
ZÁPISNICA 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.02.2018 

 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Ing. Igor Choma, primátor 

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 26.02.2018 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 

písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta, 

prednosta Mestského úradu v Žiline a dotknutí zamestnanci Mestského úradu v Žiline. Primátor 

mesta privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov a zástupcov médií. Následne 

skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 26 poslancov, a tým je mestské zastupiteľstvo 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec Fiabáne. V priebehu 

rokovania mestského zastupiteľstva sa počet prítomných poslancov zvýšil na 30. Prezenčná 

listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

(ďalej len „zápisnica“).  

 

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

miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Kolenčiaka a Durmisa.  

 

Za skrutátorov určil v súlade s rokovacím poriadkom z radov zamestnancov mesta Mgr. Janu 

Brathovú, vedúcu odboru vnútorných vecí a Ing. Radoslava Guzmu, vedúceho odboru 

investičného. 

 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení poslancov: Maňák, Ficek, Kapitulík, 

Pažický, Ján Ničík. 

 

Nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu návrhovej komisie žiadne pripomienky. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci Maňák, Ficek, 

Kapitulík, Pažický, Ján Ničík. 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. Schválenie podania žiadostí na dotáciu a úver pre nadobudnutie 40 bytových jednotiek 

v polyfunkčnom dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti  

3. Záver 

 

Primátor mesta: Dňa 23.02.2018 vám bol doručený ešte jeden materiál, a to: Stanovisko hlavného 

kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania úveru zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania. Tento materiál navrhujem zaradiť do programu ako bod číslo 2, 

pričom sa pôvodné body programu 2 a 3 prečíslujú na 3 a 4. 
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Následne sa primátor mesta spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky, 

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

 

Poslanec Peter Ničík: Deväťdesiate roky boli roky, kedy štát a mafia v mnohých prípadoch mali 

spoločnú niť a pamätám sa na všeličo. Pamätám sa na to, že aj mizli novinári. Neviem sa 

rozpamätať na to, že by bol úkladne zavraždený novinár. Keďže som sa dnes dozvedel, a pozeral 

som dosť pozorne tlačovú konferenciu pána viceprezidenta Policajného zboru, ktorý povedal, že 

pravdepodobne je to úkladná vražda a pravdepodobne súvisí s investigatívnou činnosťou 

novinára pána Jána Kuciaka, tak ja nechcem teraz rozvirovať hladinu, ale chcem povedať, že sa 

to nás týka všetkých, celej spoločnosti. To, že sa v našej spoločnosti zavraždí novinár, to je 

vyslovene veľká vec, pri ktorej by sme nemali byť ticho a dôrazne toto odsúdiť a žiadať všetky 

orgány na to príslušné, aby to patrične vyšetrili, ale ja za nás, ak dovolíte, navrhujem ako prvý 

bod, aby sme dali minútu ticha pamiatke Jána Kuciaka, jeho odvahe, s ktorou túto investigatívnu 

činnosť robil. 

 

Poslanec Sokol: Na poslednom zastupiteľstve som predkladal návrh, ktorý sme všetci schválili 

bolo to VZN - všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania, povoľovania a 

prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina. Stalo sa, že 

pán primátor toto naše uznesenie nepodpísal a bol by som rád, keby sme sa o ňom porozprávali 

ešte raz ako o bode číslo 2, potom by som bližšie vysvetlil veci v rámci tohto bodu programu. 

Takže bod číslo 2 toto VZN, ktoré už všetci poznáte. 

 

Poslanec Púček: Ja som sa síce hlásil s faktickou skôr, som chcel reagovať na tú výzvu pána 

Ničíka. Mne je tiež ľúto, čo sa stalo, ale myslím si, že nie je to vhodné na túto pôdu, pretože tých 

vrážd je viac na celom Slovensku, a keby sme teda mali dať nejakému novinárovi, ja si myslím, 

že tú úctu by mal mať každý občan, ktorý je zavraždený v rámci Slovenskej republiky. Tak 

myslím si, že nie je to nejaký vhodný návrh. 

 

Vzhľadom na to, že už nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne návrhy a 

pripomienky, dal primátor mesta hlasovať: 

 

1. o návrhu Petra Ničíka uctiť si minútou ticha pamiatku zavraždeného novinára Jána 

Kuciaka. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. o znovuprerokovaní VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 

sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina, ktoré primátor svojim 

nepodpísaním nezprávoplatnil, ako bod č. 2. Hlasovaním poslanci mestského 

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

 

3. o návrhu primátora mesta doplniť do programu nový bod Stanovisko hlavného kontrolóra 

mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru 

zo ŠFRB, ako bod č. 3. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

4. o programe v znení schválených doplňujúcich návrhov. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva program mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva schválili. 

Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Schválený program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania, a prevádzkovania sezónnych vonkajších 

obslužných zariadení na území mesta Žilina 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania -  úveru zo ŠFRB 

4. Schválenie podania žiadostí na dotáciu a úver pre nadobudnutie 40 bytových jednotiek 

v polyfunkčnom dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti  

5. Záver 

 

Primátor mesta zároveň požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky 

alebo návrhy v písomnej podobe predložili jemu ako predsedajúcemu. Dodal, že prázdny 

formulár na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích stoloch. 

 

Primátor mesta vyzval prítomných, aby povstali a uctili si minútou ticha pamiatku zavraždeného 

novinára Jána Kuciaka. 

 

 

Ad 2/ VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania, a prevádzkovania sezónnych 

vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina 

 

Materiál č. 28/2018 bol doplnený do programu mestského zastupiteľstva na začiatku rokovania. 

Materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice a uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. Miroslav Sokol 

poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci 

Groma a Badžgoň. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie 

s diskusným príspevkom.               

 

Primátor mesta: Dovolím si aj ja zareagovať, ja som dnes nemal v pláne samozrejme nejakým 

spôsobom opäť rozvirovať túto diskusiu. To uznesenie, alebo ten dôvod, prečo som nepodpísal 

toto uznesenie som vám všetkým poslal, i keď to nemám takú povinnosť, proste, je to moja 

kompetencia zo zákona. V každom prípade, jednoducho, som mal pocit, že toto ide nad rámec 

zákona, nič iné v tom nie je. V zásade mi nejakým strašným spôsobom nevadí, či si to budete 

alebo nebudete schvaľovať, aby bolo zrejmé a jasné, ale k tým argumentom, ktoré povedal pán 

Sokol isto treba povedať vždy aj tú druhú stranu veci, ak tu hovoríme o tom, že niekoľko občanov 

spísalo petíciu, že tam tú terasu nechce, ja si pamätám, že tú terasu tam predovšetkým nechcel 

pán farár. Nikde nemáte zmerané koľko ľudí tú terasu chce, a koľko ľudí na tú terasu chodí a 

reálne ju využíva. Nemáte to nikde zmerané. Čiže sú aj ľudia, ktorí chcú, a týchto občanov 

neberiete do úvahy v tejto chvíli, pán poslanec, čo sa týka, hovoríte, že máte rozhodovať o 

majetku a rozpočte, tak v tomto prípade chcete rozhodovať o majetku, ale už ten rozpočet vám v 

tomto prípade nepasuje, lebo príjem prípadný z prenájmu terasy už tak akosi nepýtate, aby do 

toho rozpočtu pribudol, no a čo sa týka toho uznesenia, že by malo alebo nemalo, ešte raz, všetko 

to, čo sa má schvaľovať poslancami v zastupiteľstve sa v zastupiteľstve schvaľuje, to čo sa 

nemusí schvaľovať sa neschvaľuje.  

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Ja plne súhlasím s tým, čo povedal pán primátor, a 

chcem pripomenúť rečníkovi, teda, pánovi Sokolovi že mňa mrzí, že tu hovorí za občanov, že tu 

hovorí za poslancov. Ja o takom jednaní ako tu spomínal neviem, a určite ani moji kolegovia 
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z obvodu nevedia, že by malo niečo také byť prerokované s vedením mesta, tak si myslím, že to 

ste urobili len v nejakom úzkom kruhu zas, sami pre seba, alebo pre svojich blízkych, čo sa týchto 

terás týka. A keď hovoríme o nájmoch, bude dobre, keď budeme schvaľovať nájmy a poďme od 

podlahy. Poďme hneď na plaváreň, aké sú tam na plavárni nájmy? Prečo o týchto nejednáme? 

Keď ako celok, robme so všetkými nájmami, so všetkými predajmi, čo tu už ja upozorňujem 

dlhšie, takisto, rovnako. Tak preto navrhujem, aby tento bod programu bol stiahnutý z rokovania, 

a aby sa zaoberali s tým jednotlivé výbory. 

 

Primátor mesta: Pán poslanec, boli ste vo faktickej a v rámci faktickej nemôžete predložiť nejaký 

návrh na uznesenie, o ktorom by som mohol dať hlasovať. 

 

Poslanec Sokol s faktickou poznámkou: Ja len na margo tej petície. V rámci petície sa nikdy 

nezisťuje koľko hlasov je za, napr., ale v tomto prípade sa to podarilo, lebo bola robená petícia 

aj  na druhej strane, a keď to podpísali všetci štamgasti, tak ich bolo asi sto, zhruba. A tá druhá 

vec, veď to sme preberali na minulom zastupiteľstve, toto je vec, ktorá je pripravovaná spoločne 

s mestským úradom. Všetky novelizácie, ktoré od roku 2011 boli urobené, štylizácie, všetko sme 

zahrnuli. Je to nové VZN bez dodatkov, bez všetkého s touto úpravou, ktorú som spomínal, takže 

žiadna nejaká partizánčina.  

 

Poslanec Bechný s faktickou poznámkou: Ja len chcem potvrdiť, že aj pán Sokol jednal na meste 

s úradníkmi, a keď ktokoľvek z nás jedná o nejakom probléme, nemusíme my ostatní poslanci o 

tom vedieť predsa, to nie je jeho povinnosťou, ale predjednával to a vyzeralo to, že je to, aspoň 

tak ma informoval, že je to po dohode úradníkov a jeho návrh. 

 

Poslanec Maňák s faktickou poznámkou: Ja len chcem povedať, že máme rôzne skúsenosti a ono 

to je o kultúre, že v zásade, ak funguje nejaká terasa v obytnom území, alebo kde je prevaha 

obytného územia, keď to je mimo MPR sú tam konflikty vždy, pretože jednoducho klientela, 

ktorá sa tam schádza, a keď aj o desiatej sa tá terasa zavrie, je to krížom cez sídlisko, tí ľudia 

vyziapujú, rušia nočný kľud, už to nie je problém toho prevádzkara. Čiže, ak vieme nájsť nejaký 

kompromis, že by sme mali dosah poslanci, aby sme si niesli aj spoluzodpovednosť za to, ja by 

som sa prihováral za také riešenie a samozrejme, že nemám nič oproti MPR-ke, ale k týmto 

veciam, kde je život, tu človek žije a v MPR-ke  musí počítať s tým, že má takéto, ale na sídlisku, 

kde tí ľudia chcú spať o desiatej a funguje takéto niečo, bohužiaľ, tá kultúra ľudí je taká a nesú 

sa s tým tieto problémy, čiže chápem ako ten motív toho, čo tu vznikol.  

 

Poslanec Badžgoň: Vážený pán primátor, nechcem to tu rozpytvávať túto vec, od samého 

začiatku poznám genézu tejto reštaurácie Zlatá líška, troška aj zneužíva to meno, že je pán Líška, 

ale to už je druhá vec. Chcem povedať len to, že v roku 2016 túto terasu postavil ten pán zadarmo, 

teda načierno. Stala tam asi niekoľko týždňov a musel ju normálne zdemontovať, lebo nebolo to 

v súlade ani s povolením, ani so stavebným zákonom, ani s ničím. A v tomto pokračuje sa stále 

ďalej. Zvlášť sa to týka tých ľudí, ktorí bývajú na blízku a skutočne majú s tým problém, a už 

v začiatkoch som hovoril, že tá reštaurácia, ktoré sú tam štyri na dvadsiatich metroch 

štvorcových, to už je trošku  veľa, a povedali teda, že nesúhlasia s tým. Bol som aj na stavebnom 

úrade, nie je tam ani dostatočné parkovisko atď., že je to tam nevyhovujúce. Takže tak. 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Ja sa len vrátim k tomu, čo povedal pán Maňák, ja 

súhlasím s tým, že treba ochraňovať majetok, treba pripraviť proste nejaké, nie plán, ale nejak 

celý, na všetko to, čo som tu ja už v minulosti spomenul a nemôžem súhlasiť s pánom Bechným, 

ktorý hovorí, že ak pán Sokol prejedná s vedením, postaví poslancov pred hotovú vec a je to 

všetko jasne. Nie je to takto správne, predsa sú tu obvody, z každého obvodu by mal byť zástupca 
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tam, a týka sa to aj našich časti mestských, to sa tu nejedná teraz o nejakej jednej veci, veď my 

na jednej strane chceme niečo chrániť a na druhej strane nám tu mnoho vecí uteká.  

 

Poslanec Zelník s faktickou poznámkou: Jedno je isté, že nie vždy budú všetci spokojní, niektorí 

budú za to, aby tam terasa bola, niektorí zase budú protestovať, aby tam terasa nebola, ale vidím 

ako kompromisné riešenie, aby skutočne tí, čo sú z daného obvodu ako poslanci, ak mesto takéto 

niečo predloží, aby sa k tomu mohli vyjadriť, aby povedali, že či áno alebo nie, lebo najlepšie 

poznajú tú danú situáciu a potom netreba ani žiadne VZN, ale ak mesto sa rozhodne, tak malo 

by tých poslancov prizvať a tí by sa mali k tomu vyjadriť, samozrejme aj by to tam malo byť 

zapísané, keď bude sťažnosť alebo čo, pretože my by sme mali istú zodpovednosť pred občanmi 

preberať. 

 

Primátor mesta: Ja len chcem pripomenúť, veľmi dobre si pamätám na tie peripetie okolo tejto 

terasy, tam boli dve zásadné strany, jedna chcela, druhá nechcela. Paradoxné, ale je, že pánovi 

farárovi, ani nikomu, ani pánovi Badžgoňovi nevadí to, že rodičia tam chodia do cirkevnej školy 

po tom chodníku s autami, i napriek tomu, že tam nemajú čo chodiť s autami. Skôr som mal 

pocit, že tá petícia je práve od rodičov, ktorým sa akosi zabraňuje tými autami tam ísť okolo tej 

terasy, zužuje sa im priestor, lebo treba 30 m prejsť peši. Takže, dámy a páni, treba to vždy vidieť 

naozaj z niekoľkých strán tento problém a mne je naozaj jedno ako sa rozhodnete, ak si to zvolíte 

a prehlasujete, ako nič sa zvláštne nestane, len keď už teda zaznievajú takéto argumenty, bolo by 

dobré, aby zazneli všetky. 

 

Poslanec Badžgoň s faktickou poznámkou: Pán primátor, ale vy ste neznalý veci, skutočne 

zavádzate a toto sú vôbec nie pravdy a argumenty, ktoré ste teraz momentálne povedali. Je to 

oficiálne prístupová cesta, po ktorej rodičia absolútne nechodia, majú tam zákaz, je tam dopravná 

značka, zákaz vjazdu okrem zamestnancov školy, takže toto, čo ste povedali to je úplne výmysel.  

 

Primátor mesta: Ja som informovaný veľmi dobre, pán Badžgoň, či mi veríte alebo nie.  

 

Poslanec Sokol s faktickou poznámkou: Je to tak, ako hovorí pán Badžgoň. Žijeme tam, vieme, 

sme odtiaľ poslanci a ešte k pánovi kolegovi Púčekovi. Pán kolega, tento materiál prešiel, 

predtým, bol daný do komisií, prešiel minulým zastupiteľstvom, všetci mali možnosť si ho 

naštudovať tento materiál je rovnaký, takže žiadane, hovorím, partizánčiny sa nekonali, takže 

nehovorte, tak, lebo takisto nehovoríte pravdu. 

 

Poslanec Groma, prvý zástupca primátora: Ja som už na ostatnom zastupiteľstve jasne povedal, 

že toto VZN je protizákonné a v podstate aj tým, že to pán primátor nepodpísal, tak mi bolo 

učinené zadosť. Bohužiaľ, som smutný z toho, že poslanec chce nejakú neprávosť naprávať 

neprávosťou. Keď si poslanec uzurpuje nejaké náležitosti, ktoré mu zo zákona neprislúchajú, 

keď mestské zastupiteľstvo chce meniť zákony Národnej rady, tak to je také smiešne, také 

diletantské, stupídne, čiže bohužiaľ, opätovne tento návrh nemôžem podporiť, lebo nikde v 

zákone o obecnom zriadení sa nehovorí o tom, že poslanec má zo zákona právo robiť také úkony, 

aké sa tu opisujú. 

 

Poslanec Sokol s faktickou poznámkou: Ďakujem za slovo, ďakujem aj za superlatívy ohľadom 

našej práce aj práce mestského úradu. Nesúhlasím s tým, že je niečo protizákonné. Predsa len nie 

sme tu úplní diletanti, ako bolo povedané, aby sme tu dávali protizákonné veci a koniec koncov, 

dámy a páni, ak naozaj máte pochybnosti, bolo by veľká škoda toto celé VZN zahodiť, ak niekto 

verí aj pánovi Gromovi, tak veď koniec koncov máme aj prokurátora, ktorý dá podnet a 
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bezproblémovo sa to môže odstrániť, tá chyba, ale hovorím, že tam takáto nie je, že by bolo 

protizákonné. 

 

Primátor mesta: Opakujem, že zákon veľmi jasne definuje, čo poslanci mestského zastupiteľstva 

majú a čo nemajú schvaľovať, veľmi presne a zreteľne, a nič o terasách sa tam nehovorí, pán 

poslanec.  

 

Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Pán Groma, vy úplne potierate kompetentnosť 

a odbornosť svojich zamestnancov, tzn. zamestnancov mestského úradu, keďže pán Sokol veľmi 

aktívne chodil medzi nimi a konzultoval toto VZN so zamestnancami, tak ste teraz úplne potreli 

ich prácu a ich snahu urobiť niečo dobré. Taktiež ste potreli v podstate to, že tento materiál prešiel 

cez komisie, čiže ani v komisiách nie je žiaden odborník, ktorý by dokázal nejakým spôsobom 

to odborne posúdiť. Toto ste povedali svojím prejavom tu, na pôde mestského zastupiteľstva. 

 

Primátor mesta: Ďakujem pekne za vysvetlenie slov pána Gromu. 

 

Ing. Igor Liška, prednosta mestského úradu: Ja by som ešte objasnil k tomuto VZN, ktoré 

predkladá pán poslanec Sokol, ako zasiahol mestský úrad do tohto procesu. Mestský úrad 

odporučil pánovi poslancovi, aby sme teda urobili, keď tak jedno VZN. Mesto Žilina mu dalo 

formálnu stránku, tzn., aby tam neboli nejaké ďalšie vplyvy na iné VZN-ka, pretože tie pôvodné 

návrhy, ktoré boli, tak tam to riešilo aj VZN o zrušení príspevku na žiaka Základných škôl, čiže 

bol tam v celom tomto procese chaos a mesto si v rámci tohto VZN vyriešilo prílohovu časť, aby 

ju zosúladilo s realitou, takže toto bola vec mestského úradu, tzn. dve veci, formálna stránka a 

prílohová stránka a tú obsahovú, tú ako si pán poslanec nadefinoval v rámci toho svojho bodu a 

žiadostí poslancov, ktorí teda väčšina má súhlasiť, to už bol jeho prínos do tohto procesu. 

 

Poslanec Bechný s faktickou poznámkou: Ja tu vidím priestor nie, že o terasách rozhodovať, ale 

len v tom prípade, kedy sa jedná o nájom mestskej pôdy, mestského majetku v súvislosti 

s terasou. Tak ako schvaľujeme predaje, nájmy, vecné bremeno, tak si myslím, že by nemal byť 

problém ani nič protizákonné, keby sme sa vyjadrovali k nájmu mestského pozemku. 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Ja znova opakujem jednu vec, ak máme rozhodovať 

o nájmoch, rozhodujme o nájmoch spätne ku všetkým. Ku všetkým nájmom nevýhodným. Pán 

Badžgoň, ty krútiš hlavou, ale je to tak. To, čo vy chcete za pár korún pre svojich známych, to je 

v poriadku a ostatní nie. Mám pripomenúť určité veci, ktoré máte? Napríklad plaváreň, keď tak 

kýveš hlavou, pozri si tam nájmy, aké sú tam nájmy. Ja by som za to už desaťkrát bol odtiaľ 

vyhodil riaditeľa, za také nájmy. 

 

Poslanec Groma, prvý zástupca primátora s faktickou poznámkou: Akurát sa teraz zase ukázalo 

ako pani Chodelková prekrúca fakty. Mestský úrad nezasahoval do obsahovej stránky toho VZN, 

to si robil sám pán poslanec, alebo so svojimi pomocníkmi tak, ako uznal za vhodné. Takisto 

pani poslankyňa sa tu moc neobhajujte. To, čo povedali komisie, 95 % rozhodnutí komisií ste 

nebrali nikdy do úvahy, takže by som to nebral ako nejakú bernú mincu. To je všetko, určite toto 

VZN nepodporím. 

 

Primátor mesta: Predtým než dám slovo pánovi Sokolovi, ja len chcem zdôrazniť jednu vec a  

opakujem to, ten rozpor so zákonom je v tom, že ak zákon nehovorí, že musí rozhodnúť mestské 

zastupiteľstvo, a v tomto prípade zákon nehovorí, že o týchto veciach musí rozhodnúť mestské 

zastupiteľstvo, rozhoduje primátor, to je celé, ako nič iné som tým nechcel povedať.  
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Poslanec Sokol s faktickou poznámkou: Naozaj tu je urobenej dosť veľa roboty a je to naozaj 

vôľa občanov. Toto, ja by som s tým nezačínal, ani keď si položíme otázku, že čo ja z toho mám? 

Nemám z toho nič, proste chcem, aby dobre bolo aj na Solinkách, aj inde. Ak je tu nejaký problém 

so zákonom, zákon nehovorí, že toto poslanci nesmú schvaľovať a navrhujem, aby sme to 

schválili. Ukáže sa to v praxi, a ak by náhodou boli nejaké naozaj veci, ktoré by bolo treba 

korigovať, tak si myslím, že sa dokážeme na tom zhodnúť.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

 

 

Ad 3/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania - úveru zo ŠFRB 

 

Materiál č. 27/2018 bol doručený poslancom. Materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice a uviedol ho 

predkladateľ materiálu – Ing. Peter Miko, hlavný kontrolór mesta. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 50/2018. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 4/ Schválenie podania žiadostí na dotáciu a úver pre nadobudnutie 40 bytových 

jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti  

 

Materiál č. 26/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice 

a uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. Radoslav Guzma, vedúci odboru investičného. 

 

Primátor mesta: Túto problematiku sme už dvakrát schvaľovali, teda zámer výstavby takéhoto 

domu tu v zastupiteľstve. Teraz už prichádzame do štádia, kedy sme v procese ukončenia 

stavebných konaní a potrebujeme to posunúť ďalej, práve kvôli žiadosti zo ŠFRB, ktorú je treba 

podať do konca tohto mesiaca, preto je aj toto mimoriadne zastupiteľstvo a ešte raz chcem veľmi 

pekne poďakovať všetkým poslancom, ktorí sú tu prítomní, že ste sa dnes zúčastnili. 

 

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

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

príspevkom. 

 

Poslanec Trnovec, druhý zástupca primátora: Predkladám doplňujúci návrh k predkladanému 

materiálu - Schválenie podania žiadosti o dotáciu na úver, pre nadobudnutie 40 bytových 

jednotiek v polyfunkčnom dome na ulici Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti v 

nasledujúcom znení: Mestské zastupiteľstvo v Žiline rímska jedna schvaľuje v bode číslo 1 a 2 

doplnenie - názov stavebného povolenia, číslo stavebného povolenia a v bode číslo 3 predkladá 

uznesenie, kde bude číslo 5 za text, ktoré sú rozdielom medzi obstarávacím nákladom stavby 

vkladá text: a požadovanou výškou úveru a dotácie. Odôvodnenie: uvedené doplnenia a zmeny 

dopĺňajú uznesenie o presné označenie vydaného stavebného povolenia a upresňujú jednotlivé 

body tak, aby boli plne v súlade s požadovaným poskytovateľom dotácie a úveru. Ja som tie čísla 
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nečítal, ja som vám každému osobne pred mestským zastupiteľstvom tento pozmeňujúci materiál 

dal, takže budem rád, keď tento materiál podporíte.  

 

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

hlasovať: 

 

1. o návrhu poslanca Trnovca, druhého zástupcu primátora, v znení písomného návrhu. 

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

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

2. o uznesení v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Trnovca, druhého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 51/2018. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 5/ Záver 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Maňák, 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. 

 

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

 

Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

____________________________    _____________________________  

         Ing. Igor Choma        Ing. Igor Liška  

     primátor mesta Žilina         prednosta mestského úradu  

 

 

 

 

____________________________    _______________________________     

I.  overovateľ – Miroslav Kolenčiak                          II. overovateľ – MUDr. Peter Durmis  

 

Zapísala v Žiline dňa 13.03.2018 Terézia Cibulková     


