
ZÁPISNICA 
 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.04.2021  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 27.04.2021 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. 

Zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie. Primátor mesta informoval, že 

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

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

zverejnený do 48 hodín po ukončení rokovania na webovom sídle mesta. Dodal, že toto 

zasadnutie bude možné sledovať prostredníctvom živého prenosu na youtube kanáli mesta 

Žilina. 

Následne primátor mesta uviedol, že na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského 

zastupiteľstva, hlavná kontrolórka mesta, prednosta mestského úradu, riaditeľ Útvaru 

hlavného architekta mesta Žilina, konateľ spoločnosti Žilbyt, s.r.o. a vedúci zamestnanci 

Mestského úradu v Žiline, ktorí sú spracovateľmi predkladaných materiálov. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 31 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

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

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Barčíka a Richtera. 

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. Janu Ochodničanovú, LL.M., vedúcu odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Randa, Talapka, Juriš, 

Kapitulík, Birenrová. 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: Randa, Talapka, Juriš, Kapitulík, Birenrová. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 45/2021 
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3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2021 

4. Výsledok kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí, vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom – mat. č. 47/2021 

5. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 8 – mat. č. 48/2021 

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

13/2020 – Informatívna správa – mat. č. 49/2021  

7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 50/2021 

8. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 51/2021 

9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2021 – Informatívna správa – mat. č. 52/2021  

10. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2021 – mat. č. 53/2021   

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru – mat. č. 54/2021 

12. Návrh na schválenie prijatia investičného úveru – mat. č. 55/2021 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2021 – mat. č. 56/2021 

14. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“ 

– mat. č. 57/2021 

15. Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. – mat. č. 

58/2021 

16. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina – mat. č. 59/2021 

17. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o. – mat. č. 60/2021 

18. Návrh na registrovanie novovzniknutej spoločnosti Technické služby mesta s.r.o. ako 

sociálny podnik – mat. č. 61/2021 

19. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) – mat. č. 62/2021 

20. Nakladanie s majetkom (nájom) – mat. č. 63/2021 

21. Návrh na schválenie predaja osobného motorového vozidla AUDI A8 Long, EČV ZA 

636 GX, Ročník 2015 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 

64/2021 

22. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja – mat. č. 65/2021 

23. Návrh a možnosti vysporiadania vybraných nehnuteľností – mat. č. 66/2021 

24. Informatívna správa „Systém označovania svetelných miest“ – mat. č. 67/2021 

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

zastupiteľstva v Žiline č. 41/2021 k Upokojeniu automobilovej dopravy v mestskej 

časti Bôrik, Hliny V a VI – mat. č. 68/2021 

26. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta 

Žilina – mat. č. 69/2021 

27. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody 

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

a VZN č. 10/2020 – mat. č. 70/2021 
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28. Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Mestská knižnica 

Žilina (MKŽ) – mat. č. 71/2021 

29. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Žilina – mat. č. 72/2021 

30. Návrh na vypracovanie štúdie revitalizácia centrálneho územia Solinky – ul. Borová – 

mat. č. 73/2021 

31. Príprava realizácie parkovacích miest na Solinkách – mat. č. 74/2021 

32. Oprava cesty medzi sídliskami Vlčince a Solinky – mat. č. 75/2021 

33. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“ 

– mat. č. 76/2021 

34. Ideový návrh využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne služby – 

mat. č. 77/2021 

35. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu (pamätník) – mat. č. 78/2021 

36. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu – mat. č. 79/2021 

37. Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina – mat. č. 

80/2021 

38. Pomoc rodinám s deťmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením pri financovaní 

novej tarify MHD v Žiline platnej od 01.04.2021 – mat. č. 81/2021  

39. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene – mat. č. 82/2021 

40. Vizualizácia kontajnerových stojísk – mat. č. 83/2021 

41. Pasportizácia a odstránenie reklamných stavieb – mat. č. 84/2021 

42. Interpelácie 

43. Všeobecná rozprava 

44. Záver 

 

Primátor mesta informoval prítomných, že po dohode s prednostom mestského úradu ako 

predkladateľom materiálu sťahuje z rokovania bod č. 25 – Informatívna správa prednostu 

Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 41/2021 

k Upokojeniu automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V a VI – mat. č. 68/2021 

a zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky, doplňujúce, 

resp. pozmeňujúce návrhy. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Groma. 

 

Poslanec Groma navrhol doplniť do programu nový bod č. 4 s názvom – Webová stránka 

mesta Žiliny – vypovedanie zmluvy. 

 

 

Nakoľko už nikto ďalší nevzniesol pripomienku k návrhu programu, dal primátor mesta 

hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Gromu doplniť program o nový bod č. 4 – Webová stránka mesta Žiliny 

– vypovedanie zmluvy. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  
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2. programe ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Gromu 

s vypustením bodu č. 25 - Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline 

k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 41/2021 k Upokojeniu automobilovej 

dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V a VI. Hlasovaním poslanci mestského 

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

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 45/2021 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2021 

4. Webová stránka mesta Žiliny – vypovedanie zmluvy 

5. Výsledok kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí, vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom – mat. č. 47/2021 

6. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 8 – mat. č. 48/2021 

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

13/2020 – Informatívna správa – mat. č. 49/2021  

8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 50/2021 

9. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 51/2021 

10. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2021 – Informatívna správa – mat. č. 52/2021  

11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2021 – mat. č. 53/2021   

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru – mat. č. 54/2021 

13. Návrh na schválenie prijatia investičného úveru – mat. č. 55/2021 

14. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2021 – mat. č. 56/2021 

15. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“ 

– mat. č. 57/2021 

16. Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. – mat. č. 

58/2021 

17. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina – mat. č. 59/2021 

18. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o. – mat. č. 60/2021 

19. Návrh na registrovanie novovzniknutej spoločnosti Technické služby mesta s.r.o. ako 

sociálny podnik – mat. č. 61/2021 

20. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) – mat. č. 62/2021 

21. Nakladanie s majetkom (nájom) – mat. č. 63/2021 

22. Návrh na schválenie predaja osobného motorového vozidla AUDI A8 Long, EČV ZA 

636 GX, Ročník 2015 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 

64/2021 

23. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja – mat. č. 65/2021 

24. Návrh a možnosti vysporiadania vybraných nehnuteľností – mat. č. 66/2021 
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25. Informatívna správa „Systém označovania svetelných miest“ – mat. č. 67/2021 

26. Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta 

Žilina – mat. č. 69/2021 

27. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody 

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

a VZN č. 10/2020 – mat. č. 70/2021 

28. Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Mestská knižnica 

Žilina (MKŽ) – mat. č. 71/2021 

29. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Žilina – mat. č. 72/2021 

30. Návrh na vypracovanie štúdie revitalizácia centrálneho územia Solinky – ul. Borová – 

mat. č. 73/2021 

31. Príprava realizácie parkovacích miest na Solinkách – mat. č. 74/2021 

32. Oprava cesty medzi sídliskami Vlčince a Solinky – mat. č. 75/2021 

33. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“ 

– mat. č. 76/2021 

34. Ideový návrh využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne služby – 

mat. č. 77/2021 

35. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu (pamätník) – mat. č. 78/2021 

36. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu – mat. č. 79/2021 

37. Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina – mat. č. 

80/2021 

38. Pomoc rodinám s deťmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením pri financovaní 

novej tarify MHD v Žiline platnej od 01.04.2021 – mat. č. 81/2021  

39. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene – mat. č. 82/2021 

40. Vizualizácia kontajnerových stojísk – mat. č. 83/2021 

41. Pasportizácia a odstránenie reklamných stavieb – mat. č. 84/2021 

42. Interpelácie 

43. Všeobecná rozprava 

44. Záver 

 

 

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

alebo pozmeňujúce návrhy predložili jemu ako predsedajúcemu písomne prostredníctvom e-

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

odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ. 

 

Vzhľadom na rozsah programu a formu tohto zasadnutia poprosil primátor mesta všetkých 

predkladateľov a spracovateľov materiálov, aby svoje úvodné vystúpenie obmedzili na 

nevyhnutný rozsah. Poslancov upozornil, aby v rámci diskusie nereagovali faktickou 

poznámkou na faktickú poznámku, ale len na diskusný príspevok a poprosil ich, aby v rámci 

faktických poznámok zbytočne neopakovali svoje vyjadrenia.  

Materiál vypustený z návrhu programu – Informatívna správa prednostu Mestského úradu 

v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 41/2021 k Upokojeniu 

automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V a VI – mat. č. 68/2021, tvorí prílohu 

č. 3. zápisnice. 
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Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Materiál č. 45/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta mestského úradu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Šuteková. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce 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. 47/2021. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 3/ Správa o výsledkoch kontrol 

Materiál č. 46/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla predkladateľka 

materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Bechný. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 48/2021. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 4/ Webová stránka mesta Žiliny – vypovedanie zmluvy 

Materiál bol zaradený do programu rokovania na návrh poslanca Gromu, na základe 

hlasovania poslancov a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Materiál uviedol predkladateľ materiálu - 

Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanec Groma 

predložil počas uvádzania materiálu pozmeňovací návrh na uznesenie v znení: 

„Pozmeňovací návrh - Bod. č. 4 - webová stránka mesta Žiliny 
 

Aktuálne zaradiť do plánu kontrol hlavnej kontrolórky mesta kontrolu plnenia zmluvy k 31. 12. 

2020 a následného plnenia k 30. 4. 2021, a to zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 528/2020 s 

poskytovateľom MVI Technology, s. r. o. so sídlom Južná Trieda 1553/8, 040 01 Košice, IČO: 50 
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314 769, a to z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok, neustálym výpadkom webu.“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Bechný, 

- Šuteková, 

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

dal hlasovať o návrhu poslanca Gromu v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili a prijali uznesenie č. 49/2021. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Poslanec Groma stiahol pôvodný text uznesenia nachádzajúci sa v materiáli „Webová stránka 

mesta Žiliny – vypovedanie zmluvy“  (týkajúci sa vypovedania zmluvy). 

 

 

Ad 5/ Výsledok kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí, vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom  

Materiál č. 47/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu - JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Kapitulík,  

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

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

schválili a prijali uznesenie č. 50/2021. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 6/ Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 8  

Materiál č. 48/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Maňák, 

- Randa, 

- Martinková, 

- Cáder, 

- Šuteková. 

 

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

 

V rámci diskusie boli predložené tri pozmeňovacie návrhy. Dva predložil poslanec Cibulka, 

tretí predložil poslanec Randa, prvý zástupca primátora. 

 

Poslanec Cibulka predložil prvý pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

1. schvaľuje 

  

Zmenu materiálu POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ 

PLÁN MESTA ŽILINA – ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 8: 

 

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia funkčnej 

plochy 04.16.ŠR/01 zmeniť z pôvodnej textácie: 

 

 základná funkcia: Zmiešaná, športu, rekreácie, s vysokým podielom zelene. 

Navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

 

 doplnková funkcia: Záchytné parkoviská, parkovacie domy a iné objekty súvisiace 

so športovo-rekreačnou funkciou 

 

 prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, súvisiace so športovo-

rekreačnou činnosťou, športovo-rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné 

a technické vybavenie, parky, verejná zeleň a detské ihriská 

 

 neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, zariadenia výroby, samostatne 

stojace individuálne garáže vrátane radových hlučné, nehygienické prevádzky, 

prevádzky náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, parkovanie) a iné ako 

základné doplnkové a prípustné funkcie 
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 typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, modernizácie, nadstavby, prístavby 

dopravná a technická infraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného 

systému ekologickej stability (ÚSES) - biokoridor miestneho významu Mbk 8 – 

Všivák – svah za Solinkami – Chrasť 

 

 min. index ozelenenia: 0,75. Do indexu zelene je možné započítať vegetačné 

strechy, pričom pri intenzívnej vegetačnej streche sa požadovaná plocha zelene, 

ktorá absentuje na teréne, vynásobí koeficientom 1,15; pri extenzívnej vegetačnej 

streche sa požadovaná plocha zelene, ktorá absentuje na teréne, vynásobí 

koeficientom 1,40. Min. 50% z požadovanej plochy zelene musí byť zeleň na 

rastlom teréne a ostatný podiel je možné riešiť formou vegetačných striech. 

 

 typ zástavby: Podľa následného územného plánu zóny (ÚPN-Z) 

 

 Negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti 

podmieniť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok 

 

Nasledovne: 

 základná funkcia: Rekreácia a šport s vysokým podielom zelene so 

zachovaním a posilněním existujúceho prvku ÚSES – miestneho 

biokoridoru Mbk 8 Všivák – svah za Solinkami – Chrasťa ochranná 

ekotónová zóna so zachovaním interakčních prvkov a zelene biocentra 

miestneho významu Mbc 21 Lesopark Chrasť. 

 

 doplnková funkcia: Objekty súvisiace so športovo-rekreačnou funkciou 

 

 prípustné funkcie: Zariadenia občianskej vybavenosti, súvisiace so 

športovo-rekreačnou činnosťou, športovo-rekreačné funkcie, odpočinkové 

plochy, dopravné a technické vybavenie, parky, verejná zeleň a detské 

ihriská 

 

 neprípustné funkcie: Rodinné domy, bytové domy, zariadenia výroby, 

samostatne stojace individuálne garáže, vrátane radových, hlučné 

nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na dopravu (zásobovanie, 

obsluha, parkovanie), parkovacie domy a iné ako základné doplnkové a 

prípustné funkcie. 

 

 typ stavebnej činnosti: Modernizácie, drobné terénne úpravy, výstavba 

peších chodníkov a drobnej architektúry. 

 

 min. index ozelenenia: 0,9. Do indexu zelene nie je možné započítať 

vegetačné strechy, vzhľadom na súčasný charakter využívania územia.  

 

 typ zástavby: Podľa následného územného plánu zóny (ÚPN-Z) 

 

 negatívne faktory ŽP: Evidovaný zosuv. Stavebnú činnosť v ňom a v jeho 

blízkosti podmieniť vykonaním geologického prieskumu a dodržaním jeho 

podmienok“ 
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Poslanec Cibulka predložil druhý pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

1. schvaľuje 

 

Zmenu materiálu POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÝ 

PLÁN MESTA ŽILINA – ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 8: 

Z daného materiálu sa vypúšťajú nasledujúce podnety: 

3.22. Podnet na zmenu ÚPN-M, a to tak, aby bola možná realizácia „...Zámeru, 

spočívajúceho vo výstavbe komerčne využiteľných objektov v lokalite Mestskej 

športovej haly (tzv. Korytnačky) na ulici Vysokoškolákov tak, ako tento Zámer vyplýva 

z doposiaľ platného a účinného Memoranda o spoločnom postupe uzavretého dňa 

19.6.2007 medzi Mestom Žilina a spoločnosťou SIRS (ďalej len „Memorandum“) a z 

čl. I Dohody o úprave vzájomných vzťahov tvoriacej Prílohu č. 5 Memoranda (ďalej 

len „Dohoda“)...“. - Preveriť v rámci riešenia ZaD. 3.23. Podnet aktualizovať ÚPN-

M tak, aby bolo možné v tejto lokalite (terajšia autobusová stanica) umiestniť 

autobusovú stanicu, a to v súlade s uzavretou Zmluvou o spolupráci na výstavbe 

autobusovej stanice a Zmluvou o ochrane investícií zo dňa 23.11.2006. - Preveriť v 

rámci riešenia ZaD. 

3.23. Podnet aktualizovať ÚPN-M tak, aby bolo možné v tejto lokalite (terajšia 

autobusová stanica) umiestniť autobusovú stanicu, a to v súlade s uzavretou Zmluvou 

o spolupráci na výstavbe autobusovej stanice a Zmluvou o ochrane investícií zo dňa 

23.11.2006. - Preveriť v rámci riešenia ZaD 

3.43. Podnet do regulatívov pre funkčnú plochu 4.16.OV/01 doplniť do typu stavebnej 

činnosti „novostavby“. - Preveriť v rámci riešenia ZaD.“ 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil pozmeňujúci návrh (predkladateľom je 26 

poslancov) na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

1. schvaľuje 

 

vypustenie nasledujúcich bodov z preloženého materiálu: 

3.2. Zámer výstavby rodinných domov s maximálnou výškou dvoch podlaží na 

pozemku p.č. KN-E 4,7,9 a 20 k.ú. Bánová. Pozemok sa nachádza v centre 

mestskej časti Bánová, západne od kostola a juhozápadne od NKP kaštieľ; 

prístupný je z ulíc Jána Bosca a Mesačnej. V súčasnosti sa tu nachádzajú plochy 

verejnej zelene (vo väzbe na r.k. kostol) a plochy športu. Preveriť v rámci riešenia 

ZaD zmenu funkčného využitia plôch 5.33.ŠR/03 a 5.33.HPP/01 na obytnú funkciu 

v rodinných domoch. 
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3.11. Znížiť index zelene vo funkčno-priestorovej jednotke 831OV/01 z 0,4 na 0,2 tak, 

ako to bolo vykonané vo funkčno-priestorovej jednotke 808OV/01.  

3.22. Podnet na zmenu ÚPN-M, a to tak, aby bola možná realizácia „...Zámeru, 

spočívajúceho vo výstavbe komerčne využiteľných objektov v lokalite Mestskej 

športovej haly (tzv. Korytnačky) na ulici Vysokoškolákov tak, ako tento Zámer 

vyplýva z doposiaľ platného a účinného Memoranda o spoločnom postupe 

uzavretého dňa 19.06.2007 medzi Mestom Žilina a spoločnosťou SIRS (ďalej len 

„Memorandum“) a z čl. I Dohody o úprave vzájomných vzťahov tvoriacej 

Prílohu č. 5 Memoranda (ďalej len „Dohoda“)...“. 

3.23. Podnet aktualizovať ÚPN-M tak, aby bolo možné v tejto lokalite (terajšia 

autobusová stanica) umiestniť autobusovú stanicu, a to v súlade s uzavretou 

Zmluvou o spolupráci na výstavbe autobusovej stanice a Zmluvou o ochrane 

investícií zo dňa 23.11.2006. 

3.41 Žiadosť o zmenu ÚPN-M v časti EKN parcely č. 2196/103 v zmysle zámeru 

výstavby radových rodinných domov, rešpektujúc prvky územného systému 

ekologickej stability .“  

Predmetný pozemok, ktorý je súčasťou zelene biokoridoru potoka v Závodí sa 

nachádza medzi ihriskom v Závodí a potokom v Závodí. 

3.45   Podnet na zmenu regulatívov pre funkčnú plochu 414ŠR/01, a to - základná 

funkcia: obytná, v bytových domoch; doplnková funkcia: zariadenia 

maloobchodu a nezávadné služby, zariadenia občianskej vybavenosti, rekreácia; 

typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, modernizácie, nadstavby, 

dostavby, prístavby dopravná a technická infraštruktúra; min. index ozelenenia: 

0,4; typ stavebnej činnosti: modernizácie, prestavby, prístavby, nadstavby, 

novostavby, dopravná a technická infraštruktúra; typ zástavby: musí 

korešpondovať s okolitou zástavbou.“  

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu (zmeny v textácii – Regulatívu 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia funkčnej plochy 

04.16.ŠR/01). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Cibulku v zmysle písomného návrhu (vypustenie podnetov 3.22, 3.23, 

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

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

3. návrhu 26 poslancov, predloženom poslancom Random, prvým zástupcom primátora, 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (časť II. bod č. 1 

uznesenia č. 51/2021). Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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4. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 26 poslancov, 

predloženom poslancom Random, prvým zástupcom primátora. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 51/2021. Výsledok 

hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

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

13/2020 – Informatívna správa  

Materiál č. 49/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – 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. 52/2021. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 8/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2020  

Materiál č. 50/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. 

Materiál uviedla predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka 

mesta. 

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. 53/2021. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 9/ Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020  

Materiál č. 51/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Primátor 

mesta informoval prítomných, že Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020 je v súlade s § 9 

ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

mesta od 09.04.2021. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 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. 54/2021. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 10/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2021 – Informatívna správa  

Materiál č. 52/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – 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. 55/2021. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 11/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2021  

Materiál č. 53/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – 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. 56/2021. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 12/ Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru  

Materiál č. 54/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Materiál uviedla predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka 

mesta. 

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. 57/2021. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 13/ Návrh na schválenie prijatia investičného úveru  

Materiál č. 55/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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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. 58/2021. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 14/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2021  

Materiál č. 56/2021 bol doručený poslancom dňa 22.04.2021 e-mailom a tvorí prílohu č. 16 

zápisnice. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Šuteková, 

- Talapka, 

- Trnovec. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy poslanci Talapka a Trnovec. 

 

Poslanec Talapka predložil pozmeňovací návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021“ nasledovne: 

 

Výdavky 

I. 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text úprava 

1 4 04.4.3 600 štúdia Solinky, Osiková -1 000 €  

7 2 04.5.1 630 
oprava chodníkov (VO č. 3 - poslanecké 

priority) 

+1 000 € 

(po zmene 10 100 

€) 

Výdavky - úprava spolu: 0 
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II. 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  úprava 

6 1 05.1.0 630 

pasport kontajnerových stojísk + návrh 

vizualizácie nových kontajnerových 

stojísk 

-15 000 €  

2 1 01.1.1 630 
odstránenie nelegálnych reklamných 

stavieb 
+15 000 € 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

 

Poslanec Trnovec predložil pozmeňovací návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. úpravu predloženého návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením 

č. 4/2021 v nasledujúcom znení: 

Pro- 

gram 

Pod- 

program 

Ekonomická 

klasifikácia 
Text 

„B“ 

presuny (+/-

), navýšenie / 

zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

2 1 630 

Výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory 

v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v 

rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710 - na 

základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline 

-3 000,- 

7 2 630 

Prípravná dokumentácia k riešeniu nadchodu, 

(lávka pre chodcov a cyklistov) cez novootvorený 

diaľničný privádzač v mestskej časti Bytčica na 

Solinky (VO č. 6 – poslanec. priority) 

+3 000,- 

  

Po vybudovaní a spustení diaľničného privádzača sa skomplikovala situácia žiakom 

z MČ Bytčica, ktorí navštevujú ZŠ Gaštanová a ZŠ Limbová. 

Nadchod bude slúžiť chodcom aj cyklistom, aby sa mohli bezpečne dostať z Bytčice na 

Solinky a späť.“ 
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Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

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

č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (časť I. 

bod č. 1 uznesenia č. 59/2021). Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (časť I. 

bod č. 2 uznesenia č. 59/2021). Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslanca Talapku a 

Trnovca. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 59/2021. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 15/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, 

Žilina“  

Materiál č. 57/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného 

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

životného prostredia. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca 

oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 60/2021. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 16/ Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.  

Materiál č. 58/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 
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- Kapitulík, 

- Groma, 

- Cibulka. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil pozmeňovací návrh poslanec Groma v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

   

I. schvaľuje 

  

zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny 

s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099, a to nasledovne: 

  

do funkcie konateľa spoločnosti Ing. Michala Bergera namiesto doterajšieho konateľa 

spoločnosti Ing. Jána Barienčíka, PhD.“ 

 

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

 

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

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupitelstva neprijali 

platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná nadpolovičná 

väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 17/ Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina  

Materiál č. 59/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Uviedol ho spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej 

organizácie a správy Mestského úradu v Žiline, ktorý navrhol, aby výška odmeny hlavnej 

kontrolórky bola zaokrúhlená na celé euro smerom nahor, t. j. na sumu 2 914 €. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Bechný. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

hlasovať o: 
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1. návrhu spracovateľa materiálu zaokrúhliť celkovú výšku odmeny na 2914 €. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu spracovateľa materiálu. 

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

61/2021. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta vyhlásil obednú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledujúcim bodom programu. 

 

 

Ad 18/ Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o.  

Materiál č. 60/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou životného prostredia, 

komisiou finančnou a majetkovou, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

a komisiou dopravy. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, 

LL.M, vedúca odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v 

Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Augustín, 

- Šuteková, 

- Cibulka, 

- Cáder,  

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil doplňujúci návrh poslanec Cibulka a návrh na rozdelenie 

hlasovania poslanec Cáder. 

 

Poslanec Cibulka predložil doplňujúci návrh v znení: 

 

„doplnenie o nasledujúci text v bode IV. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

IV. žiada  

primátora mesta Žilina, aby boli nasledujúce činnosti obstarané len na dobu dvoch rokov  

a) kosenie 
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ODÔVODNENIE: 

reálne technické služby mesta by mali fungovať tak, že zabezpečujú vo vlastnej réžii aj tieto 

najjednoduchšie činnosti. Ak sa aj na tieto činnosti zabezpečia súkromné spoločnosti na viac 

rokov, založenie technických služieb stráca zmysel.“ 

  

 Poslanec Cáder predložil návrh na rozdelenie hlasovania v znení: 

 

„Navrhujem rozdelenie hlasovania na: 

 

I. žiada 

  

1. primátora mesta Žilina pripraviť dokumenty potrebné pre založenie spoločnosti 

Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu 

3350/1, 011 31 Žilina za účelom zabezpečenia údržby a čistoty verejného priestoru 

v meste Žilina, ktorej zakladateľom bude mesto Žilina s obchodným podielom 

100% tak, aby zakladateľská listina bola predložená mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie v júni 2021, 

  

2. primátora mesta Žilina vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa 

spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. tak, aby bolo možné návrh na 

vymenovanie konateľa predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie v júni 

2021, 

  

OSOBITNÉ HLASOVANIE O BODE  

I. 3. 
 

3. primátora mesta Žilina o ukončenie jednaní so spoločnosťou Žilinské komunikácie, 

a.s. ohľadom odkúpenia akcií ostatných akcionárov.“ 

 

 

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

dal hlasovať o: 

 

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

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

návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. procedurálnom návrhu poslanca Cádera na rozdelenie hlasovania v časti I. – spoločne 

hlasovať o bodoch 1., 2. a samostatne o bode 3., 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. 

3. časti I. body 1. a 2. uznesenia č. 62/2021. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. časti I. bod 3. uznesenia č. 62/2021. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. časti II. a III. uznesenia č. 62/2021. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 
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Ad 19/ Návrh na registrovanie novovzniknutej spoločnosti Technické služby mesta s.r.o. 

ako sociálny podnik  

Materiál č. 61/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedla 

spracovateľka materiálu – Mgr. Jana Filipová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Bechný, 

- Cáder, 

- Augustín, 

- Birnerová, 

- Randa, 

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil pozmeňujúci návrh poslanec Augustín v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

1. schvaľuje návrh 

 

na zriadenie sociálneho podniku formou novovzniknutej spoločnosti alebo ako súčasť 

mestskej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

2. žiada prednostu MsÚ, aby: 

 

pripravil podklady k zriadeniu sociálneho podniku mesta do 31.12.2021.“ 

 

 

pričom uviedol, že návrh nahrádza pôvodný návrh uznesenia v predloženom materiáli. 

 

 

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

dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Augustína v zmysle písomného návrhu. 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 63/2021. Výsledok hlasovania č. 32 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 20/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno)  

Materiál č. 62/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou dopravy a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka 

materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru právneho, majetkového 

a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

 

ODPREDAJ A NÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Maňák. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil poslanec Groma pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„Nakladanie s majetkom č. 1 

Bod programu stiahnuť a na najbližšie zastupiteľstvo predložiť plán výstavby a nájomnú 

zmluvu s uvedenou opciou.“ 

 

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

dal hlasovať o: 

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

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 64/2021. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

bod č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 
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- Randa, 

- Richter. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil poslanec Randa, prvý zástupca primátora, procedurálny návrh na 

stiahnutie tohto bodu z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

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

dal hlasovať o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na stiahnutie materiálu 

z rokovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 65/2021. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Martinková. 

 

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

 

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. 66/2021. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 3 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Martinková. 

 

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

 

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

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

schválili a prijali uznesenie č. 67/2021. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 4 

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. 68/2021. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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bod č. 5 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Richter. 

 

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

 

Poslanec Richter oznámil osobný záujem a uviedol, že pri tomto bode sa nezúčastní 

hlasovania, nakoľko je v konflikte záujmov. 

  

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. 69/2021. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 6 

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. 70/2021. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 7 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Maňák. 

 

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

 

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. 71/2021. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

VECNÉ  BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 
 

bod č. 1 

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.72/2021. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 



  24. strana Zápisnice z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.04.2021 

 

bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Maňák. 

 

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

 

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. 73/2021. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 3 

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. 74/2021. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 4 

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. 75/2021. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 5 

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. 76/2021. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

bod č. 6 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Groma. 

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

 

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. 77/2021. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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OSTATNÉ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 
 

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. 78/2021. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 

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. 79/2021. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 21/ Nakladanie s majetkom (nájom)  

Materiál č. 63/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou územného plánovania 

a výstavby. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Jozef Pollák, konateľ spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o. 

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. 80/2021. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 22/ Návrh na schválenie predaja osobného motorového vozidla AUDI A8 Long, EČV 

ZA 636 GX, Ročník 2015 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže  

Materiál č. 64/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Groma, 

- Kapitulík, 

- Cáder. 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  
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V rámci diskusie neboli predložil poslanec Groma pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

 

„Vozidlo sa neodpredá, ale sa prenajme za 1 euro novej spoločnosti Technické služby mesta 

Žilina. s.r.o.“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 

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

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 81/2021. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 23/ Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou 

priameho predaja  

Materiál č. 65/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Prerokovaný komisiou životného prostredia. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Ing. 

Mgr. Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného 

prostredia Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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. 82/2021. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 24/ Návrh a možnosti vysporiadania vybraných nehnuteľností  

Materiál č. 66/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou územného plánovania 

a výstavby. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa,  

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie predložil návrh na uznesenie poslanec Randa, prvý zástupca primátora 

(predkladateľom je 26 poslancov) v znení: 
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„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. zámer odkúpenia pozemku KN-C 6665/2, k.ú. Žilina o výmere 1433 m2 za cenu   

500 €/m2 v celkovej hodnote 716 500 € 

 

II. žiada 

 

1. primátora mesta o písomné oslovenie vlastníka pozemku KN-C 6665/2, k.ú. Žilina 

s predstavením zámeru v zmysle bodu I. tohto uznesenia a v prípade súhlasného 

stanoviska vlastníka, následnej žiadosti a  splnenia všetkých náležitostí predloženie 

predmetného návrhu na rokovanie mestského zastupitelstva“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu 26 poslancov, predloženom poslancom Random, prvým zástupcom primátora, 

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

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

83/2021. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 84/2021. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

  

 

Ad 25/ Informatívna správa „Systém označovania svetelných miest“  

Materiál č. 67/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v 

Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Chodelková. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 85/2021. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 26/ Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve 

mesta Žilina  

Materiál č. 69/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Primátor mesta informoval 

prítomných, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránke mesta od 09.04.2021 a k tomuto návrhu neboli vznesené zo 

strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka – 

Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a 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. 86/2021 (VZN č. 5/2021). Výsledok hlasovania č. 

57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 27/ Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody 

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

a VZN č. 10/2020  

Materiál č. 70/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Primátor mesta informoval prítomných, že 

návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 09.04.2021 a k tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka – Mgr. 

Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 87/2021 (VZN č. 6/2021). Výsledok hlasovania č. 58 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 



  29. strana Zápisnice z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.04.2021 

 

Ad 28/ Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Mestská knižnica 

Žilina (MKŽ)  

Materiál č. 71/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedla 

spracovateľka – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného 

ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. Primátor mesta doplnil jej vystúpenie. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Birnerová. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a 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. 88/2021. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

 

Ad 29/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina  

Materiál č. 72/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Primátor mesta 

informoval prítomných, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s § 6 ods. 3 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 09.04.2021 a k tomuto návrhu neboli 

vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol jeden 

z predkladateľov Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora mesta a poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 89/2021 (VZN č. 7/2021). Výsledok hlasovania č. 60 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 30/ Návrh na vypracovanie štúdie revitalizácia centrálneho územia Solinky – ul. 

Borová  

Materiál č. 73/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol jeden z 

predkladateľov Mgr. Dominik Hriník, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Maňák. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a 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. 90/2021. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

 

Ad 31/ Príprava realizácie parkovacích miest na Solinkách  

Materiál č. 74/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál 

uviedol jeden z predkladateľov Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v 

Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Talapka, 

- Maňák, 

- Pažický, 

- Randa, 

- Chodelka (riaditeľ ÚHA), 

- Berger, 

- Cibulka, 

- Cáder. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po odznení 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 nadpolovičná 

väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 32/ Oprava cesty medzi sídliskami Vlčince a Solinky  

Materiál č. 75/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál 

uviedol jeden z predkladateľov Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec Mestského zastupiteľstva v 

Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a 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 nadpolovičná 

väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 33/ Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Lesopark Žilina – 

Chrasť“  

Materiál č. 76/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou kultúry, cestovného 

ruchu a miestneho rozvoja a komisiou životného prostredia. Primátor mesta informoval 

prítomných, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránke mesta od 09.04.2021 a k tomuto návrhu neboli vznesené zo 

strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol predkladateľ Mgr. 

Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Randa. 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  
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V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku 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 3/5 väčšina 

prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Vzhľadom na dĺžku trvania zasadnutia 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. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 34/ Ideový návrh využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne 

služby  

Materiál č. 77/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou športu a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál 

uviedol predkladateľ MUDr. Igor Habánik, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Šoška, 

- Juriš, 

- Delinčák, 

- Bechný,  

- Hriník. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a 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. 91/2021. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

 

Ad 35/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu (pamätník)  

Materiál č. 78/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ Ing. Patrik Groma, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Jeho vystúpenie doplnil primátor. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil, po odznení 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. 92/2021. 

Výsledok hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 36/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu  

Materiál č. 79/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ Ing. Patrik Groma, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Randa, 

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

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

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 93/2021. Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

 

Ad 37/ Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina  

Materiál č. 80/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

Materiál uviedla jedna z predkladateľov Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Šoška. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

hlasovať o uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 94/2021. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 
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Ad 38/ Pomoc rodinám s deťmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením pri 

financovaní novej tarify MHD v Žiline platnej od 01.04.2021  

Materiál č. 81/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Prerokovaný komisiou školstva a mládeže a komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. 

Materiál uviedla jedna z predkladateľov Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Filipová, 

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy poslanci Filipová a Juriš. 

 

Poslankyňa Filipová predložila pozmeňovací návrh na uznesenie v znení: 

 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje: 

Názov materiálu : 

Pomoc občanom a rodinám s trvalým pobytom mesta Žilina pri financovaní novej tarify MHD 

v Žiline platnej od 01.04.2021 pre občanov žiakov, študentov a seniorov, ktorí sú ohrození 

chudobou a sociálnym vylúčením. 

Bod č.  

1. Pomoc žiakom, študentom – 6-16 rokov, ktorých rodiny sa nachádzajú v kríze, sú 

ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, s preplatením ročného poplatku ako 

Zápisu nároku bezplatnej dopravy MHD v sume 20 EUR, pričom žiadosti o túto 

finančnú pomoc pre rodiny alebo jednotlivcov budú posudzované individuálne na 

základe špecifickej situácie. 

2. Pomoc seniorom – 62 – 69 rokov, ktorí sú ohrození chudobou a majú nízky dôchodok, 

s preplatením ročného poplatku ako Zápisu nároku bezplatnej dopravy MHD v sume 

20 EUR, pričom žiadosti o túto finančnú pomoc jednotlivcov budú posudzované 

individuálne na základe špecifickej situácie. 

3. Nevyčerpané finančné prostriedky od mesta Žilina zostanú v prospech nadácie Mesta 

Žilina  a budú využite na pomoc pre občanov Mesta Žilina. 
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Zdôvodnenie: 

V novembri 2020 MZ zastupiteľstvo schválilo novú tarifu MHD, kde z bezplatnej dopravy 

zaviedlo nový poplatok 20 EUR definovaný ako : 

Zápis nároku na bezplatnú dopravu do DK, ktorý je platný 1 rok. Platí výhradne pre 

cestujúcich podľa Čl. IV, odseku č. 1, písmena b) a c) 

b) dieťaťu odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia roku veku s trvalým pobytom 

v meste Žilina, ktoré je držiteľom dopravnej karty vydanej DPMŽ, s označením typu lístka 

BDŽ,  

c) občanovi, odo dňa dovŕšenia 62. roku veku do dňa ukončenia 69. roku veku s trvalým 

pobytom v meste Žilina, ktorý je držiteľom dopravnej karty vydanej DPMŽ s označením typu 

lístka BD. 

Poplatok 20 Eur majú len tí občania, ktorí sú nepracujúci – študenti od 6-16 rokov a seniori 

od 62-69 rokov a dopravu môžu ale nemusia využívať častejšie, vzhľadom na to, že 

administrácia zápisu na využívanie dopravy MHD  je rovnaká ako pri ostatných cestujúcich, 

považujem tento poplatok za diskriminačný voči ostatným vekovým kategóriám.“ 

 

Poslanec Juriš predložil doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. žiada  

 

1. Správnu radu Nadácie mesta Žilina, aby v termíne prvého zastupiteľstva roku 

2022 predložili informatívnu správu o celkovej výške vynaloženia finančných 

prostriedkov, s adresným rozpisom a uvedením kritéria, podľa ktorého bola 

finančná pomoc poskytnutá.“  

 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslankyne Filipovej, ktorý nahrádza pôvodný text uznesenia (časť I. uznesenia č. 

95/2021). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša, v zmysle písomného návrhu (časť II. uznesenia č. 

95/2021). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 39/ Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene  

Materiál č. 82/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

Materiál uviedla jedna z predkladateľov Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

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

neprijali platné uznesenia, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná 

väčšina prítomných. Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 40/ Vizualizácia kontajnerových stojísk  

Materiál č. 83/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a životného prostredia. Materiál 

uviedla jedna z predkladateľov Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusného príspevku 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. 96/2021. Výsledok hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

 

Ad 41/ Pasportizácia a odstránenie reklamných stavieb  

Materiál č. 84/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice. 

Prerokovaný  bol komisiou dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou 
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životného prostredia. Materiál uviedla jedna z predkladateľov Mgr. Miriam 

Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Juriš, 

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie predložili pozmeňujúce návrhy na uznesenie poslanci Juriš a Randa. 

 

Poslanec Juriš predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

 

 „Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

1. schvaľuje :  

 

Vypustenie pôvodných bodov 1-6 z predkladaného návrhu  

a nahradí ich novým znením:  

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby:  

 

I. Zabezpečil pasport všetkých reklamných stavieb na území mesta Žilina  

II. Do najbližšej úpravy rozpočtu navrhol rozpočtové krytie  

III. Na základe platnej legislatívy zabezpečil odstránenie všetkých reklamných stavieb bez 

príslušného stavebného povolenia na mestských aj súkromných pozemkoch na území mesta 

Žilina  

IV. Na každom mestskom zastupiteľstve informoval krátkou správou o odstránených 

reklamných stavbách bez príslušného stavebného povolenia  

V. Na septembrové mestské zastupiteľstvo predložil informáciu o všetkých platných 

nájomných zmluvách mesta a mestských organizácií na reklamné stavby vyžadujúce stavebné 

povolenie, ich finančné plnenie a spôsob výpovede.  

VI. V spolupráci s útvarom hlavného architekta mesta vypracoval koncepciu/plán 

umiestňovania reklamných stavieb v meste Žilina, ktorý bude obsahovať typy reklamných 

zariadení, ktoré budú odporúčané v meste Žilina a lokality, kde tie zariadenia budú môcť byť 

umiestnené.“  

 

Tento návrh bol v priebehu diskusie stiahnutý predkladateľom. 

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

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

1. schvaľuje zmenu predkladaného uznesenia nasledovne 

 

Vypustenie pôvodných bodov 1-6 z predkladaného návrhu  

a nahradí ich novým znením:  
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2. Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby:  

 

I. Zabezpečil pasport všetkých reklamných stavieb na území mesta Žilina  

II. Do najbližšej úpravy rozpočtu navrhol rozpočtové krytie  

III. Na základe platnej legislatívy zabezpečil odstránenie všetkých reklamných stavieb bez 

príslušného stavebného povolenia na mestských aj súkromných pozemkoch na území mesta 

Žilina  

IV. Na každom druhom mestskom zastupiteľstve informoval krátkou správou o odstránených 

reklamných stavbách bez príslušného stavebného povolenia  

V. Na septembrové mestské zastupiteľstvo predložil informáciu o všetkých platných 

nájomných zmluvách mesta a mestských organizácií na reklamné stavby vyžadujúce stavebné 

povolenie, ich finančné plnenie a spôsob výpovede.  

VI. V spolupráci s útvarom hlavného architekta mesta vypracoval koncepciu/plán 

umiestňovania reklamných stavieb v meste Žilina, ktorý bude obsahovať typy reklamných 

staviebzariadení, ktoré budú odporúčané v meste Žilina a lokality, kde tie stavby zariadenia 

budú môcť byť umiestnené.“  

 

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

dal hlasovať o uznesení navrhnutom poslancom Random, prvým zástupcom primátora, 

v zmysle písomného návrhu, ktorý nahrádza pôvodný text návrhu uznesenia. Písomný návrh 

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

schválili a prijali uznesenie č. 97/2021. Výsledok hlasovania č. 74 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 42/ Interpelácie 

Primátor mesta vyzval prítomných poslancov, aby mu odovzdali písomne spracované 

interpelácie a to zaslaním na email primátora v kópii Mgr. Ing. Radoslavovi Machanovi, 

vedúcemu odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ a zároveň oboznámili prítomných s 

obsahom predloženej interpelácie. 

 

Interpelácie predložené neboli. 

 

 

Ad 43/ Všeobecná rozprava 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili: 

- Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ, 

- poslanec Šoška. 

 

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

 

Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ predniesol 

návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. odvoláva  

 

1. sekretára  

  

Komisie dopravy 

 

 Ing. Alžbetu Hrudkovú 

 

 

II. volí 

 

1. sekretára  

  

Komisie dopravy 

 

 Ing. Petra Chvasteka" 

 

 

 

Poslanec Šoška predložil v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. jednorazovo výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Žiline  

 

- Ondreja Šošku“ 

 

 

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

 

1. uznesení navrhnutom vedúcim odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ. Písomný 

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

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 98/2021. Výsledok hlasovania č. 75 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení predloženom poslancom Šoškom. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 99/2021. Výsledok hlasovania č. 76 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 44/ Záver 

 

Následne sa primátor mesta spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na uznesenie, 

o ktorom poslanci nehlasovali.  
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Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské 

zastupiteľstvo rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli 

predložené žiadne ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor mesta skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie 

ukončil. 

 

Uznesenia z 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 44 zápisnice. 

 

 

 

 

  ___________________________                       _______________________________ 

           Mgr. Peter Fiabáne                                                   Ing. Michal Berger                   

    primátor mesta Žilina, v. r.                                  prednosta mestského úradu, v. r.                    

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

I. overovateľ – Mgr. Martin Barčík, v. r.          II. overovateľ – Mgr. Marek Richter, PhD., v. r. 

 

Zapísala v Žiline dňa 02.05.2021 Terézia Cibulková 

 


