ZÁPISNICA
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.09.2021
26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta
Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 20.09.2021 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.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu z dôvodu šírenia sa prenosného ochorenia
COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 sa zmenila forma zasadnutia
z prezenčnej formy na videokonferenciu. Primátor mesta poďakoval za akceptáciu tejto zmeny
formy zasadnutia zo strany poslancov.
Dodal, 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
poznamenal, že toto zasadnutie bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na
youtube kanáli mesta Žilina.
Informoval, že diskusia na tomto zasadnutí bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a hlasovať sa
bude prostredníctvom hlasovacieho systému OnVote.
Následne primátor mesta uviedol, že na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského
zastupiteľstva, hlavná kontrolórka mesta, prednosta mestského úradu, hlavný architekt mesta
Žilina, konateľ Technických služieb mesta Žilina, s.r.o., riaditeľka pre veci ekonomické, právne
a personálne spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., konateľ Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o.
a vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktorí sú spracovateľmi predkladaných
materiálov.
Osobitne boli na toto zasadnutie pozvaní Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského
samosprávneho kraja a prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity, ktorý
ospravedlnil svoju neúčasť. Na zasadnutí ho zastúpil prorektor prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.
Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 30 poslancov, a tým je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnil
poslanec Habánik. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 26. 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 Balogovú a Cádera.
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.
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Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Randa, Talapka, Chodelková,
Kapitulík a Birenrová. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej
komisie pripomienky, resp. iný návrh.
Nakoľko nikto nevzniesol žiaden iný návrh, dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej
komisie – poslanci: Randa, Talapka, Chodelková, Kapitulík, Birenrová. Hlasovaním poslanci
mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č.
2 zápisnice.
Návrh programu:
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 128/2021
Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 129/2021
Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021
– mat. č. 130/2021
5. Podnikateľský zámer a návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
pre rok 2022 – mat. č. 131/2021
6. Záujmové združenie právnických osôb „InoVia“ – mat. č. 132/2021
7. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb
Mesta Žilina 2019 – 2023 – 2. rok obdobia – mat. č. 133/2021
8. Návrh VZN, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 134/2021
9. Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rád škôl – mat. č.
135/2021
10. Zriadenie triedy so športovou prípravou so zameraním na loptové hry hádzaná,
basketbal a iné v Základnej škole, Námestie mladosti 1, Žilina – mat. č. 136/2021
11. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
– mat. č. 137/2021
12. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný
osobitého zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 138/2021
13. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti
Žiliny – Bytčica) – mat. č. 139/2021
14. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti
Žiliny – Trnové) – mat. č. 140/2021
15. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom OKOPEME, o.z. (vybudovanie komunitnej záhrady na ul. Bajzova) – mat.
č. 141/2021
16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné) – mat. č.
142/2021
17. LIDL – okružná križovatka – odpredaj, nájom (zámer) – mat. č. 143/2021
18. Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa – mat. č. 144/2021
19. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 145/2021
20. Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji
a s ním súvisiacich potrebných dokumentov – mat. č. 146/2021
21. Nadobudnutie projektovej dokumentácie, výsledkov inžinierskej činnosti a práv
a súvisiacich práv a povinností s ukončením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č.
1.
2.
3.
4.
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603/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina ako budúcim kupujúcim a DAG
SLOVAKIA, a.s. a Ing. Viliam Čech – mat. č. 147/2021
22. Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
– mat. č. 148/2021
23. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho
predaja – mat. č. 149/2021
24. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav
chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina“ – mat. č. 150/2021
25. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ – mat. č. 151/2021
26. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“ – mat. č. 152/2021
27. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – úsek II.“ – mat. č. 153/2021
28. Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v meste
Žilina (2021 – 2035) – Kreatívna Žilina 2035 – mat. č. 154/2021
29. Informatívna správa o príprave prihlášky mesta Žilina pre 2. kolo súťaže o titul
Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike – mat. č. 155/2021
30. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandá o spolupráci s obcami a
mestami Žilinského kraja – mat. č. 156/2021
31. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so Žilinským
samosprávnym krajom – mat. č. 157/2021
32. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Bielsko – Biala – mat. č. 158/2021
33. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Frýdek – Místek – mat. č. 159/2021
34. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Čadca – mat. č. 160/2021
35. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Dolný Kubín – mat. č. 161/2021
36. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Kysucké Nové Mesto – mat. č. 162/2021
37. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina
v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 – mat. č. 163/2021
38. Zabezpečenie skladových priestorov pre potreby komunitného centra a odboru
sociálneho a bytového, ktoré budú slúžiť na uskladňovanie materiálnej pomoci pre
rodiny/klientov v núdzi – mat. č. 164/2021
39. Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít materskej škôlky
v priestoroch Základnej školy s materskou školou Gaštanová 56 – mat. č. 165/2021
40. Presadenie deviatich 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. 166/2021
41. Povrchové úpravy verejných priestranstiev – mat. č. 167/2021
42. Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej komunikácie medzi
sídliskami Vlčince a Solinky – mat. č. 168/2021
43. Interpelácie
44. Všeobecná rozprava
45. Záver
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Primátor mesta predložil návrh na doplnenie programu o dva nové body s názvom: Návrh na
schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Zelené opatrenia
areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa“ ako nový bod č. 26 a materiál s názvom: Návrh na
schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom
„Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica“ ako nový
bod č. 27, pričom poradie nasledujúcich bodov sa automaticky prečísluje.
Následne otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec:
- Milan.
Poslanec Milan navrhol vypustiť z návrhu programu bod č. 37 s názvom – Návrh VZN o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku
2022.
Nakoľko už nikto ďalší nevzniesol pripomienku k návrhu programu, dal primátor mesta
hlasovať o:
1. svojom doplňujúcom návrhu: materiál s názvom Návrh na schválenie predloženia Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste
Žilina – II. etapa“ zaradiť ako nový bod č. 26 a materiál s názvom Návrh na schválenie
predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica“ zaradiť ako nový
bod č. 27, pričom poradie nasledujúcich bodov sa automaticky prečísluje. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí
prílohu č. 2 zápisnice.
2. návrhu poslanca Milana vypustiť bod č. 37 z návrhu programu – Návrh VZN o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom
roku 2022. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili.
Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
3. programe ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu primátora mesta.
Hlasovaním poslanci program 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili.
Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Schválený program:
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 128/2021
Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 129/2021
Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021
– mat. č. 130/2021
5. Podnikateľský zámer a návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
pre rok 2022 – mat. č. 131/2021
6. Záujmové združenie právnických osôb „InoVia“ – mat. č. 132/2021
7. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb
Mesta Žilina 2019 – 2023 – 2. rok obdobia – mat. č. 133/2021
1.
2.
3.
4.
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8. Návrh VZN, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina – mat. č. 134/2021
9. Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rád škôl – mat. č.
135/2021
10. Zriadenie triedy so športovou prípravou so zameraním na loptové hry hádzaná,
basketbal a iné v Základnej škole, Námestie mladosti 1, Žilina – mat. č. 136/2021
11. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
– mat. č. 137/2021
12. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný
osobitého zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 138/2021
13. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti
Žiliny – Bytčica) – mat. č. 139/2021
14. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti
Žiliny – Trnové) – mat. č. 140/2021
15. Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom OKOPEME, o.z. (vybudovanie komunitnej záhrady na ul. Bajzova) – mat.
č. 141/2021
16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné) – mat. č.
142/2021
17. LIDL – okružná križovatka – odpredaj, nájom (zámer) – mat. č. 143/2021
18. Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa – mat. č. 144/2021
19. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 145/2021
20. Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji
a s ním súvisiacich potrebných dokumentov – mat. č. 146/2021
21. Nadobudnutie projektovej dokumentácie, výsledkov inžinierskej činnosti a práv
a súvisiacich práv a povinností s ukončením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č.
603/2017, uzatvorenej medzi mestom Žilina ako budúcim kupujúcim a DAG
SLOVAKIA, a.s. a Ing. Viliam Čech – mat. č. 147/2021
22. Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou
– mat. č. 148/2021
23. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho
predaja – mat. č. 149/2021
24. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav
chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina“ – mat. č. 150/2021
25. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ – mat. č. 151/2021
26. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa“
27. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina –
Bytčica“
28. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“ – mat. č. 152/2021
29. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – úsek II.“ – mat. č. 153/2021
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30. Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v meste
Žilina (2021 – 2035) – Kreatívna Žilina 2035 – mat. č. 154/2021
31. Informatívna správa o príprave prihlášky mesta Žilina pre 2. kolo súťaže o titul
Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike – mat. č. 155/2021
32. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandá o spolupráci s obcami a
mestami Žilinského kraja – mat. č. 156/2021
33. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so Žilinským
samosprávnym krajom – mat. č. 157/2021
34. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Bielsko – Biala – mat. č. 158/2021
35. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Frýdek – Místek – mat. č. 159/2021
36. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Čadca – mat. č. 160/2021
37. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Dolný Kubín – mat. č. 161/2021
38. Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci s mestom
Kysucké Nové Mesto – mat. č. 162/2021
39. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina
v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 – mat. č. 163/2021
40. Zabezpečenie skladových priestorov pre potreby komunitného centra a odboru
sociálneho a bytového, ktoré budú slúžiť na uskladňovanie materiálnej pomoci pre
rodiny/klientov v núdzi – mat. č. 164/2021
41. Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít materskej škôlky
v priestoroch Základnej školy s materskou školou Gaštanová 56 – mat. č. 165/2021
42. Presadenie deviatich 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. 166/2021
43. Povrchové úpravy verejných priestranstiev – mat. č. 167/2021
44. Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej komunikácie medzi
sídliskami Vlčince a Solinky – mat. č. 168/2021
45. Interpelácie
46. Všeobecná rozprava
47. Záver
Následne primátor mesta požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky
alebo pozmeňujúce/doplňujúce 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.
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Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Materiál č. 128/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
V nadväznosti na čl. 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline táto
správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol
predkladateľ materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci:
Balogová,
Šuteková,
Richter,
Bechný.

-

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Richter predložil v rámci diskusie návrh nového uznesenia v znení:
„Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

podporuje
1. vedenie mesta Žilina v boji s vizuálnym smogom a v boji proti nelegálnym
reklamným stavbám na území mesta Žilina

II.

žiada štatutára mesta a štatutárov organizácií zriaďovaných mestom Žilina o
1. bezodkladné vypovedanie všetkých nájomných zmlúv na nehnuteľnostiach vo
vlastníctve mesta Žilina pod reklamnými stavbami s cieľom bojovať proti
reklamnému smogu v meste Žilina,
2. neuzatváranie akýchkoľvek nájomných zmlúv na nehnuteľnostiach vo vlastníctve
mesta Žilina pod reklamnými stavbami s cieľom bojovať proti reklamnému smogu v
meste Žilina“

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a
dal hlasovať o:
1. návrhu nového uznesenia predloženého poslancom Richterom, v zmysle písomného
návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 155/2021. Výsledok hlasovania č.
5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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2. uznesení (z materiálu) v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva
tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 156/2021. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu
č. 2 zápisnice.

Ad 3/ Správa o výsledkoch kontrol
Materiál č. 129/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Prerokovaný bol 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:
- Kapitulík,
- Šuteková,
- Groma.
Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Kapitulík, na základe odporúčania komisie finančnej a majetkovej, predložil v rámci
diskusie doplňujúci návrh k predkladanému materiálu v znení:
„Mestské zastupiteľstvo
žiada štatutára mesta
aby na základe výsledkov kontroly vyplývajúcich zo Správy č. 08/2021:
-

postupoval voči zodpovedným osobám v zmysle platných právnych predpisov
bola posúdená výška škody, ktorá vznikla v súvislosti s nedodržaním zmluvných
podmienok“

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a
dal hlasovať o:
1. doplňujúcom návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslancom
Kapitulíkom, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2
zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie
č. 157/2021 časť I.). Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu predloženého poslancom
Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali
uznesenie č. 157/2021. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 4/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
8/2021
Materiál č. 130/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou
a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák,
PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec:
- Juriš.
Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Juriš predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh k predkladanému materiálu v znení:

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021“ nasledovne:
Výdavky
Program

Podprogr.

Funkč.
klasif.

Ekon.
klasif.

11

5

06.4.0

710

4
9
7
7

9
2
2
2

06.2.0
08.2.0
04.5.1
04.5.1

710
710
710
710

Text
Doplnenie bodov verejného osvetlenia ul.
Ovocinárska – Trnové – 5 ks – z RF
Dom smútku Trnové – úprava PD – z RF
Kultúrny dom Trnové – rekonštrukcia – z RF
Ulica Do Stavku – úprava PD – z RF
Ulica Ondavská – úprava PD – z RF

Výdavky – úprava spolu:

RO 8/2021
-7000
2500
1500
3000

0

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o:
1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí
súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili (uznesenie č. 158/2021 časť I. bod 1.). Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Juriša.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č.
158/2021. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 5/ Podnikateľský zámer a návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina,
s.r.o. pre rok 2022
Materiál č. 131/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou dopravy, komisiou finančnou a majetkovou, komisiou životného
prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol predkladateľ
materiálu – Ing. Dušan Jantoš, konateľ Technických služieb mesta Žilina, s.r.o.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
- Cibulka,
- Pažický,
- Trnovec,
- Maňák,
- Cáder,
- Randa.
Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok, primátor mesta diskusiu ukončil a
dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 159/2021. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 6/ Záujmové združenie právnických osôb „InoVia“
Materiál č. 132/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice
a uviedol ho – Mgr. Vladimír Randa, 1. zástupca primátora a poslanec Mestského
zastupiteľstva v Žiline.
Po uvedení materiálu udelil primátor mesta slovo Ing. Erike Jurinovej, predsedníčke Žilinského
samosprávneho kraja, aby sa vyjadrila k predkladanému materiálu, nakoľko ide o spoluprácu
mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja.
Za Žilinskú univerzitu k tomuto bodu vystúpil Ing. Jozef Ristvej, PhD. prorektor Žilinskej
univerzity, vzhľadom na to, že Žilinská univerzita je tiež jedným zo zakladajúcich členov
záujmového združenia právnických osôb InoVia.
Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
- Groma,
- Milan,
- Cáder.
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Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Na záver udelil primátor mesta slovo Ing. Vlastimilovi Kocianovi, ktorý bol navrhnutý za
prvého riaditeľa záujmového združenia InoVia.
Primátor mesta sa poďakoval za účasť na rokovaní Ing. Erike Jurinovej, predsedníčke
Žilinského samosprávneho kraja a Ing. Jozefovi Ristvejovi, PhD. prorektorovi Žilinskej
univerzity.
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. 160/2021. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 7/ Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb
Mesta Žilina 2019 – 2023 – 2. rok obdobia
Materiál č. 133/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. 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:
-

Balogová,
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 tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 161/2021. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 8/ Návrh VZN, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
Materiál č. 134/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Primátor mesta informoval, že návrh všeobecne
záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od
02.09.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne
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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. 162/2021 (VZN. č. 13/2021). Výsledok hlasovania č. 14 tvorí
prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 9/ Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rád škôl
Materiál č. 135/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 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. 163/2021. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 10/ Zriadenie triedy so športovou prípravou so zameraním na loptové hry hádzaná,
basketbal a iné v Základnej škole, Námestie mladosti 1, Žilina
Materiál č. 136/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 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. 164/2021. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 11/ Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8,
Žilina
Materiál č. 137/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Mgr.
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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. 165/2021. Výsledok hlasovania č. 17 s vyznačením stanoviska
hlasovania poslanca Cádera ZA tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 12/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad
hodný osobitého zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov)
Materiál č. 138/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 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.
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. 166/2021. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Primátor mesta poveril vedením rokovania poslanca Randu, prvého zástupcu primátora.

Ad 13/ Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti Žiliny
– Bytčica)
Materiál č. 139/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby
a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedla – JUDr. Jarmila
Beszédesová, riaditeľka pre veci ekonomické, právne a personálne spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ako predsedajúci, otvoril diskusiu k tomuto bodu
programu.
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Do diskusie sa prihlásil poslanec:
-

Trnovec.

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 diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca primátora, diskusiu ukončil a
dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 167/2021. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 14/ Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom Mestská knižnica Žilina (zriadenie pobočky mestskej knižnice v časti Žiliny
– Trnové)
Materiál č. 140/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby
a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál uviedla – JUDr. Jarmila
Beszédesová, riaditeľka pre veci ekonomické, právne a personálne spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ako predsedajúci, otvoril diskusiu k tomuto bodu
programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec:
-

Trnovec.

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 diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca primátora, diskusiu ukončil a
dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 168/2021. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva naspäť
primátorovi mesta.
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Ad 15/ Nakladanie s majetkom – Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytový priestor
s nájomcom OKOPEME, o.z. (vybudovanie komunitnej záhrady na ul. Bajzova)
Materiál č. 141/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou územného plánovania
a výstavby. Materiál uviedla – JUDr. Jarmila Beszédesová, riaditeľka pre veci ekonomické,
právne a personálne spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec:
-

Randa.

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu
uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali
uznesenie č. 169/2021. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Primátor mesta vyhlásil obednú prestávku.
Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom
programu.

Ad 16/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné)
Materiál č. 142/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby
a komisiou dopravy (vybrané body) a komisiou životného prostredia (vybrané body). Materiál
uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru právneho,
majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.
ODPREDAJ A ZÁMENA 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.
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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 100 €/m2“
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o:
1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 100 €/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. 170/2021. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 2
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 80 €/m2“
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o:
1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 80 €/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. 171/2021. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 3
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec:
-

Kapitulík.
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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 50 €/m2“
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o:
1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 50 €/m2,
v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí
prílohu č. 2 zápisnice.
2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom
Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali
uznesenie č. 172/2021. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 4
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Maňák,
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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5
väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Body č. 5 a č. 6 uviedla spracovateľka materiálu spoločne.
Bod č. 5
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.
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V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu
uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 173/2021. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 6
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 174/2021. Výsledok hlasovania č. 30
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 7
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 175/2021. Výsledok hlasovania č. 31
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 8
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 176/2021. Výsledok hlasovania č. 32
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou
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.
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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 250 €/m2“
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o:
1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 250 €/m2,
v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 33 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. 177/2021. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 2
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.
Poslanec Kapitulík predložil v rámci diskusie návrh na zmenu ceny, ktorú navrhla komisia
finančná a majetková, v znení:
„Odpredaj za cenu 300 €/m2“
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, dal procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu
z rokovania mestského zastupiteľstva.
Po odznení procedurálneho návrhu primátor mesta ukončil diskusiu a dal hlasovať
o procedurálnom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, stiahnuť tento bod
z rokovania mestského zastupiteľstva. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento
návrh schválili a prijali uznesenie č. 178/2021. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
O pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka sa už nehlasovalo, nakoľko bol schválený
procedurálny návrh poslanca Randu, prvého zástupcu primátora.
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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.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Balogová,
Šuteková.

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslankyňa Balogová v diskusnom príspevku uviedla, že je v konflikte záujmov, nakoľko je
členkou občianskeho združenia PAPAVERO a teda v bodoch 1 a 2 sa nezúčastní hlasovania.
Poslankyňa Šuteková v diskusnom príspevku rovnako ohlásila konflikt záujmov, nakoľko
spolupracuje s ľuďmi z občianskeho združenia PAPAVERO a teda ani ona sa nezúčastní
hlasovania.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu
uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 179/2021. Výsledok hlasovania č. 36 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 180/2021. Výsledok hlasovania č. 37
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Body č. 3 a č. 4 uviedla spracovateľka materiálu spoločne.
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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 181/2021. Výsledok hlasovania č. 38
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Bod č. 4
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 182/2021. Výsledok hlasovania č. 39
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Body č. 5 a č. 6 uviedla spracovateľka materiálu spoločne.
Bod č. 5
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 183/2021. Výsledok hlasovania č. 40
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 6
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 184/2021. Výsledok hlasovania č. 41
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 7
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 v predloženom znení. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu
nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
Body č. 8 a č. 9 uviedla spracovateľka materiálu spoločne.
Bod č. 8
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
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zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 185/2021. Výsledok hlasovania č. 43
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 9
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 186/2021. Výsledok hlasovania č. 44
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 187/2021. Výsledok hlasovania č. 45
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
VECNÉ BREMENÁ
schvaľované nadpolovičnou väčšinou
Primátor mesta sa na základe podnetu spracovateľky spýtal poslancov, či je všeobecná vôľa
hlasovať o všetkých 16 uzneseniach týkajúcich sa vecných bremien jedným spoločným
hlasovaním.
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 a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať spoločne o návrhoch uznesení bodov 1 až 16. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 188/2021, č. 189/2021, č. 190/2021,
č. 191/2021, č. 192/2021, č. 193/2021, č. 194/2021, č. 195/2021, č. 196/2021, č. 197/2021, č.
198/2021, č. 199/2021, č. 200/2021, č. 201/2021, č. 202/2021, č. 203/2021. Výsledok
hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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OSTATNÉ
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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 204/2021. Výsledok hlasovania č. 47
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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 205/2021. Výsledok hlasovania č. 48
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bod č. 3
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Maňák,
Juriš,
Randa,
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 návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 206/2021. Výsledok hlasovania č. 49
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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 207/2021. Výsledok hlasovania č. 50
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 17/ LIDL – okružná križovatka – odpredaj, nájom (zámer)
Materiál č. 143/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného
plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. Materiál uviedol predkladateľ
materiálu – Ing. Martin Kapitulík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Cibulka,
Randa,
Šuteková,
Maňák,
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 diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a
dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5
väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 18/ Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa
Materiál č. 144/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia.
Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 208/2021. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 19/ Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
Materiál č. 145/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
Prerokovaný bol Názvoslovnou komisiou pri Mestskom úrade v Žiline, komisiou kultúry,
cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou územného plánovania a výstavby. Primátor
mesta informoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli
mesta a internetovej stránke mesta od 02.09.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany
fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol primátor, nakoľko
spracovateľ materiálu – JUDr. Roman Dolejší, LL.M., vedúci stavebného úradu mal technický
problém s mikrofónom.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Delinčák,
Cáder,
Maňák,
Trnovec.

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 209/2021 (VZN č. 14/2021). Výsledok
hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 20/ Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom
kraji a s ním súvisiacich potrebných dokumentov
Materiál č. 146/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou dopravy a komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol
spracovateľ materiálu – Ing. Richard Staškovan, konateľ Integrovanej dopravy Žilinského
kraja, s.r.o. Primátor mesta doplnil jeho vystúpenie.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 210/2021. Výsledok hlasovania č. 54
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 21/ Nadobudnutie projektovej dokumentácie, výsledkov inžinierskej činnosti a práv
a súvisiacich práv a povinností s ukončením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 603/2017,
uzatvorenej medzi mestom Žilina ako budúcim kupujúcim a DAG SLOVAKIA, a.s.
a Ing. Viliam Čech
Materiál č. 147/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol Ing. Michal Berger,
prednosta mestského úradu, vzhľadom na to, že spracovateľ materiálu – Ing. Radovan
Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu v Žiline mal
technický problém s mikrofónom.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil 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 faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 211/2021. Výsledok hlasovania č. 55
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 22/ Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác pre
právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté
povodňou
Materiál č. 148/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Primátor mesta informoval, že návrh
všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke
mesta od 02.09.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb
žiadne pripomienky. Materiál uviedla za spracovateľku materiálu – Ing. Mgr. Alena Vavrová,
vedúca odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline.
Spracovateľka materiálu Ing. Monika Šullová, referent z odboru správy verejného priestranstva
a životného prostredia ospravedlnila svoju neúčasť na tomto zasadnutí z dôvodu PN.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 212/2021 (VZN č. 15/2021). Výsledok
hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 23/ Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou
priameho predaja
Materiál č. 149/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou životného prostredia. Materiál
uviedla spracovateľka materiálu – Ing. Mgr. Alena Vavrová, vedúca odboru správy verejného
priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 213/2021. Výsledok hlasovania č. 57
s vyznačením spôsobu hlasovania poslancov Trnovca a Delinčáka ZA, tvorí prílohu č. 2
zápisnice.

Spracovateľka Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ uviedla všetky materiály
týkajúce sa Žiadostí o nenávratný finančný príspevok spoločne (body 24 až 29).
Ad 24/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav
chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina“
Materiál č. 150/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 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.
Ad 25/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“
Materiál č. 151/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou dopravy, 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.
Ad 26/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa“
Materiál bol doplnený do programu na začiatku rokovania na návrh primátora mesta. Zároveň
bol poslancom v predstihu doručený dňa 17.09.2021 na e-mail a tvorí prílohu č. 27 zápisnice.
Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov
EÚ.
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Ad 27/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27,
Žilina – Bytčica“
Materiál bol doplnený do programu na začiatku rokovania na návrh primátora mesta. Zároveň
bol poslancom v predstihu doručený dňa 17.09.2021 na e-mail a tvorí prílohu č. 28 zápisnice.
Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov
EÚ.
Ad 28/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
projektu „Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“
Materiál č. 152/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice.
Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov
EÚ.
Ad 29/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
projektu „Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – úsek II.“
Materiál č. 153/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 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.
Primátor mesta otvoril ku všetkým šiestim bodom programu spoločnú diskusiu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Balogová,
Trnovec.

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 na základe všeobecného
súhlasu dal spoločne hlasovať o všetkých šiestich návrhoch uznesení viažucich sa k týmto
bodom programu (24 až 29). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy
schválili a prijali uznesenia č. 214/2021, č. 215/2021, č. 216/2021, č. 217/2021, č. 218/2021, č.
219/2021. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 30/ Stratégia rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu
v meste Žilina (2021 – 2035) – Kreatívna Žilina 2035
Materiál č. 154/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou
územného plánovania a výstavby. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu –
Christian Potiron, hlavný koordinátor kandidatúry Žilina Beskydy 2026.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec:
-

Ján Ničík.

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 220/2021. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 31/ Informatívna správa o príprave prihlášky mesta Žilina pre 2. kolo súťaže o titul
Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike
Materiál č. 155/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice.
Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca
primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 221/2021. Výsledok hlasovania č. 60
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora uviedol všetky materiály týkajúce sa bodov programu
k uzatvoreniu memoránd o spolupráci (32 až 38) spoločne.
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Ad 32/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandá o spolupráci s obcami
a mestami Žilinského kraja
Materiál č. 156/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice.
Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora
a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Ad 33/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so
Žilinským samosprávnym krajom
Materiál č. 157/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice.
Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca
primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Ad 34/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci
s mestom Bielsko – Biala
Materiál č. 158/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice.
Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca
primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Ad 34/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci
s mestom Frýdek – Místek
Materiál č. 159/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice.
Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca
primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Ad 36/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci
s mestom Čadca
Materiál č. 160/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice.
Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca
primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Ad 37/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci
s mestom Dolný Kubín
Materiál č. 161/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice.
Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca
primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Ad 38/ Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci
s mestom Kysucké Nové Mesto
Materiál č. 162/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice.
Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca
primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.

31. strana Zápisnice z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.09.2021

Primátor mesta otvoril ku všetkým siedmim bodom programu spoločnú diskusiu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a na
základe všeobecného súhlasu dal spoločne hlasovať o všetkých siedmich návrhoch uznesení
viažucich sa k týmto bodom programu (32 až 38). Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 222/2021, č. 223/2021, č. 224/2021,
č. 225/2021, č. 226/2021, č. 227/2021, č. 228/2021. Výsledok hlasovania č. 61 s vyznačením
spôsobu hlasovania poslancov Randu, prvého zástupcu primátora a Maňáka ZA, tvorí prílohu
č. 2 zápisnice.

Ad 39/ Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina
v určených dňoch v kalendárnom roku 2022
Materiál č. 163/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice.
Primátor mesta informoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej
tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 02.09.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo
strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ
materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva
v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa:
-

Šuteková.

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu
uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 229/2021. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Primátor mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pozastavil výkon uznesenia č. 229/2021 tým, že ho nepodpísal.

Ad 40/ Zabezpečenie skladových priestorov pre potreby komunitného centra a odboru
sociálneho a bytového, ktoré budú slúžiť na uskladňovanie materiálnej pomoci pre
rodiny/klientov v núdzi
Materiál č. 164/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a komisiou finančnou

32. strana Zápisnice z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.09.2021

a majetkovou. Materiál uviedla jedna zo spracovateliek materiálu – Mgr. Zuzana
Balogová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Bechný,
Šuteková,
Birnerová,

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a
dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 230/2021. Výsledok hlasovania č. 63
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 41/ Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít materskej škôlky
v priestoroch Základnej školy s materskou školou Gaštanová 56
Materiál č. 165/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov
materiálu – Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Maňák,
Trnovec.

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
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Ad 42/ Presadenie deviatich 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. 166/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr.
Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Jeho vystúpenie doplnil primátor.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

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 diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a
dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 231/2021. Výsledok hlasovania č. 65
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 43/ Povrchové úpravy verejných priestranstiev
Materiál č. 167/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 44 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou dopravy, komisiou finančnou a majetkovou a komisiou územného
plánovania a výstavby. Materiál uviedla jedna zo spracovateľov materiálu – Mgr. Miriam
Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Šuteková
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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 232/2021. Výsledok hlasovania č. 66
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 44/ Zabezpečenie trvalého technického riešenia podmývania cestnej komunikácie
medzi sídliskami Vlčince a Solinky
Materiál č. 168/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 45 zápisnice.
Prerokovaný bol komisiou dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou
finančnou a majetkovou. Materiál uviedla jedna zo spracovateľov materiálu – Mgr. Miriam
Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 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 a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 233/2021. Výsledok hlasovania č. 67
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 45/ 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 predložila poslankyňa Filipová. Interpelácia tvorí prílohu č. 46 zápisnice

Ad 46/ Všeobecná rozprava
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
- Maňák,
- Cibulka.
Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie.
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Ad 47/ Záver
Následne sa primátor mesta spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na uznesenie,
o ktorom poslanci nehlasovali.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské
zastupiteľstvo rokovalo o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli
predložené žiadne ďalšie návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo.
Primátor mesta skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné.
Poďakoval prítomným za účasť na 26. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil.
Uznesenia z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 47 zápisnice.

___________________________

_______________________________

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina, v. r.

Ing. Michal Berger
prednosta mestského úradu, v. r.

___________________________
I. overovateľ – Mgr. Zuzana Balogová, v. r.

_______________________________
II. overovateľ – Mgr. Denis Cáder, v. r.

Zapísala v Žiline dňa 24.09.2021 Terézia Cibulková

