ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.10.2021
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, primátor
mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 25.10.2021 v súlade s § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2
písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie. Primátor mesta informoval, že
v nadväznosti na § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bude z tohto zasadnutia vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bude
zverejnený do 48 hodín po ukončení rokovania na webovom sídle mesta. Zároveň dodal, že
toto zasadnutie bude možné sledovať prostredníctvom živého prenosu na youtube kanáli mesta
Žilina.
Následne primátor mesta informoval, že na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov
mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka mesta, prednosta mestského úradu a vedúci
zamestnanci Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.
Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 31 poslancov, a tým je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“).
Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu mesta Žilina,
s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Pažického a Šošku.
Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline
z radov zamestnancov mesta Mgr. Ing. Radoslava Machana, vedúceho odboru vnútornej
organizácie a správy MsÚ a JUDr. Janu Ochodničanovú, LL.M., vedúcu odboru právneho,
majetkového a verejného obstarávania.
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Richter, Balogová, Cáder,
Milan a Cibulka. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie
pripomienky, resp. iný návrh.
Vzhľadom na to, že nikto nevzniesol žiaden iný návrh, dal primátor mesta hlasovať o zložení
návrhovej komisie – poslanci: Richter, Balogová, Cáder, Milan a Cibulka. Hlasovaním poslanci
mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č.
2 zápisnice. S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Bechného, Hriníka a Pažického „ZA“.

Návrh programu:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
10/2021 – mat. č. 169/2021
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3. Podnikateľský plán spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. – mat. č.
170/2021
4. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. –
mat. č. 171/2021
5. Uplatnenie predkupného práva schvaľované nadpolovičnou väčšinou – mat. č.
172/2021
6. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup
vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“
– mat. č. 173/2021
7. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zvýšenie
kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ – mat. č. 174/2021
8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“ – mat. č. 175/2021
9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“ – mat. č. 176/2021
10. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný
osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 177/2021
11. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina
v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 – mat. č. 178/2021
12. Záver

Primátor mesta navrhol vzájomne zameniť body č. 2 – Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 –
zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 a č. 5 – Uplatnenie predkupného práva
schvaľované nadpolovičnou väčšinou v návrhu programu.
Následne sa spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Poslanec Cáder navrhol doplniť do programu nový bod č. 12 s názvom – Všeobecná rozprava,
pričom nasledujúci bod sa automaticky prečísluje.
Poslanec Milan požiadal o vypustenie bodu č. 3 – Podnikateľský plán spoločnosti Mestský
sociálny podnik Žilina, s.r.o. a bodu č. 4 – Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:
Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. z návrhu programu.
Poslanec Bechný požiadal o zaznamenávanie jeho stanoviska pri jednotlivých hlasovaniach,
nakoľko sa mu z technických príčin nepodarilo prihlásiť do hlasovacieho systému OnVote,
keďže bol pripojený cez mobil.
Vzhľadom na to, že už nikto nevzniesol k programu iné návrhy, primátor mesta diskusiu
ukončil a dal hlasovať o:
1. návrhu primátora mesta vzájomne zameniť body č. 2 – Rozpočet mesta Žilina na rok 2021
– zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 a č. 5 – Uplatnenie predkupného
práva schvaľované nadpolovičnou väčšinou v návrhu programu. Hlasovaním poslanci
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mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2
zápisnice. S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Bechného „ZA“.
2. návrhu poslanca Cádera doplniť do programu nový bod č. 12 s názvom – Všeobecná
rozprava, pričom nasledujúci bod sa automaticky prečísluje. Hlasovaním poslanci
mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2
zápisnice. S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Bechného „ZA“.
3. návrhu poslanca Milana na vypustenie bodu č. 3 – Podnikateľský plán spoločnosti Mestský
sociálny podnik Žilina, s.r.o. a bodu č. 4 – Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:
Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. z návrhu programu. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Bechného „ZDRŽAL SA“.
4. programe ako celku v znení schválených zmien. Hlasovaním poslanci program
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania
č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. S vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Bechného
„ZA“.

Schválený program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Uplatnenie predkupného práva schvaľované nadpolovičnou väčšinou – mat. č.
172/2021
3. Podnikateľský plán spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. – mat. č.
170/2021
4. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. –
mat. č. 171/2021
5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
10/2021 – mat. č. 169/2021
6. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup
vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“
– mat. č. 173/2021
7. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zvýšenie
kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ – mat. č. 174/2021
8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“ – mat. č. 175/2021
9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“ – mat. č. 176/2021
10. Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad hodný
osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 177/2021
11. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina
v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 – mat. č. 178/2021
12. Všeobecná rozprava
13. Záver
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorí sú zároveň aj poslancami v zastupiteľstve
Žilinského samosprávneho kraja informovali primátora mesta, že aktuálne prebieha aj online
zasadnutie zastupiteľstva ŽSK a požiadali ho, či by mohol vyhlásiť prestávku, keď sa bude
blížiť hlasovanie, aby sa naň mohli sústrediť a nezasahovalo im to do hlasovania, ktoré sa viaže
na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor mesta ich požiadavku akceptoval.
Následne primátor vyhlásil 5 minútovú technickú prestávku za účelom úpravy programu
v zmysle schválených zmien. Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského
zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu.

Ad 2/ Uplatnenie predkupného práva schvaľované nadpolovičnou väčšinou
Materiál č. 172/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Uviedla ho spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru
právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. Jej vystúpenie
doplnil primátor.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Kapitulík,
Šuteková,
Maňák,
Randa,
Milan.

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. 234/2021. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
S vyznačením spôsobu hlasovania poslankyne Birnerovej „ZA“.

Ad 3/ Podnikateľský plán spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o.
Materiál č. 170/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Uviedol ho jeden zo spracovateľov – 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. 235/2021. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 4/ Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Mestský sociálny podnik Žilina,
s.r.o.
Materiál č. 171/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Uviedol ho jeden zo spracovateľov – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline.
Po odprezentovaní materiálu vyhlásil primátor mesta na žiadosť poslancov, ktorí boli pripojení
aj na zastupiteľstve ŽSK 10 minútovú prestávku z dôvodu hlasovania.
Po ukončení prestávky primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa:
-

Filipová.

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. 236/2021. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 5/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
10/2021
Materiál č. 169/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Uviedol ho spracovateľ – 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. 237/2021. Výsledok hlasovania č. 9 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 6 až 9).
Ad 6/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup
vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“
Materiál č. 173/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Uviedla ho spracovateľka – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského
úradu v Žiline.
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Ad 7/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“
Materiál č. 174/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Uviedla ho spracovateľka – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského
úradu v Žiline.

Ad 8/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
projektu „Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ“
Materiál č. 175/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Uviedla ho spracovateľka – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského
úradu v Žiline.

Ad 9/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“
Materiál č. 176/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Uviedla ho spracovateľka – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského
úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril ku všetkým štyrom bodom programu spoločnú diskusiu.
Do diskusie sa prihlásili poslanci:
-

Cáder,
Milan.

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 štyroch návrhoch uznesení viažucich sa k týmto
bodom programu (6 až 9). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili
a prijali uznesenia č. 238/2021, č. 239/2021, č. 240/2021 a č. 241/2021. Výsledok hlasovania
č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 10/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad
hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov)
Materiál č. 177/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Uviedla ho spracovateľka – Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu,
cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslankyňa Chodelková uviedla, že pri hlasovaní sa zaprezentuje, ale hlasovať nebude,
nakoľko je v konflikte záujmov.
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. 242/2021. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 11/ Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina
v určených dňoch v kalendárnom roku 2022
Materiál č. 178/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Primátor mesta informoval, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej
tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 01.10.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo
strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ – Mgr.
Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec:
-

Juriš.

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu
uznesenia. Hlasovanie č. 12 bolo vyhlásené za zmätočné. Primátor mesta dal o návrhu
uznesenia hlasovať opätovne. Nasledujúcim hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva
neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina
prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 12/ Všeobecná rozprava
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
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Do diskusie sa prihlásil poslanec:
-

Cáder.

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie.

Ad 13/ Záver
Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na uznesenie, o ktorom poslanci
nehlasovali.
Poslanec Richter 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.
Následne informoval o zmene termínu decembrového mestského zastupiteľstva, ktorý bol
v zmysle harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2021 schválený
na deň 06.12.2021. Uvedený termín zasadnutia presunul na deň 13.12.2021 z dôvodu
náročnosti pripravovaných materiálov.
Na záver primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva a rokovanie ukončil.
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 13 zápisnice.

___________________________

_______________________________

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

___________________________
I. overovateľ – Ing. Ján Pažický, v. r.

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

_______________________________
II. overovateľ – Ondrej Šoška, v. r.

Zapísala v Žiline dňa 28.10.2021 Terézia Cibulková

