
ZÁPISNICA 
 

z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.02.2021  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 25.02.2021 v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zasadnutie bolo presunuté 

z pôvodne schváleného termínu 15.02.2021 na dnešný deň vzhľadom na súčasnú nepriaznivú 

pandemickú situáciu spojenú s ochorením COVID 19 a platné opatrenia, prijaté vládou SR, 

Úradom verejného zdravotníctva SR a Krízovým štábom mesta Žilina. Oznámenie o zmene 

termínu bolo zverejnené na stránke mesta a tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 

Zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie, pričom začiatok zasadnutia bol posunutý 

o 30 minút vzhľadom na technické problémy s pripojením sa niektorých poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „poslanec“).  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. Zároveň však dodal, že rovnako, ako pri  

predchádzajúcich zasadnutiach, ktoré sa konali formou videokonferencie, bude možné aj toto 

zasadnutie sledovať prostredníctvom živého prenosu na youtubovom kanáli mesta Žilina. 

Primátor mesta informoval, že tak ako už boli poslanci informovaní, na tomto zasadnutí sa bude 

používať nový hlasovací systém OnVote, ktorý vyvinula Fakulta riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity. 

Uviedol, že verí, že sa poslancom s ním bude dobre pracovať a okrem iného ocenia aj možnosť 

ukladať si výstupy z jednotlivých hlasovaní už počas zasadnutia pre vlastnú potrebu. 

Zároveň doplnil, že stanoviská poslancov k jednotlivým témam, vyjadrené hlasovaním, budú 

známe po každom hlasovaní, čo ocenia aj občania, ktorí sledujú zasadnutie online. 

V tejto súvislosti predložil návrh uznesenia v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

- schvaľuje  

 

1. použitie hlasovacieho systému OnVote na zasadnutiach Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konajú formou videokonferencie 

 

- berie na vedomie, že 

 

1. poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline potvrdzuje svoju prítomnosť na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa koná formou 

videokonferencie, pred každým hlasovaním zaprezentovaním sa, ako nutnou 

technickou podmienkou pre používanie  hlasovacieho systému OnVote“ 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 1/2021. Výsledok 

hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Následne primátor mesta informoval, že na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov 

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

Útvaru hlavného architekta mesta Žilina a vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktorí 

sú spracovateľmi predkladaných materiálov. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 29 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V priebehu zasadnutia sa počet poslancov zvýšil 

na 31. Poslanec Peter Ničík sa ospravedlnil, že z pracovných dôvodov sa prihlási neskôr. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 3 zápisnice z 20. 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 Talapku a Jána Ničíka. 

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: Hriník, Birnerová, Chodelková, 

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

komisie pripomienky, resp. iný návrh. 

Nakoľko nikto nevzniesol žiaden iný návrh, dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej 

komisie – poslanci: Hriník, Birnerová, Chodelková, Kapitulík a Trnovec. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 2 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. 1/2021 

3. Priebežná informatívna správa č. 2 „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ – mat. 

č. 2/2021   

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

zastupiteľstva v Žiline č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste 

Žilina – mat. č. 3/2021 

5. Označenie stĺpov verejného osvetlenia – mat. č. 4/2021 

6. Informatívna správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 

2026 – mat. č. 5/2021 

7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 – 

informatívna správa – mat. č. 6/2021 

8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 – 

mat. č. 7/2021 

9. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 8/2021 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 9/2021 
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11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 10/2021 

12. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 11/2021  

13. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) – mat. č. 12/2021 

14. Organizačný poriadok Útvaru hlavného architekta mesta Žilina – mat. č. 13/2021 

15. Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení 

mesta Žilina – mat. č. 14/2021 

16. Návrh na určenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod terasami v meste Žilina – 

mat. č. 15/2021 

17. Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu 

pamätihodností mesta Žilina – mat. č. 16/2021 

18. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 17/2021 

19. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 18/2021 

20. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2020 – mat. č. 

19/2021 

21. Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2021 

– mat. č. 20/2021 

22. Koncepčné riešenie centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina – mat. č. 

21/2021 

23. Informatívna správa o postupe mesta Žilina pri riešení klimatickej krízy – mat. č. 22/2021 

24. Informatívna správa o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely v meste 

Žilina a Interná smernica spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na vymáhanie pohľadávok za nájomné 

byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 23/2021 

25. Informatívna správa o bytoch, v ktorých nájomcovia majú uzavreté nájomné zmluvy na 

dobu neurčitú – mat. č. 24/2021 

26. Návrh na preverenie a zmenu pravidiel nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta – mat. č. 

25/2021 

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

sociálny účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve 

mesta Žilina – mat. č. 26/2021 

28. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2020 – mat. č. 27/2021 

29. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – 

Bánová“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 28/2021 

30. Schválenie investičného zámeru zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina a jeho 

financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č. 

29/2021 

31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 

2021 k projektu „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“  – mat. č. 30/2021 

32. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena – mat. č. 31/2021  

33. Informatívna správa – Komunikačný manuál mesta Žilina pre občanov – mat. č. 32/2021 

34. Doplnenie ochranného plôtika k pieskovisku na Smrekovej ulici – mat. č. 33/2021 

35. Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách – mat. č. 34/2021 

36. Návrh na vymáhanie nájomného za mestské pozemky užívané pre účely obchodného domu 

Mirage – mat. č. 35/2021 
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37. Návrh na zverejnenie zoznamu budov vo vlastníctve mesta – mat. č. 36/2021 

38. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 

37/2021 

39. Návrh na posúdenie možností zazelenania striech vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 

38/2021 

40. Upokojenie automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V. a VI. – mat. č. 39/2021 

41. Transformovanie nadácií Mesta Žilina – mat. č. 40/2021 

42. Realizácia projektovej štúdie určenia a označenia konkrétnych možností zádržných opatrení 

dažďových vôd v spádových oblastiach otvoreného povodia potoka Všivák – mat. č. 

41/2021 

43. Interpelácie 

44. Všeobecná rozprava 

45. Záver 

Primátor mesta informoval prítomných, že mesto sťahuje z rokovania bod č. 33 – Informatívna 

správa – Komunikačný manuál mesta Žilina pre občanov a zároveň sa spýtal, či má niekto 

z prítomných k návrhu programu pripomienky, doplňujúce, resp. pozmeňujúce návrhy. 

 

Poslanec Talapka navrhol doplniť do programu nový bod č. 33 s názvom – Návrh na 

vypracovanie štúdie Revitalizácia centrálneho územia Solinky – ul. Borová. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, navrhol vypustenie bodov č. 34 a č. 35 z návrhu 

programu: 

Bod č. 34 – Doplnenie ochranného plôtika k pieskovisku na Smrekovej ulici (mat. č. 33/2021) 

tvorí prílohu č. 4 zápisnice 

Bod č. 35 – Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách (mat. č. 34/2021) tvorí 

prílohu č. 5 zápisnice. 

 

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

hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Talapku doplniť do programu nový bod č. 33 – Návrh na vypracovanie 

štúdie Revitalizácia centrálneho územia Solinky – ul. Borová. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

neschválili, nakoľko za návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. 

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

 

2. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na vypustenie bodu č. 34 – Doplnenie 

ochranného plôtika k pieskovisku na Smrekovej ulici návrhu programu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 4 s vyznačením 

spôsobu hlasovania: poslancov Šuteková – NEHLASOVALA, Groma – NEHLASOVAL  

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

3. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na vypustenie bodu č. 35 – Komplexná 

a systematická výsadba stromov na Solinkách návrhu programu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 5 s vyznačením 

spôsobu hlasovania: poslancov Johanes – ZA, Šuteková – ZA, Trnovec – ZA, Bechný – 

PROTI tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

4. programe ako celku s vypustením bodu č. 33 – Informatívna správa – Komunikačný manuál 

mesta Žilina pre občanov v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslanca Randu, 
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prvého zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 6 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. 1/2021 

3. Priebežná informatívna správa č. 2 „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ – mat. 

č. 2/2021   

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

zastupiteľstva v Žiline č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste 

Žilina – mat. č. 3/2021 

5. Označenie stĺpov verejného osvetlenia – mat. č. 4/2021 

6. Informatívna správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 

2026 – mat. č. 5/2021 

7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 – 

informatívna správa – mat. č. 6/2021 

8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 – 

mat. č. 7/2021 

9. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 8/2021 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 9/2021 

11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 10/2021 

12. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 11/2021  

13. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) – mat. č. 12/2021 

14. Organizačný poriadok Útvaru hlavného architekta mesta Žilina – mat. č. 13/2021 

15. Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení 

mesta Žilina – mat. č. 14/2021 

16. Návrh na určenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod terasami v meste Žilina – 

mat. č. 15/2021 

17. Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu 

pamätihodností mesta Žilina – mat. č. 16/2021 

18. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy – mat. č. 17/2021 

19. Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 18/2021 

20. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2020 – mat. č. 

19/2021 

21. Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2021 

– mat. č. 20/2021 

22. Koncepčné riešenie centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina – mat. č. 

21/2021 

23. Informatívna správa o postupe mesta Žilina pri riešení klimatickej krízy – mat. č. 22/2021 

24. Informatívna správa o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely v meste 

Žilina a Interná smernica spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na vymáhanie pohľadávok za nájomné 

byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 23/2021 

25. Informatívna správa o bytoch, v ktorých nájomcovia majú uzavreté nájomné zmluvy na 

dobu neurčitú – mat. č. 24/2021 
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26. Návrh na preverenie a zmenu pravidiel nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta – mat. č. 

25/2021 

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

sociálny účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve 

mesta Žilina – mat. č. 26/2021 

28. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2020 – mat. č. 27/2021 

29. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – 

Bánová“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 28/2021 

30. Schválenie investičného zámeru zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina a jeho 

financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č. 

29/2021 

31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 

2021 k projektu „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“  – mat. č. 30/2021 

32. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena – mat. č. 31/2021  

33. Návrh na vymáhanie nájomného za mestské pozemky užívané pre účely obchodného domu 

Mirage – mat. č. 35/2021 

34. Návrh na zverejnenie zoznamu budov vo vlastníctve mesta – mat. č. 36/2021 

35. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 

37/2021 

36. Návrh na posúdenie možností zazelenania striech vo vlastníctve mesta Žilina – mat. č. 

38/2021 

37. Upokojenie automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V. a VI. – mat. č. 39/2021 

38. Transformovanie nadácií Mesta Žilina – mat. č. 40/2021 

39. Realizácia projektovej štúdie určenia a označenia konkrétnych možností zádržných opatrení 

dažďových vôd v spádových oblastiach otvoreného povodia potoka Všivák – mat. č. 

41/2021 

40. Interpelácie 

41. Všeobecná rozprava 

42. 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.  

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Materiál č. 1/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Materiál 

uviedol predkladateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta mestského úradu.  
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 2/2021. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 3/ Priebežná informatívna správa č. 2 „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ 

Materiál č. 2/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Materiál 

uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta mestského úradu.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- Randa, 

- Juriš, 

- 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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 3/2021. Výsledok hlasovania č. 8 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslanca Johanesa – ZA  tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 4/ Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste 

Žilina 

Materiál č. 3/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. Materiál 

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

uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Ľuboš Slebodník, referent dopravy a mobility odboru 

správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 
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- Cibulka, 

- Talapka, 

- Cáder. 

 

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

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Talapka návrh na uznesenie v znení: 

 

„ Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu MsÚ v Žiline: 

 

I. predložiť mestskému zastupiteľstvu konkrétny časový plán realizácie jednotlivých 

krokov potrebných pre spustenie parkovacej politiky v celom meste Žilina aj 

s termínom predpokladaného spustenia parkovej politiky. Plán žiadame predložiť 

v rámci ďalšej pravidelnej informatívnej správy o stave riešenia parkovacej 

politiky. 

 

II. do najbližšej rozpočtovej zmeny zahrnúť financie na prípravu parkovacej politiky 

pre kroky realizované v roku 2021“ 

 

Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Talapku v zmysle písomného návrhu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 4/2021. Výsledok hlasovania č. 9 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia viažuceho sa na materiál v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 5/2021. Výsledok 

hlasovania č. 10 s vyznačením spôsobu hlasovania poslancov: Cáder – ZA, Balogová – ZA, 

Johanes – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 5/ Označenie stĺpov verejného osvetlenia 

Materiál č. 4/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. Materiál 

bol prerokovaný komisiou dopravy a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 

Materiál uviedla PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Richter, 

- Balogová. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 6/2021. Výsledok hlasovania č. 11 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca 

Kapitulíka – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 6/ Informatívna správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto 

kultúry 2026 

Materiál č. 5/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál 

uviedol Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Juriš, 

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 7/2021. Výsledok hlasovania č. 12 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca 

Hriníka – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

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

12/2020 – informatívna správa 

Materiál č. 6/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný 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. 8/2021. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 8/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2021 

Materiál č. 7/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný 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.  
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Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Šuteková. 

 

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

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Randa, prvý zástupca primátora, návrh na 

uznesenie v znení: 

 

„doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 1/2021“ nasledovne: 

Výdavky 

 

Pro- 

gram 

Pod- 

prog. 

Funkč. 

klasif. 

Ekon. 

klasif. 
Text RO 1/2021 

7 2 04.5.1 630 výdavky na údržbu miestnych 

komunikácií 

-90 000,- 

7 2 04.5.1 710 revitalizácia podchodu na ul. P. O. 

Hviezdoslava 

90 000,- 

Výdavky – úprava spolu: 0 

 

 

Po ukončení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta vzhľadom na 

technické problémy vyhlásil obednú prestávku. 

 

Po prestávke sa pokračovalo v hlasovaní o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v znení písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 9/2021 časť I. bod 1). Výsledok hlasovania 

č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 9/2021 ako celok. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 9/ Návrh na vyradenie majetku 

Materiál č. 8/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedol – Ing. 

Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu 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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Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, dal v diskusnom príspevku procedurálny návrh na 

rozdelenie hlasovania o návrhu uznesenia na dve časti – prvá časť – hlasovanie o časti „B“ 

uznesenia pohľadávky mesta Žilina – žijúce osoby a na druhé hlasovanie o zvyšnej časti 

uznesenia. 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, rozdeliť hlasovanie o návrhu uznesenia 

na dve časti – na prvé hlasovanie o časti „B“ uznesenia týkajúce sa pohľadávok mesta Žilina 

v časti žijúcich osôb a na druhé hlasovanie o zvyšnej časti uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. návrhu uznesenia v časti „B“ – pohľadávky mesta Žilina – žijúce osoby. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

3. zvyšnej časti uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 10/2021. Výsledok hlasovania č. 18 s vyznačením spôsobu 

hlasovania poslancov: Hriník – ZA, Kapitulík – ZA, Trnovec – ZA tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Ad 10/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2020 

Materiál č. 9/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 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.  

 

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. 11/2021. Výsledok hlasovania č. 19 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslanca Juriša – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 11/ Správa o výsledkoch kontrol  

Materiál č. 10/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 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.  

 

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. 12/2021. Výsledok hlasovania č. 20 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslankyne Šutekovej – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 12/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných 

nariadení 

Materiál č. 11/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný Názvoslovnou komisiou pri Mestskom úrade v Žiline a komisiou 

kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – JUDr. 

Roman Dolejší, LL.M., vedúci Stavebného úradu Mestského úradu v Žiline. 

 

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 09.02.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

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. 13/2021 (všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021). Výsledok 

hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 13/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) 

Materiál č. 12/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou životného 

prostredia a komisiou dopravy. Materiál v členení podľa jednotlivých častí uviedla 

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

majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.  

 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

k bodu 1  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Maňák. 

 

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

 

V rámci diskusného príspevku predložil poslanec Kapitulík návrh „upraviť cenu na 70 €/m2 + 

náklady na určenie trhovej ceny a vypracovanie znaleckého posudku.“ Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Totožný návrh doručil aj poslanec Groma.  
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Po ukončení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka a Gromu upraviť cenu na 70 €/m2 + náklady na 

určenie trhovej ceny a vypracovanie znaleckého posudku. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili, nakoľko za návrh nehlasovala 3/5 väčšina všetkých 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia v pôvodnom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná 3/5 

väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

k bodu 2  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Groma, 

- Kapitulík, 

- Maňák. 

 

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

 

V rámci diskusného príspevku predložil: 

- poslanec Groma návrh upraviť „cenu na 250 €/m2 + náklady na určenie trhovej ceny 

a vypracovanie znaleckého posudku“. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice, 

- poslanec Kapitulík návrh stiahnuť materiál z rokovania a v prípade, ak by materiál 

stiahnutý nebol, dal návrh „upraviť cenu na 160  €/m2 + náklady na určenie trhovej 

ceny a vypracovanie znaleckého posudku“. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice, 

- poslanec Maňák návrh „stiahnuť materiál z rokovania“. 

 

Primátor mesta ako predkladateľ materiálu, na výzvu poslancov, materiál v tejto časti 

z rokovania stiahol. 

k bodu 3 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Groma, 

- Kapitulík. 

 

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

 

V rámci diskusného príspevku predložil: 

- poslanec Groma návrh „upraviť cenu na 70 €/m2 + náklady na určenie trhovej ceny 

a vypracovanie znaleckého posudku“. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice, 

- poslanec Kapitulík návrh „upraviť cenu na 65  €/m2 + náklady na určenie trhovej 

ceny a vypracovanie znaleckého posudku“, pričom svoj návrh následne stiahol, 
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nakoľko sa stotožnil s návrhom poslanca Gromu. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu upraviť cenu na 70 €/m2 + náklady na určenie 

trhovej ceny a vypracovanie znaleckého posudku. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Gromu. 

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

14/2021. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

k bodu 4 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Pažický. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o 

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

uznesenie č. 15/2021. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 

k bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k týmto bodom programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Balogová, 

- Pažický. 

 

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

 

Poslanec Kapitulík navrhol, aby sa o bode č. 1 hlasovalo samostatne, tak ako je to navrhnuté 

v materiáli a zároveň o ďalších bodoch v časti nájom nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa spoločne (body č. 2, 3, 4, 5, 6) - 

jedným spoločným hlasovaním. 

 

Primátor mesta sa spýtal, či má tento návrh podporu aj ostatných poslancov a spracovateľky 

materiálu, k čomu nikto nevzniesol žiadnu pripomienku. 
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Po ukončení diskusných príspevkov a nadväzujúcich faktických poznámok primátor mesta 

diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu uznesenia viažuceho sa k návrhu v bode č. 1. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva neprijali platné uznesenia, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 

väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia viažuceho sa k návrhu v bode č. 2, 3, 4, 5, 6. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 16/2021. Výsledok 

hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

VECNÉ BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 
 

Primátor mesta sa spýtal, či rovnako aj v tejto časti je záujem spojiť hlasovanie o bodoch č. 1, 

2, 3, 4, 5 do jedného hlasovania, k čomu nikto z prítomných poslancov nevzniesol žiadnu 

námietku. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať spoločne o návrhu uznesenia viažuceho sa k návrhu v bodoch 1, 2, 3, 4, 5. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 17/2021. Výsledok 

hlasovania č. 29 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca Cádera – ZA tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

 

 

INFORMATÍVNA SPRÁVA O ZAMIETNUTÝCH ŽIADOSTIACH 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 18/2021. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 14/ Organizačný poriadok Útvaru hlavného architekta mesta Žilina 

Materiál č. 13/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol 

predkladateľ materiálu – Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta 

Žilina. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Balogová. 
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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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 19/2021. Výsledok hlasovania č. 31 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslanca Cádera – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 15/ Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších 

zariadení mesta Žilina 

Materiál č. 14/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Ing. arch. 

Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. 

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 09.02.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

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. 20/2021 (všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021). Výsledok 

hlasovania č. 32 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca Cibulku – ZA tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
 

Ad 16/ Návrh na určenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod terasami v meste 

Žilina 

Materiál č. 15/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora, 

ktorého doplnil primátor mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kapitulík. 

 

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. 21/2021. Výsledok hlasovania č. 33 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca 

Durmisa – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 17/ Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu 

pamätihodností mesta Žilina 

Materiál č. 16/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Ing. arch. 

Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. 

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 09.02.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 
 

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. 22/2021 (všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021). Výsledok 

hlasovania č. 34 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca Kapitulíka – ZA tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Ad 18/ Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy 

Materiál č. 17/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka – Mgr. 

Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného  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. 23/2021. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 19/ Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

Materiál č. 18/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka – Mgr. 

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

Mestského úradu v Žiline. 

 

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 09.02.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

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. 24/2021 (všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021). Výsledok 

hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 20/ Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2020 

Materiál č. 19/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou športu. Materiál uviedla spracovateľka – Mgr. Ingrid 

Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného  a miestneho rozvoja 

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 návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 25/2021. Výsledok hlasovania č. 37 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca 

Kapitulíka – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 21/ Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na 

rok 2021 

Materiál č. 20/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou 

športu, komisiou životného prostredia a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla 

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

a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kašša. 

 

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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 26/2021. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 



  19. strana Zápisnice z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.02.2021 

 

Ad 22/ Koncepčné riešenie centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina 

Materiál č. 21/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou športu. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. 

Jaroslav Kovalík, riaditeľ Mestskej krytej plavárne, s.r.o., poverený vedením projektu. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Maňák, 

- 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 diskusných príspevkov a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 27/2021. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 23/ Informatívna správa o postupe mesta Žilina pri riešení klimatickej krízy 

Materiál č. 22/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou životného prostredia. Materiál uviedol spracovateľ 

materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Maňák, 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- Balogová. 

 

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. 28/2021. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 24/ Informatívna správa o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre sociálne 

účely v meste Žilina a Interná smernica spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na vymáhanie 

pohľadávok za nájomné byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina 

Materiál č. 23/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedli 
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spracovatelia – Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského 

úradu v Žiline  a Ing. Jozef Pollák, konateľ ŽILBYT, s.r.o. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Bechný, 

- 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 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. 29/2021. Výsledok hlasovania č. 41 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslanca Randu, prvého zástupcu primátora – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 25/ Informatívna správa o bytoch, v ktorých nájomcovia majú uzavreté nájomné 

zmluvy na dobu neurčitú 

Materiál č. 24/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedol 

spracovateľ – Ing. Jozef Pollák, konateľ ŽILBYT, s.r.o. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šuteková, 

- Bechný, 

- Cibulka. 

 

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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 30/2021. Výsledok hlasovania č. 42 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslanca Cádera – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 26/ Návrh na preverenie a zmenu pravidiel nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta 

Materiál č. 25/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla – Mgr. 

Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

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

- Cibulka, 

- Šuteková. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Poslankyňa Martinková dala v priebehu faktickej poznámky návrh na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslankyne Šutekovej. Hlasovaním poslanci tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 43 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslankyne Birnerovej 

– ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

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. 31/2021. Výsledok hlasovania č. 44 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslankyne Birnerovej – ZDRŽALA SA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 27/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných 

bytov pre sociálny účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo 

vlastníctve mesta Žilina 

Materiál č. 26/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla 

spracovateľka – Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského 

úradu v Žiline. 

 

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 09.02.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

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 diskusného príspevku predložila: 

- poslankyňa Šuteková návrh na zmenu/doplnenie v znení: 

 

„1. V článku 2, bod 2 predkladaného VZN sa celý text mení nasledovne: 

 

2. V článku 5 sa odsek 1 nahrádza novým znením:  

 

     Oprávnenou fyzickou osobou v nájomnom byte postavenom s podporou ŠFRB alebo         

s dotáciou, alebo z rozpočtových  prostriedkov mesta Žilina je fyzická osoba podľa § 22 ods. 

3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov. 
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 Do okruhu oprávnených fyzických osôb, ktorým sa môže poskytnúť bývanie z dôvodu       

osobitného zreteľa, môže byť zaradená len fyzická osoba, ktorá sa významným spôsobom, 

alebo v záujme mesta Žilina podieľa na jeho rozvoji v rozhodujúcich oblastiach života mesta.   

 Alebo, ak ide  

▪ o osobu žijúcu v byte s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, 

▪ ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, 

▪ aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne 

a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov 

obce 

 O poskytnutí bývania z dôvodu osobitného zreteľa rozhodne komisia ustanovená MZ. 

 

 Takýmto fyzickým osobám môže mesto prenajať najviac 20 % z počtu podporených 

nájomných bytov vo svojom vlastníctve a nemá právo na opakované  uzatvorenie nájomnej 

zmluvy. Nájomná zmluva bude uzatvorená po dobu trvania dôvodov osobitného zreteľa pri 

prvom pridelení na dobu jedného roka, pri opakovanom pridelení najviac na dobu 3 rokov.“ 

 

3. Do predkladaného VZN sa v článku 2. pridáva bod 11., ktorý znie nasledovne: 

 

“11. Článok 8 sa dopĺňa o odseky 5, 6 v znení: 

 

5.  Nájomná zmluva s nájomcom nesmie byť uzatváraná na dobu neurčitú. 

6. Každá nájomná zmluva bude obsahovať časť: Osobitné dojednania, v ktorej budú 

zadefinované podmienky okamžitého odstúpenia od zmluvy a to najmä z dôvodu 

nepravdivo uvedených údajov o majetkových pomeroch, výške príjmu, daňovom 

priznaní atď. (podľa článku 5 bodu 1. tohto VZN), nesprístupnením bytu na kontrolu a 

pod.” 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor ako predkladateľ materiálu 

uvedený materiál stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

 

Ad 28/ Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte 

pridelených bytov z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2020  

Materiál č. 27/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla 

spracovateľka – Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového Mestského 

úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 32/2021. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 29/ Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, 

Žilina – Bánová“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

Materiál č. 28/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru projektov a investícií 

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Cáder. 

 

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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 33/2021. Výsledok hlasovania č. 46 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslancov Juriš – ZA, Randa – ZA  tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 30/ Schválenie investičného zámeru zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina 

a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

Materiál č. 29/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru projektov a investícií 

Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Cibulka. 

 

Poslanec Maňák svoj diskusný príspevok nevyužil. 

 

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. 34/2021. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 31/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie 

na rok 2021 k projektu „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“   

Materiál č. 30/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. 

Materiál uviedol za spracovateľku – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru projektov a 

investícií 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. 35/2021. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 32/ Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena 

Materiál č. 31/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ Mestského úradu v Žiline. 

 

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. 

 

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. 36/2021. Výsledok hlasovania č. 49 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslanca 

Cádera – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 33/ Návrh na vymáhanie nájomného za mestské pozemky užívané pre účely 

obchodného domu Mirage 

Materiál č. 35/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

Materiál uviedla jedna zo spracovateľov a predkladateľov – Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa  

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Cibulka, 

- Juriš. 

 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora dal počas vystúpenia vo faktickej poznámke návrh na 

ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku poslanca Juriša. Hlasovaním poslanci 

tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

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. 37/2021. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 34/ Návrh na zverejnenie zoznamu budov vo vlastníctve mesta 

Materiál č. 36/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál – Mgr. Miriam 

Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Balogová. 

 

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. 38/2021. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Ad 35/ Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Materiál č. 37/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

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

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Chodelková. 

 

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

 

V rámci diskusného príspevku predložil: 

- poslanec Randa, prvý zástupca primátora, návrh na doplnenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

 

I. schvaľuje  

 

doplnenie predkladaného materiálu v Článku I o body: 

 

VIII. V článku 4 bod 9) sa pridáva nové písmeno „e) úmrtia“. 

 

Nové znenie: 

Členstvo v komisii zaniká v prípade: 

a) prekážky vo výkone funkcie člena komisie, 

b) ak sa člen komisie bez ospravedlnenia z vážnych dôvodov nezúčastní 3 krát po 

sebe zasadnutia komisie, 
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c) ak sa člen komisie nezúčastní v kalendárnom roku zasadnutia komisie ani 

jedenkrát,  

d) ak sa písomne vzdá členstva v komisii predsedovi príslušnej komisie. 

e) úmrtia 

 

 

IX. V článku 4 bod 4) sa pridáva text „a tento počet musí byť nepárny“. 

 

Nové znenie: 

Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo a tento počet musí byť nepárny.“ 

 

 

Poslankyňa Martinková dala v priebehu faktickej poznámky návrh na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslanca Randu, prvého zástupca primátora. Hlasovaním 

poslanci tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 53 s vyznačením spôsobu hlasovania: 

poslankyne Chodelkovej – ZA a poslanca Delinčáka – ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 39/2021 časť I. bod 1). Výsledok 

hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. návrhu uznesenia v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 39/2021. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 36/ Návrh na posúdenie možností zazelenania striech vo vlastníctve mesta Žilina  

Materiál č. 38/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a 

výstavby. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu a predkladateľov – Bc. Jozef Juriš, 

MBA, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Balogová, 

- 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 faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 40/2021. Výsledok hlasovania č. 56 s vyznačením spôsobu 
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hlasovania: poslanca Randu, prvého zástupcu primátora – ZA a poslanca Richtera – ZA tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 37 Upokojenie automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V a VI 

Materiál č. 39/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

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

Materiál uviedol spracovateľ – Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Pažický, 

- 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 a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 41/2021. Výsledok hlasovania č. 57 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 a prijali uznesenie č. 

42/2021. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 38/ Transformovanie nadácií Mesta Žilina 

Materiál č. 40/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou 

životného prostredia. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu a predkladateľov 

materiálu – Bc. Jozef Juriš, MBA, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Kapitulík, 

- 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 diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali 
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platné uznesenie, nakoľko za ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 59 s vyznačením spôsobu hlasovania: poslancov Richter – 

PROTI a  Pažický – PROTI tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

Ad 39/ Realizácia projektovej štúdie určenia a označenia konkrétnych možností 

zádržných opatrení dažďových vôd v spádových oblastiach otvoreného povodia potoka 

Všivák 

Materiál č. 41/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou životného 

prostredia. Materiál uviedla spracovateľka a predkladateľka materiálu – Mgr. Iveta Martinková, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva 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 diskusného príspevku predložil: 

- poslanec Randa, prvý zástupca primátora, návrh na doplnenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zmenu predkladaného uznesenia v časti I, bod 1, kde sa text za slovom Všivák 

vypúšťa a nahrádza textom „v súlade s Adaptačnou stratégiou na zmenu klímy 

v meste Žilina.“  

            Časť I., bod 2. a časť II. pôvodného uznesenia sa vypúšťajú. 

 

Nové znenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline   

 

I. schvaľuje: 

 

1. Realizáciu projektovej štúdie určenia a označenia konkrétnych možností zádržných 

opatrení dažďových vôd v spádových oblastiach otvoreného povodia potoka Všivák 

v termíne do 31.12.2021.  v súlade s Adaptačnou stratégiou na zmenu klímy 

v meste Žilina. 

 

2. Prostriedky na financovanie projektu vo výške 10.000.-eur. Príslušná rozpočtová 

zmena bude súčasťou materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021. 

II. Žiada: 

Útvar hlavného architekta mesta Žilina, aby v súčinnosti s vecne príslušnými 

odbormi vypracoval (zabezpečil) projektovú štúdiu určenia a označenia 
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konkrétnych možností zádržných opatrení dažďových vôd v spádových oblastiach 

otvoreného povodia potoka Všivák v termíne do 31.12.2021.“ 
 

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

dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 60 s vyznačením spôsobu 

hlasovania: poslanca Juriša – PROTI, poslanca Cádera – PROTI a poslanca Kaššu – PROTI 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

2. pôvodnom návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 43/2021. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

  

Ad 40/ 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. 

 

Interpeláciu odovzdali poslanci Pažický a Barčík, pričom informovali o jej obsahu.  

Písomne spracované interpelácie tvoria prílohu č. 44 a 45 zápisnice. 

 

Ad 41/ Všeobecná rozprava 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Chodelková, 

- Birnerová, 

- Maňák, 

- Cáder, 

- Kapitulík, 

a Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora mesta, informovala o svojom vystúpení 

z poslaneckého klubu ZA ZA. 
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Ad 42/ Záver 

 

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

o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Kapitulík, 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 20. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 46 zápisnice. 

 

 

 

  ___________________________                       _______________________________ 

           Mgr. Peter Fiabáne                                                   Ing. Michal Berger                   

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

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

I. overovateľ – Ing. František Talapka, v. r.              II. overovateľ – Ing. Ján Ničík, v. r. 

 

Zapísala v Žiline dňa 01.03.2021 Terézia Cibulková 

 


