
ZÁPISNICA 
 

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2021  

 

Dvadsiate štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, 

primátor mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 29.06.2021 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.  

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, prednosta mestského úradu, náčelník mestskej polície, hlavný architekt mesta Žilina, 

konateľ spoločnosti MsHKM, s.r.o., dopravno-prevádzkový námestník Dopravného podniku 

mesta Žiliny, s.r.o. a vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline. 

Osobitne boli na toto zasadnutie pozvaní prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej 

univerzity a víťazní uchádzači do štatutárnych orgánov spoločností DPMŽ, s.r.o., SEVAK, 

a.s., Technické služby mesta Žilina, s.r.o. a Mestskej knižnice Žilina. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných prítomných i zástupcov médií.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 24 poslancov, a tým je mestské 

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

zasadnutia zvýšil na 30. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec Durmis. Prezenčná listina 

tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len 

„zápisnica“). 

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

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Delinčáka 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 Ing. Pavla Vaščáka, PhD., vedúceho odboru ekonomického 

Mestského úradu v Žiline. 

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

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

komisie pripomienky, resp. iný návrh. 

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

komisie – poslanci: Hriník, Bechný, Chodelková, Kapitulík a Birnerová. 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. 86/2021 

3. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 

– informatívna správa – mat. č. 87/2021 
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4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

– mat. č. 88/2021 

5. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022: zmena člena Výboru pre audit – 

mat. č. 89/2021 

6. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 90/2021 

7. Dobrovoľná verejná zbierka „Žilina pomáha“ – informatívna správa – mat. č. 91/2021 

8. Pravidelná Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu 

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

politiky v meste Žilina – máj 2021 – mat. č. 92/2021  

9. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020 – mat. č. 93/2021 

10. Návrh VZN o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej 

polície Žilina – mat. č. 94/2021 

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

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

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2020 – mat. č. 95/2021 

12. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, 

spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina – mat. 

č. 96/2021 
13. Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. – mat. č. 97/2021 

14. Personálna zmena v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 

98/2021 
15. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – 

mat. č. 99/2021 
16. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – mat. č. 100/2021 

17. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremená) – mat. č. 

101/2021 
18. Spolupráca mesta Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline pri realizácii a financovaní 

výstavby športoviska – mat. č. 102/2021 

19. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 103/2021 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2021 – 

mat. č. 104/2021 

21. Informatívna správa MsHKM Žilina, s.r.o. k 31.03.2021 – mat. č. 105/2021 

22. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. – mat. č. 106/2021 

23. Návrh na odvolanie konateľa MsHKM Žilina, s.r.o. a Návrh na odvolanie dozornej rady 

MsHKM Žilina, s.r.o. – mat. č. 107/2021 

24. Vymenovanie riaditeľa Mestskej knižnice Žilina – mat. č. 108/2021 

25. Návrh Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice Žilina – mat. č. 109/2021 

26. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina – mat. č. 110/2021 

27. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2020 – mat. č. 111/2021 

28. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina 

– mat. č. 112/2021 

29. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020 – mat. č. 113/2021  

30. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 114/2021 
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31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina“ – mat. č. 115/2021 

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

„Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II.“ – mat. č. 116/2021 

33. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“ – mat. č. 117/2021 

34. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“ – mat. č. 118/2021 

35. Schválenie členstva mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb Z@ICT – 

mat. č. 119/2021 
36. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina – mat. č. 120/2021 

37. Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja – 

mat. č. 121/2021 
38. Poslanecký klub „Za naše mesto“ – mat. č. 122/2021 

39. Ochrana hrobových miest na Novom cintoríne v Žiline – mat. č. 123/2021 

40. Presadenie piatich stromov z projektu výsadby 250 ks drevín v lokalite Solinky – celá 

oblasť, ktoré sú vysádzané na základe Zmluvy o dielo č. 145/2021 z dôvodu kolízie 

s potrebami občanov – mat. č. 124/2021  

41. Obstaranie dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability pre mesto Žilina – 

mat. č. 125/2021 
42. Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák 

a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez odstránenia 

zatrubňovacieho profilu – mat. č. 126/2021 

43. Interpelácie 

44. Všeobecná rozprava 

45. Záver 

 

Primátor mesta, ako predkladateľ materiálu, navrhol presunúť bod č. 4 - Rozpočet mesta Žilina 

na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 – mat. č. 88/2021 za bod č. 

18 - Spolupráca mesta Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline pri realizácii a financovaní 

výstavby športoviska – mat. č. 102/2021. 

 

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

alebo doplňujúce návrhy.  

Poslankyňa Martinková navrhla presunúť bod č. 42 - Realizácia projektu vytvorenia vodného 

prvku z vodného zdroja potoka Všivák a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom 

námestí a v Sade SNP bez odstránenia zatrubňovacieho profilu – mat. č. 126/2021 na začiatok 

programu. 

 

Vzhľadom na to, že nikto iný nevzniesol k programu iné návrhy, primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

1. návrhu primátora mesta presunúť bod č.  4 – Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 za bod č. 18 – Spolupráca mesta Žilina 

a Žilinskej univerzity v Žiline pri realizácii a financovaní výstavby športoviska. 
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Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslankyne Martinkovej presunúť bod č.  42 – Realizácia projektu vytvorenia 

vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák a prispôsobenia priľahlých území na 

Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez odstránenia zatrubňovacieho profilu na začiatok 

rokovania ako bod č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

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

3. programe ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu primátora mesta 

a poslankyne Martinkovej. Hlasovaním poslanci program 24. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák 

a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez odstránenia 

zatrubňovacieho profilu – mat. č. 126/2021 

3. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 86/2021 

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 

– informatívna správa – mat. č. 87/2021 

5. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022: zmena člena Výboru pre audit – 

mat. č. 89/2021 

6. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 90/2021 

7. Dobrovoľná verejná zbierka „Žilina pomáha“ – informatívna správa – mat. č. 91/2021 

8. Pravidelná Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu 

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

politiky v meste Žilina – máj 2021 – mat. č. 92/2021  

9. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020 – mat. č. 93/2021 

10. Návrh VZN o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi Mestskej 

polície Žilina – mat. č. 94/2021 

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

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

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2020 – mat. č. 95/2021 

12. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, 

spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina – mat. 

č. 96/2021 
13. Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. – mat. č. 97/2021 

14. Personálna zmena v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 

98/2021 
15. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – 

mat. č. 99/2021 
16. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – mat. č. 100/2021 

17. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremená) – mat. č. 

101/2021 
18. Spolupráca mesta Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline pri realizácii a financovaní 

výstavby športoviska – mat. č. 102/2021 

19. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

– mat. č. 88/2021 
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20. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 103/2021 

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2021 – 

mat. č. 104/2021 

22. Informatívna správa MsHKM Žilina, s.r.o. k 31.03.2021 – mat. č. 105/2021 

23. Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. – mat. č. 106/2021 

24. Návrh na odvolanie konateľa MsHKM Žilina, s.r.o. a Návrh na odvolanie dozornej rady 

MsHKM Žilina, s.r.o. – mat. č. 107/2021 

25. Vymenovanie riaditeľa Mestskej knižnice Žilina – mat. č. 108/2021 

26. Návrh Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice Žilina – mat. č. 109/2021 

27. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina – mat. č. 110/2021 

28. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2020 – mat. č. 111/2021 

29. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina 

– mat. č. 112/2021 

30. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020 – mat. č. 113/2021  

31. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 114/2021 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina“ – mat. č. 115/2021 

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

„Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II.“ – mat. č. 116/2021 

34. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“ – mat. č. 117/2021 

35. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“ – mat. č. 118/2021 

36. Schválenie členstva mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb Z@ICT – 

mat. č. 119/2021 
37. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina – mat. č. 120/2021 

38. Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja – 

mat. č. 121/2021 
39. Poslanecký klub „Za naše mesto“ – mat. č. 122/2021 

40. Ochrana hrobových miest na Novom cintoríne v Žiline – mat. č. 123/2021 

41. Presadenie piatich stromov z projektu výsadby 250 ks drevín v lokalite Solinky – celá 

oblasť, ktoré sú vysádzané na základe Zmluvy o dielo č. 145/2021 z dôvodu kolízie 

s potrebami občanov – mat. č. 124/2021  

42. Obstaranie dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability pre mesto Žilina – 

mat. č. 125/2021 
43. Interpelácie 

44. Všeobecná rozprava 

45. Záver 

 

Primátor mesta informoval o žiadosti pána Ďurajku o vystúpenie na dnešnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v bodu programu – Všeobecná rozprava.  
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Následne dal primátor mesta hlasovať o umožnení vystúpenia pána Ďurajku v bode Všeobecná 

rozprava. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

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

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

 

 

 

Ad 2/ Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák 

a prispôsobenia priľahlých území na Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez odstránenia 

zatrubňovacieho profilu  

Materiál č. 126/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Uviedla ho spracovateľka materiálu – Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Maňák, 

- Randa. 

 

 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil v rámci diskusie pozmeňujúci návrh 

v znení: 

 

Vypustenie textu z navrhovaného uznesenia: „a v Sade SNP“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. 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. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 101/2021. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 3/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 86/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

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



  7. strana zápisnice z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2021 

 

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

predkladateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 102/2021. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 4/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/2021 – informatívna správa  
 

Materiál č. 87/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. 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. 103/2021. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 5/ Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022: zmena člena Výboru pre audit  

 

Materiál č. 89/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Uviedol 

ho spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského 

úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- 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 primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 104/2021. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 6/ Návrh na vyradenie majetku  
 

Materiál č. 90/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. 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 prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- 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. 105/2021. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 7/ Dobrovoľná verejná zbierka „Žilina pomáha“ – informatívna správa  
 

Materiál č. 91/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

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. 106/2021. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 8/ Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu 

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

politiky v meste Žilina – máj 2021  
 

Materiál č. 92/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

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

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

správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Talapka, 

- Cibulka, 
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- Pažický, 

- Cáder, 

- Bechný, 

- Plešinger, 

- 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 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. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 9/ Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020  

 

Materiál č. 93/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy. Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Peter Mišejka, 

náčelník Mestskej polície Žilina. Jeho vystúpenie doplnil primátor. 

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák 

- Cáder. 

 

 

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. 107/2021. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 10/ Návrh VZN o určení ďalších výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi 

Mestskej polície Žilina  
 

Materiál č. 94/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

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

tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 11.06.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo 

strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol predkladateľ 

materiálu – Peter Mišejka, náčelník Mestskej polície Žilina. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 108/2021 (VZN č. 8/2021). Výsledok hlasovania č. 15 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 11/ Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

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

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2020  
 

Materiál č. 95/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál uviedol 

predkladateľ materiálu – Ing. Ján Šimko, dopravno-prevádzkový námestník Dopravného 

podniku mesta Žiliny, s.r.o.  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Randa. 

 

 

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. 109/2021. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 12/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, 

výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina  
 

Materiál č. 96/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

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

tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 11.06.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo 

strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka 

materiálu – 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: 

- Martinková, 
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- 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 faktickej poznámky, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 110/2021 (VZN č. 9/2021). Výsledok hlasovania č. 17 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 13/ Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.  
 

Materiál č. 97/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

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

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

majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline ospravedlnila svoju neúčasť 

na tomto zasadnutí. 

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. 111/2021. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 14/ Personálna zmena v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  

 

Materiál č. 98/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

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

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

majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline ospravedlnila svoju neúčasť 

na tomto zasadnutí. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 112/2021. Výsledok hlasovania č. 19 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 15/ Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, 

s.r.o.  
 

Materiál č. 99/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

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

prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol Ing. Michal Berger, 

prednosta Mestského úradu v Žiline, nakoľko spracovateľka materiálu - JUDr. Jana 

Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania 

Mestského úradu v Žiline ospravedlnila svoju neúčasť na tomto zasadnutí. 

 

Primátor mesta poveril vedením rokovania poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ako predsedajúci, otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- Randa. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 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, ktorý prevzal 

vedenie rokovania, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 113/2021. Výsledok 

hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Primátor mesta vyhlásil obednú prestávku v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod. 

 

Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom 

programu. 

 

 

 

Ad 16/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina  
 

Materiál č. 100/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby 

a komisiou životného prostredia. Materiál uviedla JUDr. Gabriela Marčanová, vedúca 

oddelenia právneho Mestského úradu v Žiline, nakoľko spracovateľka materiálu - JUDr. Jana 

Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania 

Mestského úradu v Žiline ospravedlnila svoju neúčasť na tomto zasadnutí. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 
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- Šuteková, 

- 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 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. 114/2021. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 17/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremená)  
 

Materiál č. 101/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby 

a komisiou dopravy. Materiál uviedol Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline, 

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

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline ospravedlnila svoju 

neúčasť na tomto zasadnutí. 

 

Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, oznámil, že ako 

predkladateľ sťahuje z rokovania návrh uznesenia viažúceho sa k prvému bodu materiálu 

Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremená) – v časti kúpa 

nehnuteľností schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou. 

 

ODPREDAJ 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 prihlásil poslanec: 

- Kapitulík. 

 

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

 

Poslanec Kapitulík predložil v rámci diskusie návrh na zmenu ceny, ktorú navrhla komisia 

finančná a majetková, v znení: 

 

„Odpredaj za cenu 60 €/m2“ 

 

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

hlasovať o: 
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1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 60 €/m2, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 115/2021. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Bod č. 2 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Groma. 

 

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

 

Poslanec Kapitulík predložil v rámci diskusie návrh na zmenu ceny, ktorú navrhla komisia 

finančná a majetková, v znení: 

 

„Odpredaj za cenu 70 €/m2“ 

 

Poslanec Groma sa vzdal svojho diskusného príspevku. 

 

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

 

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 70 €/m2, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 116/2021. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Kapitulík, 

- Randa. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  
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Poslanec Kapitulík predložil v rámci diskusie návrh na zmenu ceny, ktorú navrhla komisia 

finančná a majetková, v znení: 

 

„Odpredaj za cenu 368 €/m2“ 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil v rámci diskusie návrh na zmenu ceny 

v znení: 

 

„zmena ceny 500 €/m2“ 

 

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

 

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 368 €/m2, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na zmenu ceny na 500 

€/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 117/2021. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Juriš, 

- Groma. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Poslanec Groma sa vzdal svojho diskusného príspevku. 

 

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

hlasovať o návrhu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, 

nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok 

hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 5 

 

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. 118/2021. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

 

Bod č. 1 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Augustín. 

 

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

 

Poslanec Augustín predložil v rámci diskusie návrh na zmenu ceny v znení: 

 

„Schvaľuje zníženie kúpnej aj predajnej ceny zamenených nehnuteľností na jednotnú sumu 60 

€/m2“ 

 

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

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Augustína na zníženie kúpnej aj predajnej ceny zamenených nehnuteľností 

na jednotnú sumu 60 €/m2, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

schválili a prijali uznesenie č. 119/2021. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Bod č. 2 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 120/2021. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 121/2021. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

 

Bod č. 1 

 

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. 122/2021. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 2 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 123/2021. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 3 

 

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. 124/2021. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

KÚPA, NÁJOM, VECNÉ BREMENO 

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

 

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. 125/2021. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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VECNÉ BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 

 

 

Primátor mesta ako predkladateľ materiálu navrhol, aby sa o všetkých návrhoch uznesení 

nachádzajúcich sa v časti materiálu „Vecné bremená schvaľované nadpolovičnou väčšinou“ 

hlasovalo naraz, teda jedným hlasovaním o bodoch č. 1 – 8. Primátor mesta zároveň dodal, že 

v prípade schválenia sa zapíšu ako jedno uznesenie. 

 

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 všetkých ôsmich návrhoch uznesení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenie č. 126/2021. Výsledok hlasovania č. 39 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Chodelková, 

- 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 primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 127/2021. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 18/ Spolupráca mesta Žilina a Žilinskej univerzity v Žiline pri realizácii a financovaní 

výstavby športoviska 
 

Materiál č. 102/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Materiál uviedol primátor mesta.  

 

Nakoľko ide v danom materiáli o spoluprácu mesta Žilina a Žilinskej univerzity, primátor 

mesta udelil slovo - prof. Ing. Jozefovi Jandačkovi, PhD., rektorovi Žilinskej univerzity. 

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

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Šoška, 
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- Cáder, 

- Kašša, 

- Šuteková, 

- 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 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. 128/2021. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 19/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7/2021  
 

Materiál č. 88/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 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.  

Spracovateľ materiálu počas uvádzania predložil pozmeňujúci návrh uznesenia v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

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

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021“ nasledovne: 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 7/2021 

2 1 01.1.1 710 

Nákup nehnuteľností do vlastníctva mesta Žilina, ktoré budú 

schválené MZ – výdavky z prostriedkov bankového 

investičného úveru, schváleného uzn. MZ č. 58/2021 dňa 

27.04.2021 

-1 000 000 

11 4 06.2.0 710 

Výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie 

mesta vo výške 50 % výdavkov na základe zmluvy medzi 

mestom Žilina a Žilinskou univerzitou – výdavky 

z prostriedkov bankového investičného úveru, schváleného 

uzn. MZ č. 58/2021 dňa 27.04.2021 

1 000 000 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Groma, 

- Augustín, 

- Randa. 

 

 

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

 

V diskusii bol predložený doplňujúci návrh poslancom Gromom a poslancom Augustínom. 

Pozmeňujúci návrh predložil poslanec Randa, prvý zástupca primátora mesta. 

 

Poslanec Groma predložil doplňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

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

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021“ nasledovne: 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 7/2021 

2 1 01.1.1 630 
výdavky z pohot. zdrojov pre výbory v mestských častiach 

(MV č. 4) 
-4 761 

2 1 01.1.1 640 

oprava kaplnky Šibenice-Hruštiny - výdavky z pohot. zdrojov 

pre výbory v mestských častiach (MV č. 4) 

 

357 

2 1 01.1.1 640 

Spoločenské, ekologické, športové, sociálne a kultúrne 

aktivity – výdavky z pohot. zdrojov pre výbory v mestských 

častiach (MV č. 4) 

8 571 

2 1 01.1.1 640 
Streetball proti rakovine - výdavky z pohot. zdrojov pre 

výbory v mestských častiach (MV č. 4) 
500 

2 1 01.1.1 640 
OZ Žilinský skrášľovací spolok - výdavky z pohot. zdrojov 

pre výbory v mestských častiach (MV č. 4) 
2 000 

11 2 05.6.0 630 

Kvetinové záhony na sídlisku Vlčince (Martinská, Hlboká, 

Matice, Cyrila a Metoda a iné) - výdavky z pohot. zdrojov 

pre výbory v mestských častiach (MV č. 4) 

1 357 

11 4 06.2.0 630 

opravy existujúcich ihrísk a údržba verejných priestranstiev 

- výdavky z pohot. zdrojov pre výbory v mestských častiach 

(MV č. 4)  

-4 762 
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11 4 06.2.0 710 

pingpongový stôl (Nitrianska ul./Piešťanská ul. - vnútroblok) 

- výdavky z pohot. zdrojov pre výbory v mestských častiach 

(MV č. 4) 

1 500 

11 6 06.2.0 630 
opravy mobiliáru - výdavky z pohot. zdrojov pre výbory 

v mestských častiach (MV č. 4) 
-4 762 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 

 

 

Poslanec Augustín predložil doplňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

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

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021“ nasledovne: 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 7/2021 

4 9 06.2.0 630 

oprava oplotenia a zámkovej dlažby na cintoríne v Strážove 

(výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských 

častiach - MV č. 8) 

-4 000 

8 1 09.1.1.1 710 

MŠ Strážov – prístrešok (altánok) 

(výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských 

častiach - MV č. 8) 

4 000 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

1. zrušenie v RO 7: 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 7/2021 
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1 4 04.4.3 700 
Polopodzemné kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik – PD – 

(presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 710) 
+5 000  

6 1 05.1.0 710 
Polopodzemné kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik – PD – 

(presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700) 
-5 000 

 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu spracovateľa materiálu, v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

tento návrh schválili (časť I. bod 1. uznesenia 129/2021). Výsledok hlasovania č. 42 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

schválili (časť I. bod 2. uznesenia 129/2021). Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

3. doplňujúcom návrhu poslanca Augustína, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili (časť I. bod 3. uznesenia 129/2021). Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili (časť I. bod 4. uznesenia 129/2021). Výsledok 

hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

5. uznesení ako celku v znení schválených pozmeňujúcich návrhov spracovateľa materiálu, 

poslanca Gromu, poslanca Augustína a poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

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

129/2021. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 20/ Správa o výsledkoch kontrol  

Materiál č. 103/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou a 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 prihlásili poslanci: 

- Randa, 

- Richter, 

- Šuteková, 

- Chodelková, 
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- Kašša. 

 

 

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

 

Poslanec Kašša počas svojho diskusného príspevku požiadal o predĺženie svojho vystúpenia 

o ďalších 5 minút. Následne dal primátor mesta o jeho požiadavke hlasovať. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

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

návrh schválili a prijali uznesenie č. 130/2021. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 

2021  

Materiál č. 104/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

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

mesta informoval, že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. 

polrok 2021 je v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta 

od 11.06.2021. Materiál uviedla predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná 

kontrolórka mesta. 

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.  

 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie pozmeňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta  Žilina na II. polrok 2021 

 Zmena kontroly č. 4: 

 

ruší sa:  Kontrola ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina 

 

nahradzuje sa sa kontrolou:  MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, Žilina, IČO: 

47 655 071 za rok 2020 
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Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu nahradiť kontrolu č. 4 novou kontrolou, v zmysle písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

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

131/2021. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Informatívna správa MsHKM Žilina, s.r.o. k 31.03.2021  
 

Materiál č. 105/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Materiál bol prerokovaný komisiou športu a komisiou finančnou a majetkovou. Materiál 

uviedol predkladateľ materiálu - Mgr. Milan Ladiver, konateľ MsHKM Žilina, s.r.o. 

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 všetkých diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o 

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

uznesenie č. 132/2021. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 23/ Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.  
 

Materiál č. 106/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

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

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

majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline ospravedlnila svoju neúčasť 

na tomto zasadnutí. 

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.  
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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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 133/2021. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 24/ Návrh na odvolanie konateľa MsHKM Žilina, s.r.o. a Návrh na odvolanie dozornej 

rady MsHKM Žilina, s.r.o. 

Materiál č. 107/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Materiál uviedla predkladateľka - Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. Počas uvádzania materiálu požiadala poslankyňa Šuteková o predĺženie času na 

uvádzanie materiálu o ďalších 5 minút.  

Následne dal primátor mesta o jej požiadavke hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Chodelková, 

- Kašša,  

- Kapitulík, 

- Richter, 

- Šuteková, 

- Delinčák. 

 

 

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

 

Poslanec Delinčák dal návrh na ukončenie faktických poznámok k primátorovmu príspevku. 

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu poslanca Delinčáka na ukončenie faktických poznámok. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 54 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

S diskusným príspevkom pokračoval poslanec Maňák a následne poslankyňa Chodelková. 

Poslanec Juriš dal návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku 

poslankyne Chodelkovej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

V diskusii pokračoval poslanec Kašša a následne poslanec Kapitulík, ktorý dal návrh na 

rozdelenie hlasovania, aby sa o bode č. 1 a o bode č. 2 návrhu uznesenia hlasovalo samostatne. 

Následne predniesol návrh na stiahnutie materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva. 

Poslanec Delinčák dal návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku 

poslanca Kapitulíka. Primátor mesta dal hlasovať o tomto návrhu. Hlasovaním poslanci 
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mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

  

Po ukončení diskusného príspevku poslanca Kapitulíka nasledoval v diskusii poslanec Richter, 

ktorý predložil návrh na zmenu uznesenia v znení: 

 

„Ruší pôvodné uznesenie a nahrádza sa textom: 

žiada primátora mesta o predloženie zámeru na odpredaj MsHKM Žilina, s.r.o. alebo 

transformáciu na iný právny subjekt bez majetkovej účasti mesta do konca roka 2021“ 

 

Poslanec Cáder dal návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku poslanca 

Richtera. Primátor mesta dal hlasovať o návrhu poslanca Cádera na ukončenie faktických 

poznámok k diskusnému príspevku poslanca Richtera. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Z dôvodu posúdenia súladu návrhu poslanca Kapitulíka na stiahnutie materiálu z rokovania 

s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline, primátor mesta vyhlásil krátku 

prestávku a požiadal návrhovú komisiu o vyjadrenie, ako sa vysporiadať s týmto návrhom, či 

sa o tomto návrhu má alebo nemá hlasovať. 

Po ukončení prestávky primátor mesta informoval, o stanovisku návrhovej komisie, ktorá 

hlasovala a počtom hlasov 3꞉2 rozhodla, že o návrhu poslanca Kapitulíka na stiahnutie 

materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva sa hlasovať nebude. 

Primátor mesta akceptoval rozhodnutie návrhovej komisie a následne dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Kapitulíka na rozdelenie hlasovania – hlasovať zvlášť o návrhu na 

odvolanie konateľa a zvlášť o návrhu na odvolanie dozornej rady. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

2. návrhu poslanca Richtera v zmysle písomného návrhu – nahradiť pôvodný text uznesenia 

novým znením. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 134/2021. Výsledok 

hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 25/ Vymenovanie riaditeľa Mestskej knižnice Žilina  
 

Materiál č. 108/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

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

spracovateľka materiálu – 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.  
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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. 135/2021. Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 26/ Návrh Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice Žilina  
 

Materiál č. 109/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

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

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

cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila 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 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. 136/2021. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 27/ Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na územní mesta Žilina  
 

Materiál č. 110/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 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 11.06.2021 a k tomuto návrhu neboli 

vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla 

spracovateľka materiálu – 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. 137/2021 (VZN č. 10/2021). Výsledok hlasovania č. 62 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Maňáka „ZA“. 
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Ad 28/ Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

Fatra za rok 2020  
 

Materiál č. 111/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou športu. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – 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. 138/2021. Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 29/ Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, 

Žilina  
 

Materiál č. 112/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – 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. 139/2021. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 30/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019 a VZN č. 5/2020  
 

Materiál č. 113/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 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 11.06.2021 a k tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických 

osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – 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. 140/2021 (VZN č. 11/2021). Výsledok hlasovania č. 65 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 31/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov)  
 

Materiál č. 114/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

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

uviedla spracovateľka materiálu – 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. 141/2021. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Randu, prvého zástupcu primátora „ZA“. 

  

 

Primátor mesta poveril vedením rokovania poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

 

Ad 32/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina“ 
 

Materiál č. 115/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

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

prostredia a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana 

Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 142/2021. Výsledok hlasovania č. 67 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 33/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II.“  
 

Materiál č. 116/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 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. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 143/2021. Výsledok hlasovania č. 68 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 34/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“  
 

Materiál č. 117/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 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. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 144/2021. Výsledok hlasovania č. 69 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 35/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt s názvom „Stavebné úpravy ZŠ Hollého – Žilina na triedy MŠ“  
 

Materiál č. 118/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou školstva a mládeže a komisiou 

kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. 

Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 145/2021. Výsledok hlasovania č. 70 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 36/ Schválenie členstva mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb Z@ICT  
 

Materiál č. 119/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

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

Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v 

Žiline. 
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Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 146/2021. Výsledok hlasovania č. 71 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 37/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania 

a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina  

 

Materiál č. 120/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby. Poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, informoval prítomných, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 11.06.2021. K tomuto návrhu neboli 

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

arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Maňák, 

- Richter. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 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, poslanec Randa, prvý zástupca 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 147/2021 (VZN č. 

12/2021). Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 38/ Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja  
 

Materiál č. 121/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol RNDr. Radoslav Vozárik, 

vedúci oddelenia dopravy Mestského úradu v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 148/2021. Výsledok hlasovania č. 73 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 39/ Poslanecký klub „Za naše mesto“  
 

Materiál č. 122/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Materiál uviedol Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a predseda poslaneckého klubu 

„Za naše mesto“. 

Následne ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 149/2021. Výsledok hlasovania č. 74 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 40/ Ochrana hrobových miest na Novom cintoríne v Žiline  
 

Materiál č. 123/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

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

Materiál uviedol Ing. Ľubomír Bechný, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Cáder, 

- Šuteková, 

- Maňák. 

 

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

s diskusným príspevkom.  

 

Poslanec Cáder predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh uznesenia v znení: 

 

„Dopĺňajú sa body 2 a 3 nasledovne: 

 

2. Do posledného mestského zastupiteľstva roku 2021 zabezpečil v súčinnosti 

s poslancami za jednotlivé mestské časti, kde sa nachádzajú cintoríny, prehľad 

potrebných investícií na revitalizáciu týchto cintorínov (oplotenie, bezpečnosť, 

chodníky, zábradlia, a iné) vrátane vybudovania urnových stien z dôvodu nedostatku 

hrobových miest 
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3. Do prípravy rozpočtu na rok 2022 zakomponoval sumu potrebnú na revitalizáciu 

cintorínov na území mesta Žiliny podľa bodu 2 tohto uznesenia.“ 

 

Vzhľadom na dĺžku trvania zasadnutia dal poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 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. 75 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta prebral od poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, vedenie rokovania.  

 

V diskusii s diskusným príspevkom ďalej pokračovala poslankyňa Šuteková. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Cádera, v zmysle písemného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili (časť I. bod č. 2 a bod č. 3 uznesenia č. 150/2021). Výsledok hlasovania č. 76 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Cádera. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 150/2021. 

Výsledok hlasovania č. 77 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

  

Ad 41/ Presadenie piatich stromov z projektu výsadby 250 ks drevín v lokalite Solinky – 

celá oblasť, ktoré sú vysádzané na základe Zmluvy o dielo č. 145/2021 z dôvodu kolízie 

s potrebami občanov  
 

Materiál č. 124/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol Mgr. Peter Cibulka, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Maňák. 

 

Následne primátora 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. 151/2021. Výsledok hlasovania č. 78 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Primátor mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia č. 151/2021 tým, že ho nepodpísal v lehote 

do 10 dní od jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Žiline. 

 

 

 

Ad 42/ Obstaranie dokumentu Miestny územný systém ekologickej stability pre mesto 

Žilina  
 

Materiál č. 125/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice. 

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

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

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa: 

- Martinková. 

 

Následne primátora 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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 152/2021. Výsledok hlasovania č. 79 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Hriníka „ZA“. 

 

 

 

Ad 43/ Interpelácie 

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

interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.  

 

Interpeláciu predložil poslanec Trnovec. Interpelácia tvorí prílohu č. 44 zápisnice. 

 

 

 

Ad 44/ Všeobecná rozprava 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

návrh na uznesenie v znení: 

 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. vzdanie sa členstva Tomáša Nemca v komisii životného prostredia 
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II. odvoláva  

 

1. sekretára 

  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 

 

 Máriu Škulcovú 

 

III. volí 

 

1. sekretára 

 

       Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 

 

  Bc. Patríciu Pálešovú“ 

 

 

Vzhľadom na to, že k predloženému návrhu nevzniesol nikto z prítomných žiaden iný návrh, 

primátor mesta dal hlasovať o 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. 153/2021. Výsledok 

hlasovania č. 80 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Následne odovzdal primátor mesta slovo občanovi Ďurajkovi, ktorého vystúpenie schválili 

poslanci na začiatku rokovania tohto zasadnutia. Zároveň ho upozornil, že jeho vystúpenie 

môže v zmysle rokovacieho poriadku trvať maximálne 5 minút.  

 

Po ukončení vystúpenia pána Ďurajku otvoril primátor mesta diskusiu. 

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci: 

- Trnovec, 

- Cibulka, 

- Bechný. 

 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil 

a prešiel k poslednému bodu programu tohto zasadnutia. 

 

 

 

Ad 45/ Záver 

 

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

poslanci nehlasovali.  

 

Poslankyňa Chodelková za návrhovú komisiu skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo 

rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené ďalšie 

návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 
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Primátor skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

Na záver sa primátor poďakoval prítomným za účasť na 24. zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenie z 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 45 zápisnice. 

 

 

 

 

____________________________                            _____________________________       

           Mgr. Peter Fiabáne                                                     Ing. Michal Berger                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

 I. overovateľ – Mgr. Branislav Delinčák                    II. overovateľ – Ing. Ján Ničík  

 

Zapísala v Žiline dňa 16.07.2021 Terézia Cibulková 


