktorýkoľvek poslanec mestského zastupiteľstva môže na ďalšie rokovanie 

mestského zastupiteľstva predložiť materiál na prevod majetku mesta, ktorý bol 

obsahom spracovateľom zamietnutej žiadosti. Materiál podľa predchádzajúcej vety 

vypracúva na základe žiadosti poslanca spracovateľ.“ 
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Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o:  

1. návrhu uznesenia viažucemu sa k návrhu VZN. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 111/2020 (VZN č. 6/2020). 

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

2. 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. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. o uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora (k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina). 

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

112/2020. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 12/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)  

Materiál č. 89/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

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

komisiou dopravy, komisiou školstva a mládeže, komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, vedúci 

odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta ako predkladateľ materiálu informoval o stiahnutí návrhu v časti NÁJOM 

NEHNUTEĽNOSTÍ v  prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 

väčšinou všetkých poslancov - časť uznesenia označená arabskou dvojkou z rokovania 

mestského zastupiteľstva. 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu a požiadal poslanca Randu, 

prvého zástupcu primátora, aby dočasne prevzal vedenie mestského zastupiteľstva. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Randa, 

- Groma. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predniesol procedurálny návrh na vypustenie bodov 

z „prvej časti“ materiálu nasledovne body č. 3, 4, 6, 7 a 9; ďalej v časti „Nájom nehnuteľností 

v prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov“ vypustiť bod č. 1 a v časti „Ostatné“ vypustiť body č. 1 a 2.  

 

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

zástupca primátora, 5 minútovú prestávku. 

 

Po ukončení prestávky dal poslanec Randa, prvý zástupca primátora, hlasovať o svojom 

procedurálnom návrhu vypustiť z rokovania mestského zastupiteľstva v prvej časti nakladania 

s majetkom body č. 3, 4, 6, 7 a 9; v časti Nájom nehnuteľností v prípadoch schvaľovaných ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov vypustiť bod č. 1 a v časti 

Ostatné vypustiť body č. 1 a 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 1 návrhu 

 

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

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Pažický. 

 

 

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 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. 23 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

k bodu 2 návrhu 

 

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

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Groma, 

- Cáder, 

- Šuteková (vzdala sa diskusného príspevku). 

 

 

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

s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Groma predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„70 €/m2 + cena za ZP a cena za určenie trhovej hodnoty“ 

 

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

zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu zvýšiť cenu na 70 €/m2 + cena za znalecký posudok a cena za 

určenie trhovej hodnoty, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. 

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

113/2020. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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k bodu 3 návrhu 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

 

k bodu 4 návrhu 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

 

k bodu 5 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Birnerová, 

- Randa (vzdal sa diskusného príspevku), 

- Šuteková (vzdala sa diskusného príspevku), 

- Balogová, 

- Richter. 

 

 

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

 

Poslankyňa Balogová predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Parkovacie plochy budú vybudované z vodepriepustného asfaltu, alebo zatrávňovacích 

panelov. Okolo parcely majiteľ vysadí stromovú alej.“ 

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslankyne Balogovej, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

114/2020. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 6 návrhu 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

 

k bodu 7 návrhu 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 
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k bodu 8 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Groma, 

- Šuteková. 

 

 

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

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy na uznesenie poslanci Groma a Šuteková. 

 

Poslanec Groma predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„150 €/m2 + cena ZP a cena za určenie trhovej ceny“ 

 

 

Poslankyňa Šuteková predložila pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„v bode 8/ zvýšiť cenu na 115 eur/m2“ 

 

 

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

 

1. návrhu poslanca Gromu zvýšiť cenu na 150 €/m2 + cena za znalecký posudok a cena za 

určenie trhovej hodnoty, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

V zmysle čl. 10 ods. 4 druhej vety Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline sa 

o návrhu poslankyne Šutekovej nehlasovalo, nakoľko bol schválený pozmeňujúci návrh 

poslanca Gromu a schválenie oboch návrhov by sa navzájom vylučovalo. 

 

2. o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. 

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

115/2020. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

k bodu 9 návrhu 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 
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k bodu 10 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Groma. 

 

 

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

 

 

Poslankyňa Šuteková predložila pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„v bode 10/ zvýšiť cenu na 185 eur/m2“ 

 

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

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej zvýšiť cenu na 185 €/m2, v zmysle 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

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

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

116/2020. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

k bodu 11 návrhu 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Richter. 

 

 

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. 117/2020. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ v  prípadoch schvaľovaných ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora a predkladateľa 

materiálu. 

 

VECNÉ  BREMENÁ 

(schvaľované nadpolovičnou väčšinou) 
 

O každej časti uznesenia sa hlasovalo samostatne. 

časť 1 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kašša, 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 118/2020. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

časť 2 

 

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. 119/2020. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

časť 3 

 

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. 120/2020. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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OSTATNÉ 

k bodu 1 návrhu 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

k bodu 2 návrhu 

 

Stiahnuté z rokovania na návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

k bodu 3 návrhu 

 

Predkladateľ materiálu dal návrh na zmenu uznesenia v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje  

  

1. zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“, spočívajúceho v práve 

vybudovania pozemnej komunikácie na pozemku parc. č. KN-C 712/518, orná pôda 

o výmere 393  m2 v zmysle GP 136/2019 v k. ú. Budatín (ďalej len 

„pozemok“)   a v práve prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez pozemok 

v prospech vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Budatín: 

parc. č. KN-C 712/16, orná pôda o výmere 982 m2 

parc. č. KN-C 712/21, orná pôda o výmere 854 m2 

parc. č. KN-C 717/25, trv.tráv.p. o výmere 567 m2 

parc. č. KN-C 717/31, trv.tráv.p. o výmere 644 m2 

parc. č. KN-C 717/124, trv.tráv.p. o výmere 591 m2 

parc. č. KN-C 717/125, trv.tráv.p. o výmere 590 m2 

parc. č. KN-C 717/67, trv.tráv.p. o výmere 605 m2 

parc. č. KN-C 717/121, trv.tráv.p. o výmere 376 m2 

parc. č. KN-C 717/122, trv.tráv.p. o výmere 376 m2   

parc. č. KN-C 717/123, trv.tráv.p. o výmere 624 m2 

parc. č. KN-C 717/126, trv.tráv.p. o výmere 703 m2 

parc. č. KN-C 717/120, trv.tráv.p. o výmere 354 m2 

parc. č. KN-C 712/500, orná pôda o výmere 322 m2 

parc. č. KN-C 717/119, trv.tráv.p. o výmere 908 m2 

 

2. podmienkou uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena je uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod prístupovej komunikácie za 

cenu 1 € v prospech Mesta Žilina po jej skolaudovaní.“ 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Poslanec Groma predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Lehota na uskutočnenie stavby komunikácie je 5 rokov od podpisu dohody o vecnom bremene. 

Po tomto termíne v prípade neuskutočnenia stavby komunikácie vecné bremeno zanikne.“ 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

 

1. návrhu predkladateľa materiálu na zmenu uznesenia v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predkladateľa materiálu 

a doplňujúceho návrhu poslanca Gromu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 121/2020. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

  

Ad 13/ Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV 

ZA 636 GX, ročník 2015 formou obchodnej verejnej súťaže  

Materiál č. 90/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Materiál uviedol JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho, majetkového a verejného 

obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Groma, 

- Cáder. 

 

 

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

 

Poslanec Groma predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„zábezpeka vo výške 10 000 €. Ak úspešný uchádzač nepodpíše kúpnu zmluvu, zábezpeka 

prepadne v prospech mesta Žilina“ 

 

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

 

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

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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2. o uznesení ako celku, v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Gromu. 

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

122/2020. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 14/ Správa o výsledkoch kontrol  

Materiál č. 91/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže, komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. Materiál uviedla 

Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Šuteková. 

 

 

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

 

V priebehu diskusie poslankyňa Chodelková požiadala o ukončenie faktických poznámok 

k diskusnému príspevku poslankyne Šutekovej. Následne dal primátor mesta hlasovať 

o ukončení faktických poznámok k diskusnému príspevku poslankyne Šutekovej. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

Poslankyňa Šuteková predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada prednostu mestského úradu, 

 

1. aby na základe Uznesenia Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline zo dňa 

22.06.2020 ČVS:ORP-382/3-VYS-ZA-2020 

 

- zabezpečil nastavenie kontrolného mechanizmu na odbore školstva, kultúry, 

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja v súvislosti s poskytovaním 

finančných prostriedkov centrám voľného času – prioritne pri poskytovaní 

príspevkov na jednotlivých členov CVČ 

- vyhodnotil potrebu úpravy VZN č. 1/2018 a VZN č. 3/2019 v súvislosti 

s problematikou 

- informoval poslancov o splnení na najbližšom mestskom zastupiteľstve“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 



  22. strana zápisnice z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2020 

 

1. doplňujúcom 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. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

123/2020. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 15/ Informatívna správa o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku 

a šírenia ochorenia COVID-19 Mesta Žilina  

Materiál č. 92/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Materiál uviedol Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie 

doplnil primátor mesta a 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. 124/2020. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 16/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

k projektu „Moderné technológie v meste Žilina“  

Materiál č. 93/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

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

projektov a investícií Mestského úradu v Žiline. Jej vystúpenie doplnil primátor mesta a otvoril 

diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cáder, 

- Pažický. 

 

 

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 a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

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

schválili a prijali uznesenie č. 125/2020. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 17/ Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne  

Materiál č. 94/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 

19 zápisnice. Primátor mesta informoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 11.06.2020. K tomuto 

návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál 

uviedol RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia 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. 126/2020 (VZN č. 7/2020). Výsledok hlasovania č. 46 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch  

Materiál č. 95/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. Primátor mesta informoval, že návrh všeobecne 

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

11.06.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedol RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy odboru 

správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 127/2020 (VZN č. 8/2020). Výsledok 

hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 19/ Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Žilina 2019-2023 – 1. rok obdobia  

 

Materiál č. 96/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Katarína 

Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového 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. 128/2020. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 20/ Členstvo v názvoslovnej komisii  

Materiál č. 97/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Materiál uviedol primátor mesta a následne 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. 129/2020. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020  

Materiál č. 98/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže, komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. Primátor mesta 

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

a internetovej stránke mesta od 11.06.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 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 prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

 

- Birnerová. 

 

 

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 faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 130/2020 (VZN č. 9/2020). Výsledok hlasovania č. 50 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské 

obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020  

Materiál č. 99/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva 

a mládeže a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. Primátor mesta informoval, že návrh všeobecne 

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

11.06.2020. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedla Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja 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. 131/2020 (VZN č. 10/2020). Výsledok hlasovania č. 51 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 23/ Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 

31.12.2023  

Materiál č. 100/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou športu, 

komisiou finančnou a majetkovou 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 diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Hriník, 

- Šoška, 

- Talapka. 

 

 

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

 

V rámci diskusie predložili doplňujúce návrhy na uznesenie poslanci Hriník a Talapka. 

 

Poslanec Hriník predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

- „v treťom pilieri môžu žiadať aj extraligové kluby v kolektívnych v neolympijských športoch 

pri splnení tých istých podmienok ako pri olympijských športoch  

- maximálna výška podpory pre neolympijské športy je 5 000 eur 

- doplniť, aby to boli extraligové kluby v seniorských súťažiach“ 

 

 

Poslanec Talapka predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada prednostu mestského úradu v Žiline 

 

1. každoročne vypracovať správu o všetkých príspevkoch mesta Žilina na podporu 

športovej činnosti jednotlivcov a klubov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Správa má obsahovať nasledovné údaje: 

- názov alebo meno prijímateľa podpory 

- suma finančnej podpory 

- suma nefinančnej podpory (v nákladových cenách) 

- počet členov do 15 rokov 
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- počet členov od 16 do 21 rokov 

- počet členov nad 21 rokov. 

Správu za rok 2019 žiadame predložiť na riadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v septembri 2020. Ďalšie pravidelné ročné správy žiadame predložiť 

vždy na prvom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v kalendárnom roku.“ 
 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Hriníka 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. 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Talapku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. o uznesení ako celku, v znení schválených doplňujúcich návrhov poslancov Hriníka a 

Talapku. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 132/2020. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 24/ Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 

2020  

Materiál č. 101/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. Materiál uviedla Ing. 

Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou 

Mestského úradu v Žiline, pričom upozornila na zmenu formy predloženého uznesenia oproti 

návrhu, ktorý bol predložený do komisií. 

 

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 v upravenom znení, tak ako bolo uvedené spracovateľkou 

materiálu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 133/2020. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 25/ Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 104/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. Materiál uviedol Mgr. Ing. Radoslav Machan, 

vedúci odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline. Jeho vystúpenie 

doplnil primátor mesta a následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

 

- Chodelková. 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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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. 134/2020. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 26/ Určenie platu primátora mesta  

Materiál č. 105/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. Materiál uviedol Mgr. Ing. Radoslav Machan, 

vedúci odboru vnútornej organizácie a správy 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. 135/2020. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 27/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 

17.02.2020  

Materiál č. 106/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou životného prostredia, komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. Materiál uviedol Mgr. Vladimír Randa, 

poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline a prvý zástupca primátora. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Juriš. 

 

 

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

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok bol materiál stiahnutý z rokovania 

predkladateľom materiálu - Mgr. Vladimírom Random, prvým zástupcom primátora. 

 

 

 

Ad 28/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 

17.02.2020  

Materiál č. 107/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou životného prostredia, komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. Materiál bol stiahnutý predkladateľom 

materiálu - Mgr. Vladimírom Random, prvým zástupcom primátora. 
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Ad 29/ Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný 

odbor  

Materiál č. 108/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou finančnou a majetkovou, 

komisiou športu, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 31 

zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 

 

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. 

 

Poslanec Juriš predložil návrh na uznesenie, ktoré nahradí pôvodné znenie uznesenia, v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

Nahradiť navrhované znenie uznesenia: 

 

1. Presun finančných prostriedkov, ktoré sa v grantovom  systéme  pre daný rok 

nevyčerpajú z dôvodu malého množstva podaných žiadostí, alebo nízkej kvality 

projektov  na príslušný odbor podľa príslušnej oblasti:  

 

 oblasť životného prostredia - Odbor správy verejného priestranstva a životného 

prostredia 

 oblasť športu, vzdelávania a kultúry - Odbor školstva, kultúry, športu, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 oblasť sociálna - Odbor sociálny a bytový 

Novým znením: 

 

1. Finančné prostriedky, ktoré sa v grantovej schéme pre daný rok nevyčerpajú 

z dôvodu malého množstva podaných žiadostí, alebo nízkej kvality projektov sa 

v plnej nevyčerpanej výške použijú na navýšenie grantového systému v príslušnej 

grantovej schéme v ďalšom rozpočtovom roku, alebo môže komisia vecne príslušná 

pre danú oblasť odporučiť, na aký účel sa takto nevyčerpané prostriedky použijú 

v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom boli granty vyhlásené.“ 

http://www.zilina.sk/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia-/
http://www.zilina.sk/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia-/
http://www.zilina.sk/odbor-skolstva-kultury-sportu-cestovneho-ruchu-a-miestneho-rozvoja/
http://www.zilina.sk/odbor-skolstva-kultury-sportu-cestovneho-ruchu-a-miestneho-rozvoja/
http://www.zilina.sk/odbor-socialny-a-bytovy2/
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Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

prijali uznesenie č. 136/2020. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 30/ Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA  

Materiál č. 109/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. Materiál uviedol Mgr. Peter Cibulka, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 137/2020. Výsledok hlasovania č. 59 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 31/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, 

ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016  

Materiál č. 110/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí prílohu 

č. 33 zápisnice. Primátor mesta informoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 11.06.2020. K tomuto 

návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál 

uviedol Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Birnerová, 

- Balogová, 

- Martinková, 

- Randa, 

- Šoška, 

- Cáder,  

- Richter. 

 

 

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

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu 
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nehlasovala 3/5 väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 32/ Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie  

Materiál č. 111/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou 

športu, komisiou finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. Materiál uviedla 

PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Randa. 

 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

Zámer  

 

1. Vytvoriť spoločnosť - možný názov:  Správa športových zariadení mesta Žilina, s. 

r. o.   

alebo  

2. Transformovať už existujúcu spoločnosť s majetkovou účasťou mesta – napr. 

Mestská krytá plaváreň, s.r.o., alebo iná 

alebo 

3. Vytvoriť sekciu / divíziu so špeciálnym zameraním na správu športovísk v rámci 

existujúcej mestskej spoločnosti Žilbyt, s.r.o. 

alebo 

4. Zriadiť oddelenie / pracovisko v rámci odboru školstva, kultúry, športu, cestovného 

ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa bude venovať výhradne správe športovísk 

 

 

II. žiada vedenie mesta  

            Pripraviť na najbližšie mestské zastupiteľstvo 

 

- vyhodnotenie relevantnosti a efektívnosti jednotlivých variantov s presnou 

špecifikáciou postupov ich zriadenia, či transformácie, s uvedením 

predpokladaných vynaložených nákladov a dopadov na rozpočet mesta  

- postupovať v súlade s uznesením 246/2019 bod 3, ktorého vykonanie musí byť 

predchádzajúcim pred vykonaním tohto uznesenia 
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Vypúšťa sa bod a) a b) 

a) Materiál o zriadení, alebo transformovaní spoločnosti s majetkovou účasťou 

mesta vrátane definovania predmetu podnikania spoločnosti v rozsahu 

plánovaných aktivít a činností pri správe majetku mesta pre športové vyžitie, ako 

aj zabezpečovaní prevádzky mestských športových zariadení a nevyhnutných 

úloh a podkladov súvisiacich so zriadením a následne zápisom novej spoločnosti 

v majetkovej účasti mesta, ktoré podliehajú schváleniu MZ. 

b) Personálne obsadenie na pozíciu konateľa spoločnosti / riaditeľa / 

 

III. schvaľuje  

 

1. Pripraviť špecifikáciu a definovanie majetku pre športové vyžitie a podmienky 

prípadného prevodu majetku / prechodu správy/ podľa jednotlivých variantov bodu 

1. tohto uznesenia majetku mesta na doplnenie do správy transformovanej 

spoločnosti podľa bodu 1. tohto uznesenia - Správa športových zariadení mesta 

Žilina  podľa  návrhu, viď nižšie a predložiť ho na schválenie na rokovanie MZ.  

 

Prioritne sa  zaoberať majetkom:  

 

1. objekt  „Zimný štadión“ so súp. č. 573, vrátane pozemku na ktorom je postavený  

a priľahlé parcely  reg. „CKN“ s parc. č. 3238/1, o výmere 5260 m2, zast. plochy 

a nádvoria 

 

2. objekt „Tréningová hala“ so súp. č. 8340, vrátane pozemkov, na ktorých je 

postavený a priľahlé  parcely reg. „CKN“ s parc. č. 3242/8, o výmere 720 m2, 

zast. plochy a nádvoria, 3242/9, o výmere 1786 m2, zast. plochy a nádvoria, 

3243/7, o výmere 511 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/8, o výmere 16 m2, zast. 

plochy a nádvoria; pozemky, parcely reg. „CKN“, s parc. č. 3238/1, o výmere 

5260 m2, zast. plochy a nádvoria, 3242/1, o výmere 296 m2, zast. plochy a 

nádvoria, 3242/8, o výmere 720 m2, zast. plochy a nádvoria, 3242/9, o výmere 

1786 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/7, o výmere 511 m2, zast. plochy a 

nádvoria, 3243/8, o výmere 16 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/13, o výmere 

217 m2, zast. plochy a nádvoria, 3270/1, o výmere 2232 m2, zast. plochy a 

nádvoria, 3270/17, o výmere 90 m2, zast. plochy a nádvoria, ktorých počet, druh 

a presné umiestnenie bude bližšie špecifikované pri návrhu  prevodu správy 

majetku. 

 

3. Objekt „Športová hala na ulici V. Javorku“  súp. č. 8569, druh stavby: budova 

pre šport a  rekreačné účely, vrátane pozemku na ktorom je postavený a priľahlé  

parcely parc. č. 6544/1, 6560, v KÚ Žilina, vedenej na LV č. 1100 pre Mesto 

Žilina, kat. územie Žilina.  

 

4. Objekt „Mestská krytá plaváreň“ so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 

Žilina, vrátane pozemkov. 

 

5. Prípadne ďalšie – možno definovať v návrhu na schválenie“ 
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Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. 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. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu poslankyne Šutekovej. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 138/2020. 

Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení rokovacieho času v zmysle čl. 9 ods. 17 tretej 

vety Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 33/ Návrh na osadenie zastávkových prístreškov v okrajových mestských častiach 

Materiál č. 112/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou dopravy, 

komisiou územného plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. Materiál uviedol 

Mgr. Branislav Delinčák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- 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 diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

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

schválili a prijali uznesenie č. 139/2020. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 34/ Návrh na rozšírenie vianočných trhov  

Materiál č. 113/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou územného plánovania a výstavby a tvorí 

prílohu č. 36 zápisnice. Materiál uviedol Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Počas uvádzania materiálu predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie 

v znení: 

 

„v bode I. zmeniť slovo poveruje na žiada 
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1. ...prednostu...“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- 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 a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení úpravy navrhnutej poslancom Jurišom (slovo 

„poveruje“ sa nahradí slovom „žiada“) v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

prijali uznesenie č. 140/2020. Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 35/ Návrh na zavedenie SMS infokanálovej služby mesta  

Materiál č. 114/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou dopravy, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí 

prílohu č. 37 zápisnice. Materiál uviedol Mgr. Branislav Delinčák, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Počas uvádzania materiálu predniesol pozmeňujúci návrh na uznesenie 

v znení: 

 

„v bode II. sa „poveruje“ nahrádza na „žiada“ 

 

v bode II. sa mení „do najbližšieho zasadnutia“ na „do konca roka“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktických poznámok, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Delinčáka v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu uznesenia ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca 

Delinčáka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 141/2020. Výsledok hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 36/ Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre 

DHZ Trnové  

Materiál č. 115/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. Materiál uviedol Bc. Jozef Juriš, MBA, 

poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Pažický. 

 

 

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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 142/2020. Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

  

Ad 37/ Rozvoj spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  

Materiál č. 117/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

Materiál uviedla Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Milan. 

 

 

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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 143/2020. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 38/ Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom 

Materiál č. 118/2020 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Miriam Šuteková, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktických poznámok, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 144/2020. Výsledok hlasovania č. 70 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 39/ Interpelácie 

 

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

interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Interpeláciu predložil poslanec Bechný a jej písomné vyhotovenie tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

 

 

 

Ad 40/ Všeobecná rozprava 

 

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

Podhorovej, konateľke spoločnosti PPCOM s.r.o., ktorej vystúpenie poslanci mestského 

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

max. 5 minút. 

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

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Šoška. 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie. 

 

 

Ad 41/ Záver 

 

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

poslanci nehlasovali.  
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Poslanec Richter za návrhovú komisiu skonštatoval, 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 15. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 15. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 42 zápisnice. 

 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

  I. overovateľ – Mgr. Martin Barčík                        II. overovateľ – Bc. Jozef Juriš, MBA  

 

Zapísala v Žiline dňa 13.07.2020 Terézia Cibulková 

 


