
ZÁPISNICA 

 

z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.12.2021 

a 14.12.2021  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 13.12.2021 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. Pôvodne plánovaný termín 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, v zmysle schváleného harmonogramu, bol určený na deň 

06.12.2021. O zmene termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 06.12.2021 na deň 

13.12.2021 primátor mesta informoval poslancov i verejnosť v dostatočnom predstihu. 

Zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie. V nadväznosti na § 30f ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol z tohto zasadnutia 

vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bol zverejnený do 48 hodín po ukončení 

rokovania na webovom sídle mesta. Zasadnutie bolo možné sledovať aj prostredníctvom živého 

prenosu na youtube kanáli mesta Žilina.  

Diskusia na tomto zasadnutí prebiehala cez aplikáciu ZOOM a hlasovalo sa prostredníctvom 

hlasovacieho systému OnVote. 

Primátor mesta uviedol, že na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského 

zastupiteľstva, hlavná kontrolórka mesta, prednosta mestského úradu, konateľ Technických 

služieb mesta Žilina, s.r.o., konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., konateľ Správy športových 

zariadení mesta Žilina, s.r.o., hlavný architekt mesta Žilina a vedúci zamestnanci Mestského 

úradu v Žiline, ktorí sú spracovateľmi predkladaných materiálov. 

Primátor mesta privítal všetkých prítomných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 21 poslancov, a tým je mestské 

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

z 28. 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 Hriníka a Pažického. 

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, Talapka, Juriš, 

Kapitulík a Randa. 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 v zložení – poslanci: Richter, Talapka, Juriš, Kapitulík a Randa. Hlasovaním poslanci 
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mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 179/2021 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 180/2021 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2022 – mat. 

č. 181/2021 

5. Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina – mat. č. 182/2021 

6. Návrh na schválenie „Zoznam investičných akcií na rok 2022 v meste Žilina“ – mat. č. 

183/2021 

7. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 

184/2021 

8. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2021 – mat. č. 185/2021 

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

informatívna správa – mat. č. 186/2021 

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

informatívna správa – mat. č. 187/2021 

11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021 – 

mat. č. 188/2021 

12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2022 – 2024 – mat. č. 189/2021 

13. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2022 – 2024 – mat. č. 190/2021  

14. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 191/2021 

15. Informatívna správa konateľa Technické služby mesta Žilina, s.r.o o stave príprav pre 

zahájenie údržby mestskej zelene v roku 2022 – mat. č. 192/2021 

16. Personálna zmena v spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. – mat. č. 193/2021 

17. Dodatok k zriaďovacej listine Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina – mat. č. 

194/2021 

18. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina – mat. č. 

195/2021 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 196/2021 

20. Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom, odpredaj) – mat. 

č. 197/2021 

21. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 198/2021 

22. Nakladanie s majetkom (odpredaj) – mat. č. 199/2021 

23. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – zmena – mat. č. 200/2021 

24. Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Správa športových zariadení mesta Žilina, 

s.r.o. v súvislosti s centralizáciou športových zariadení v meste Žilina – mat. č. 201/2021 

25. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie 

verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov – mat. č. 202/2021 

26. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 14/2020 

– mat. č. 203/2021 

27. Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja – mat. 

č. 204/2021 
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28. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ – mat. 

č. 205/2021 

29. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup 

vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ – 

mat. č. 206/2021 

30. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ – mat. č. 207/2021 

31. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe uznesenia 

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

politiky v meste Žilina – november 2021 – mat. č. 208/2021 

32. Vybudovanie psích parkov v Žiline – mat. č. 209/2021 

33. Vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy z centra mesta Žilina – mat. č. 210/2021 

34. Navýšenie financií pre všetky volebné obvody v Meste Žilina – mat. č. 211/2021  

35. Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít Základnej školy s materskou 

školou Gaštanová 56 – mat. č. 212/2021 

36. Vytvorenie samostatného Odboru životného prostredia v rámci Organizačnej štruktúry 

Mestského úradu v Žiline – mat. č. 213/2021 

37. Požiadavka na revitalizáciu podchodu pod Rondlom – mat. č. 214/2021 

38. Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny – mat. č. 215/2021 

39. Návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej Panny 

Márie v lesoparku Chrasť – mat. č. 216/2021 

40. Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline – mat. č. 217/2021 

41. Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina – mat. č. 218/2021 

42. Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina – mat. č. 219/2021 

43. Zverejňovanie žalôb, súdnych sporov a súdnych rozhodnutí, týkajúcich sa mesta Žilina – 

mat. č. 220/2021 

44. Interpelácie 

45. Všeobecná rozprava 

46. Záver 
 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

Do diskusie sa prihlásili poslankyne: 

 

- Šuteková. 

 

Poslankyňa Šuteková navrhla zmenu programu v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje: Zmenu programu 28. MZ ktorá spočíva v presunutí 

bodu č. 41. Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina - mat. č. 218/2021 za 

bod č. 5. Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina - mat. č. 

182/2021. Bude teda prerokovaný pod poradovým číslom 6. programu MZ. Ostatné body sa 

primerane prečíslujú.“  

 

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

hlasovať o: 
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1. návrhu poslankyne Šutekovej presunúť bod č.  41 – Ochrana a prinavrátenie pozemkov do 

majetku mesta Žilina za bod č. 5 – Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 

mesta Žilina, teda prerokovaný bude ako bod č. 6, pričom ostatné body sa primerane 

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

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
2. programe ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej. 

Hlasovaním poslanci program 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. 

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

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 179/2021 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 180/2021 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2022 – mat. 

č. 181/2021 

5. Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina – mat. č. 182/2021 

6. Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina – mat. č. 218/2021 

7. Návrh na schválenie „Zoznam investičných akcií na rok 2022 v meste Žilina“ – mat. č. 

183/2021 

8. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2020 – mat. č. 

184/2021 

9. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2021 – mat. č. 185/2021 

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

informatívna správa – mat. č. 186/2021 

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

informatívna správa – mat. č. 187/2021 

12. Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021 – 

mat. č. 188/2021 

13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2022 – 2024 – mat. č. 189/2021 

14. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2022 – 2024 – mat. č. 190/2021  

15. Návrh na vyradenie majetku – mat. č. 191/2021 

16. Informatívna správa konateľa Technické služby mesta Žilina, s.r.o o stave príprav pre 

zahájenie údržby mestskej zelene v roku 2022 – mat. č. 192/2021 

17. Personálna zmena v spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. – mat. č. 193/2021 

18. Dodatok k zriaďovacej listine Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina – mat. č. 

194/2021 

19. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina – mat. č. 

195/2021 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 196/2021 

21. Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom, odpredaj) – mat. 

č. 197/2021 

22. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 198/2021 

23. Nakladanie s majetkom (odpredaj) – mat. č. 199/2021 
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24. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – zmena – mat. č. 200/2021 

25. Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Správa športových zariadení mesta Žilina, 

s.r.o. v súvislosti s centralizáciou športových zariadení v meste Žilina – mat. č. 201/2021 

26. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie 

verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov – mat. č. 202/2021 

27. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 14/2020 

– mat. č. 203/2021 

28. Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja – mat. 

č. 204/2021 

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

„Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ – mat. 

č. 205/2021 

30. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Nákup 

vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ – 

mat. č. 206/2021 

31. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ – mat. č. 207/2021 

32. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe uznesenia 

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

politiky v meste Žilina – november 2021 – mat. č. 208/2021 

33. Vybudovanie psích parkov v Žiline – mat. č. 209/2021 

34. Vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy z centra mesta Žilina – mat. č. 210/2021 

35. Navýšenie financií pre všetky volebné obvody v Meste Žilina – mat. č. 211/2021  

36. Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít Základnej školy s materskou 

školou Gaštanová 56 – mat. č. 212/2021 

37. Vytvorenie samostatného Odboru životného prostredia v rámci Organizačnej štruktúry 

Mestského úradu v Žiline – mat. č. 213/2021 

38. Požiadavka na revitalizáciu podchodu pod Rondlom – mat. č. 214/2021 

39. Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny – mat. č. 215/2021 

40. Návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej Panny 

Márie v lesoparku Chrasť – mat. č. 216/2021 

41. Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline – mat. č. 217/2021 

42. Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina – mat. č. 219/2021 

43. Zverejňovanie žalôb, súdnych sporov a súdnych rozhodnutí, týkajúcich sa mesta Žilina – 

mat. č. 220/2021 

44. Interpelácie 

45. Všeobecná rozprava 

46. 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. 179/2021 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: 

 

- Cibulka, 

- Šuteková. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 243/2021. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 3/ Správa o výsledkoch kontrol  

Materiál č. 180/2021 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 s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Chodelková. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 244/2021. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2022  

Materiál č. 181/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

Primátor mesta informoval, že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Žilina na I. polrok 2022 je v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení 

zverejnený na úradnej tabuli mesta od 25.11.2021. 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.  

 

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. 245/2021. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 5/ Návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Žilina  

Materiál č. 182/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

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

zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Primátor mesta informoval, že Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta od 25.11.2021. Ďalej 

uviedol, že dňa 02.12.2021 boli na Mestský úrad v Žiline doručené pripomienky k tomuto 

návrhu VZN od spoločnosti VIX s.r.o. Spracovateľ spolu s príslušnou komisiou v súlade s § 6 

ods. 6 a 7 zákona o obecnom zriadení tieto pripomienky vyhodnotil a vyhodnotenie doručil 

poslancom.  

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 prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Bechný, 

- Delinčák, 

- Milan, 

- Maňák, 

- Talapka, 

- Juriš, 

- Šuteková, 

- Richter, 

- Balogová, 

- Kapitulík, 

- Hriník, 

- Chodelková, 

- Cáder. 

 



  8. strana Zápisnice z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.12.2021 a 14.12.2021 

 
 

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

 

Poslanec Juriš predložil v rámci diskusie 2 návrhy na uznesenie v znení: 

1. návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. vyzýva 

 

1. Pani Mgr. Miriam Šutekovú, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, 

iniciovať na pôde Národnej Rady SR zmenu legislatívy, so zámerom plošného zákazu 

hazardu akéhokoľvek druhu a  na celom území Slovenskej republiky.“ 

 

2. návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

II. žiada 

 

1. Predkladateľov návrhov na pôde mestského zastupiteľstva v Žiline, aby predkladali 

iba návrhy, ktoré je možné začať plniť v časovom horizonte aktuálneho volebného 

obdobia a v období ich funkčného pôsobenia poslaneckého mandátu. Aby 

akceptovali lehoty, ktoré vyplývajú z vydaných licencií, ktoré presahujú obdobie 

rokov 2024 – 2025, ktoré sú platné, bez legitímnej možnosti ich zmeny a už vôbec 

nie týmto predloženým návrhom, ktorého dopad je možné vidieť až po roku 2025. 

Tento predložený návrh ďaleko presahuje obdobie vplyvu poslaneckého mandátu 

súčasného poslaneckého zboru bez akéhokoľvek vplyvu  na súčasný stav a bez 

garancie jeho zachovania v budúcnosti.“   

 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Juriša (výzva pre poslankyňu Šutekovú iniciovať na pôde NR SR zmenu 

legislatívy so zámerom plošného zákazu hazardu), v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
2. návrhu poslanca Juriša (predkladanie návrhov, ktoré je možné plniť v aktuálnom volebnom 

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

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

246/2021. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
3. uznesení k Vyhodnoteniu pripomienok k Návrhu VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín 

na území mesta Žilina. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 247/2021. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

4. uznesení viažucemu sa k návrhu VZN v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu 

nehlasovala 3/5 väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 
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Ad 6/ Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina  

Materiál č. 218/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia, komisiou dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou 

finančnou a majetkovou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Materiál uviedla spracovateľka materiálu 

– Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. Primátor mesta 

doplnil jej vystúpenie.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Maňák, 

- Cáder,  

- Šuteková, 

- Delinčák, 

- Kapitulík, 

- Juriš. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a 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. 248/2021. Výsledok hlasovania č. 11 

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. 248/2021 tým, že ho nepodpísal. 

 

 

Primátor mesta vyhlásil obednú prestávku v trvaní 45 minút. 

 

Ad 7/ Návrh na schválenie „Zoznam investičných akcií na rok 2022 v meste Žilina“  

Materiál č. 183/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

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

plánovania a výstavby, komisiou životného prostredia, komisiou sociálnou, zdravotnou a 

bytovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Radovan 

Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Richter,  

- Pažický, 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a 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. 249/2021. Výsledok hlasovania č. 12 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 8/ Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2020  

Materiál č. 184/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

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

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

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 250/2021. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 9/ Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2021  

Materiál č. 185/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

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

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

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 251/2021. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

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

9/2021 – informatívna správa  

Materiál č. 186/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou finančnou a majetkovou 

a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, 

PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 252/2021. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

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

11/2021 – informatívna správa  

Materiál č. 187/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

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

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

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 253/2021. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 12/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

12/2021  

Materiál č. 188/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou finančnou a majetkovou 

a komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, 

PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 254/2021. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 13/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu mesta Žilina na roky 2022 – 2024  

Materiál č. 189/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 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. 

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. 255/2021. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 



  12. strana Zápisnice z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.12.2021 a 14.12.2021 

 
 

Ad 14/ Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2022 – 2024  

Materiál č. 190/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

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

Primátor mesta informoval, že Návrh programového rozpočtu mesta Žilina je v súlade s § 9 

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

mesta od 25.11.2021. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb 

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

odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Pažický, 

- Šuteková, 

- Hriník. 
 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 256/2021. Výsledok hlasovania č. 19 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 15/ Návrh na vyradenie majetku  

Materiál č. 191/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 257/2021. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 16/ Informatívna správa konateľa Technické služby mesta Žilina, s.r.o o stave príprav 

pre zahájenie údržby mestskej zelene v roku 2022  

Materiál č. 192/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Dušan Jantoš, konateľ Technických služieb mesta 

Žilina, s.r.o. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 258/2021. Výsledok hlasovania č. 21 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 17/ Personálna zmena v spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o.  

Materiál č. 193/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Uviedol ho jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu 

v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 259/2021. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 18/ Dodatok k zriaďovacej listine Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina  

Materiál č. 194/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Uviedla ho 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. 260/2021. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 19/ Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina  

Materiál č. 195/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Uviedla ho 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. 261/2021. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 20/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov)  

Materiál č. 196/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Uviedla ho 

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

cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril spoločnú diskusiu ku všetkým bodom nachádzajúcim sa v tomto 

materiáli. 

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

spoločne hlasovať o všetkých návrhoch uznesení viažucich sa k tomuto bodu programu. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia: č. 

262/2021, č. 263/2021, č. 264/2021, č. 265/2021, č. 266/2021, č. 267/2021, č. 268/2021, č. 

269/2021, č. 270/2021, č. 271/2021. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 21/ Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom, 

odpredaj)  

Materiál č. 197/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou, komisiou územného plánovania a výstavby, komisiou školstva 

a mládeže, komisiou finančnou a majetkovou. Uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Jozef 

Pollák, konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., ktorý pri uvádzaní materiálu požiadal o spojenie 

hlasovania v bode č. 1 a bode č. 2 k nájmu nehnuteľností schvaľovaných 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Primátor mesta otvoril spoločnú diskusiu ku všetkým bodom v tomto materiáli. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Groma, 

- Randa, 

- Bechný, 

- Šuteková, 

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

 

Poslanec Groma v diskusii oznámil osobný záujem pri bode „Nakladanie s majetkom Mesto 

Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom, odpredaj), v zmysle Čl. 6 Ústavného zákona č. 357“ 

Následne predniesol 2 pozmeňujúce návrhy v znení: 

 

1. návrh 

„ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

Cena za predaj pozemku KN-C 3269/6 k. ú. územie Žilina (dvor) - 150 €/m2 v prepočte na 

jednotlivé podiely.“ 

 

2. návrh 

„ODPREDAJ BYTOV 

Zvýšenie ceny na sumu 86 000 € pri predaji jednoizbového bytu č. 32, na poschodí č. 5, vo 

vchode č. 5 v bytovom dome súpisné číslo 1684, postavenom na pozemku registra KN-C s 

parcelným číslom 7683, zastavané plochy a nádvoria o výmere 714 m2, katastrálne územie 

Žilina, obec Žilina, okres Žilina, LV číslo 5194.“ 

  

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, dal procedurálny návrh, aby sa rozdelilo hlasovanie 

v časti „Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa“ a hlasovalo o každej časti uznesenia samostatne. 

Primátor mesta dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu 

primátora, rozdeliť hlasovanie v časti „Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa“ a hlasovať o každej časti uznesenia 

samostatne. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Diskusia ďalej pokračovala v poradí, v akom boli poslanci do nej prihlásení.    

Poslanec Kapitulík predložil, na základe odporúčania komisie finančnej a majetkovej, v rámci 

diskusie pozmeňujúci návrh k bodu 3 v časti Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, 

nájom, vecné bremeno) v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zmenu  predkladaného materiálu “Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, 

nájom, vecné bremeno)“nasledovne: 

 

Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný podľa § 9a ods.8 písm.a) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení 
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Bod 3/ 

Odpredaj za cenu 117 000 €“ 

 

Poslanec Groma vo faktickej poznámke stiahol prvý návrh svojho pozmeňujúceho návrhu. 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. časti nájom nehnuteľností schvaľovaných 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – spoločné hlasovanie o bodoch č. 1 a č. 2 na základe žiadosti 

spracovateľa materiálu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy 

schválili a prijali uznesenia č. 272/2021 a 273/2021. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

2. časti nájom nehnuteľností schvaľovaných 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – bod č. 3. 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. 

3. časti nájom nehnuteľností schvaľovaných 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – bod č. 4. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 274/2021. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

4. časti odpredaj nehnuteľností schvaľovaných 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa – uznesenie 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. 30 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

5. časti  odpredaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – bod 1. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 275/2021. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

6. časti  odpredaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – bod 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 276/2021. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

7. časti  odpredaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – bod 3 – o pozmeňujúcom návrhu komisie finančnej a majetkovej 

predloženého poslancom Kapitulíkom – odpredať za cenu 117 000 €, 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. 

8. časti  odpredaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – bod 3 – o uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho 

návrhu predloženého poslancom Kapitulíkom. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 277/2021. Výsledok hlasovania č. 

34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

9. časti  odpredaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – bod 4 – o pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu, zvýšiť cenu na 
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sumu 86 000 €, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

10. časti  odpredaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. a ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – bod 4 – o uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho 

návrhu poslanca Gromu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 278/2021. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Ad 22/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach)  

Materiál č. 198/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

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

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

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

v Žiline. Pri uvádzaní materiálu požiadala primátora mesta, aby stiahol z rokovania materiál 

viažuci sa k bod č. 1 z časti „odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa.“ 

 

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

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

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

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

zreteľa. 

 

Následne primátor mesta odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva poslancovi Randovi, 

prvému zástupcovi primátora. 

 

KÚPA  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou 
 

 

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

programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 
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zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 279/2021. Výsledok hlasovania č. 37 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

Bod č. 1 

 

Stiahnutý z rokovania na základe žiadosti predkladateľa materiálu. 

 

Bod č. 2 

 

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

programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 

 

Následne poslanec Randa, prvý zástupca primátora 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 a zámena nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Bod 2/ 

Odpredaj za cenu 80 €/m2“ 

 

Po odznení diskusného príspevku poslanec Randa, prvý zástupca primátora 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. 38 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. 280/2021. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva naspäť 

primátorovi mesta. 
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Bod č. 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom 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 a zámena nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Bod 3/ 

Odpredaj za cenu 180 €/m2“ 

 

 

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

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 180 €/m2, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 40 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. 281/2021. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom 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 a zámena nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Bod 4/ 

Odpredaj za cenu 500 €/m2“ 
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Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Kapitulíkom na úpravu ceny na 500 €/m2, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 42 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. 282/2021. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

ODPREDAJ  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. 283/2021. Výsledok hlasovania č. 44 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

ZÁMENA  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaná 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

Spracovateľka materiálu požiadala pri uvedení materiálu o schválenie nového znenia uznesenia 

v tomto bode, ktoré ako uviedla je odkomunikované aj s poslancom za príslušnú mestskú časť, 

v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov: 

- parc. č. KN-C 1391/88, zast. plocha a nádvorie o výmere 39 m2 v k. ú.  Bytčica   

- parc. č. KN-C 1390/205, orná pôda o výmere 235 m2 v k. ú. Bytčica  

v zmysle GP č. 45876479-69/2021 a ich odplatnú zámenu, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov za spoluvlastnícky podiel 11/20-in na pozemku parc. č. KN-C 1400/21, trvalý 

tráv. porast o výmere 170 m2 v k. ú. Bytčica vo vlastníctve Ing. Mareka Tótha, bytom 

Smreková 3094/15, 010 07  Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemku parc. č. KN-C 1400/21 v k. ú. Bytčica pod miestnou 

komunikáciou a zároveň, že zamieňané pozemky parc. č. KN-C 1391/88 a parc. č. KN-

C 1390/205 v k. ú. Bytčica v zmysle GP č. 45876479-69/2021 priamo susedia 
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s pozemkami vo vlastníctve a spoluvlastníctve žiadateľa. Rozdiel v hodnotách 

zamieňaných nehnuteľností vo výške 22 392,73 €, ktorý bol zvýšený o náklady za 

vypracovanie ZP vo výške 223 € a náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo 

výške 30 €, uhradí Ing. Marek Tóth, bytom Smreková 3094/15, 010 07  Žilina. 

Rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností bol vypočítaný na jednej strane: 

 

- zo sumy 1 482,78 €, stanovenej metodickou pomôckou schválenou uznesením č. 

233/2020 

  Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 14.12.2020 vo výške 38,02 €/m2  

  (pozemok parc. č. KN-C 1391/88, zast. plocha a nádvorie o výmere 39 m2 v k. ú.  

Bytčica v zmysle  

   GP č. 45876479-69/2021) 

- zo sumy 29 443,15 € v zmysle ZP č. 80/2021, jednotková hodnota pozemku 125,29 €/m2 

  (pozemok parc. č. KN-C 1390/205, orná pôda o výmere 235 m2 v k. ú. Bytčica v zmysle 

GP č.   

   45876479-69/2021) 

a na strane druhej: 

- zo sumy 8 786,20 € v zmysle ZP č. 80/2021, jednotková hodnota pozemku 93,97 €/m2,  

  hodnota spoluvlastníckeho podielu 11/20-in pozemku predstavuje 8 786,20 € 

  (spoluvlastnícky podiel 11/20-in na pozemku parc. č. KN-C 1400/21, trvalý tráv. porast 

o výmere  

   170 m2 v k. ú. Bytčica). 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí:  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku 

parc. č. KN-C 1400/21 v k. ú. Bytčica pod miestnou komunikáciou a zároveň, že 

zamieňané pozemky parc. č. KN-C 1391/88 a parc. č.  KN-C 1390/205 v k. ú. Bytčica 

v zmysle GP č. 45876479-69/2021 priamo susedia s pozemkami vo vlastníctve 

a spoluvlastníctve žiadateľa.“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Kapitulík, 

- Trnovec, 

- Šuteková. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  
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Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia predloženom spracovateľkou materiálu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 284/2021. Výsledok 

hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

NÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

Bod č. 1 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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. 285/2021. Výsledok hlasovania č. 46 

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. 286/2021. Výsledok hlasovania č. 47 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 287/2021. Výsledok hlasovania č. 48 

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 
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zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 288/2021. Výsledok hlasovania č. 49 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

VECNÉ  BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 
 

 

Primátor mesta sa spýtal, či je všeobecný súhlas hlasovať jedným spoločným hlasovaním 

o všetkých bodoch v tejto časti materiálu. Poslanci súhlasili, ale požiadali o samostatné 

hlasovanie v bode č. 1 a bode č. 4. 

 

Bod č. 1 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Pažický, 

- 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 primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 289/2021. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 290/2021. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

Následne dal primátor na základe všeobecného súhlasu spoločne hlasovať o bode č. 2, 3, 5, 6, 

7, 8 a 9. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia 

č. 291/2021, č. 292/2021, č. 293/2021, č. 294/2021, č. 295/2021, č. 296/2021, 297/2021. 

Výsledok hlasovania č. 52 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. 298/2021. Výsledok hlasovania č. 53 

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. 299/2021. Výsledok hlasovania č. 54 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Groma,  

- Maňák, 

- Bechný. 

 

 

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

 

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

 

“Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zaradiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstvo žiadosť spoločnosti 

Reinoo, a. s., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, o odpredaj pozemku par. č. KN-C 

7728/2, ostatná plocha o výmere 3751 m2 v k. ú. Žilina, v zmysle GP č. 71/2a, ktorá 

je riešená v rámci materiálu č. 198/2021 k bodu 22. programu mestského 

zastupiteľstva konaného dnešného dňa – 13. 12. 2021 a žiada prednostu Mestského 

úradu v Žiline uvedený zámer zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním tejto 

žiadosti mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli ako aj na svojej internetovej 

stránke. 
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II. žiada 

 

1. Prednostu Mestského úradu v Žiline o uskutočnenie verejnej diskusie 

k uvedenej žiadosti.” 

 

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

dal hlasovať o: 

1. návrhu uznesenia predloženého poslancom Gromom, v zmysle písomného návrhu. Písomný 

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

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 300/2021. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

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

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 301/2021. Výsledok hlasovania č. 56 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. 300/2021 tým, že ho nepodpísal. 

 

 
Primátor mesta odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva poslancovi Randovi, prvému 

zástupcovi primátora. 

 

 
Ad 23/ Nakladanie s majetkom (odpredaj)  

Materiál č. 199/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

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

a komisiou dopravy. Materiál uviedol predkladateľ – JUDr. Jozef Augustín, PhD., poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

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

programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 
diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

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

väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 24/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina – zmena  

Materiál č. 200/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedla spracovateľka materiálu 

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

obstarávania Mestského úradu v Žiline.  
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Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 
diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 302/2021. Výsledok hlasovania č. 58 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 25/ Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Správa športových zariadení 

mesta Žilina, s.r.o. v súvislosti s centralizáciou športových zariadení v meste Žilina  

Materiál č. 201/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

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

mládeže. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Jaroslav Koválik, poverený 

vedením projektu.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 
diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 303/2021. Výsledok hlasovania č. 59 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 26/ Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za 

užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov 

Materiál č. 202/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy a komisiou finančnou a majetkovou. Poslanec Randa, prvý 

zástupca primátora, informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 25.11.2021 a k tomuto návrhu neboli 

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

spracovateľ materiálu –RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy Mestského úradu 

v Žiline. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Groma. 

 

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. 304/2021 (VZN. č. 16/2021). Výsledok hlasovania č. 60 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  



  27. strana Zápisnice z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.12.2021 a 14.12.2021 

 
 

Ad 27/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN 

14/2020  

Materiál č. 203/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 25.11.2021 a k tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

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

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

Mestského úradu v Žiline. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Pažický. 

 

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 a faktických poznámok, poslanec Randa, prvý zástupca 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 305/2021 (VZN. č. 17/2021). Výsledok 

hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 28/ Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja  

Materiál č. 204/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 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. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 306/2021. Výsledok hlasovania č. 62 

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 29 až 31). 
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Ad 29/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. 

Nanterská“  

Materiál č. 205/2021 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. 

 

Ad 30/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Nákup vybavenia Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných 

služieb“  

Materiál č. 206/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca 

oddelenia projektov EÚ. 

 

Ad 31/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“  

Materiál č. 207/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou kultúry, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca 

oddelenia projektov EÚ. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril ku všetkým trom bodom programu spoločnú 

diskusiu.  

 

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

základe všeobecného súhlasu dal hlasovať spoločne o návrhoch uznesení týkajúcich sa Žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy  

schválili a prijali uznesenia č. 307/2021, č. 308/2021 a č. 309/2021. Výsledok hlasovania č. 63 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 32/ Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe 

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

parkovacej politiky v meste Žilina – november 2021  

Materiál č. 208/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy. Materiál uviedol za spracovateľa – RNDr. Radoslav 

Vozárik, vedúci oddelenia dopravy Mestského úradu v Žiline. 

 

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

programu.  
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Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Talapka, 

- Cáder. 

 

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

s diskusným príspevkom.  

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. 

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

310/2021. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva naspäť 

primátorovi mesta. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o predĺžení rokovacieho času mestského zastupiteľstva 

o ďalšie 2 hodiny. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 33/ Vybudovanie psích parkov v Žiline  

Materiál č. 209/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia, komisiou dopravy a komisiou územného 

plánovania a výstavby. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Denis Cáder, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý zároveň dodal, že materiál je aktualizovaný. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka, 

- Bechný, 

- Richter, 

- Juriš, 

- Šuteková. 

 

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

 

Poslankyňa Martinková požiadala počas faktickej poznámky na ukončenie diskusie k tomuto 

bodu programu. 

 

Primátor mesta dal hlasovať o návrhu poslankyne Martinkovej na ukončenie diskusie k tomuto 

bodu programu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po ukončení diskusie dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia v aktualizovanom znení. 

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

311/2021. Výsledok hlasovania č. 67 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. 311/2021 tým, že ho nepodpísal. 

 

 

Ad 34/ Vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy z centra mesta Žilina  

Materiál č. 210/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou dopravy. Materiál uviedol 

spracovateľ materiálu – Mgr. Denis Cáder, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý 

zároveň dodal, že materiál je aktualizovaný. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktických poznámok, primátor 

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v aktualizovanom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 312/2021. 

Výsledok hlasovania č. 68 s vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Durmisa ZA, tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 35/ Navýšenie financií pre všetky volebné obvody v Meste Žilina  

Materiál č. 211/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Juriš, 

- Randa, 

- 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 neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 
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nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Ad 36/ Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít Základnej školy 

s materskou školou Gaštanová 56  

Materiál č. 212/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. 

Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Chodelková, 

- 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 neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 70 s vyznačením spôsobu 

hlasovania poslanca Juriša PROTI, tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 37/ Vytvorenie samostatného Odboru životného prostredia v rámci Organizačnej 

štruktúry Mestského úradu v Žiline  

Materiál č. 213/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. 

Peter Cibulka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Randa, 

- Cibulka, 

- Martinková, 

- Balogová. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po 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. 71 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Primátor mesta vzhľadom na pokročilý čas prerušil rokovanie 28. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline a oznámil, že ostatné body budú prerokované nasledujúci deň, t.j., 

14.12.2021, pričom začiatok rokovania stanovil na 9,00 hod. Ďalej primátor mesta oznámil, že 

vzhľadom na program, ktorý už má na nasledujúci deň naplánovaný sa nebude môcť zúčastniť 

tohto zasadnutia, a preto poveril vedením pokračovania 28. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 

 

 

ZÁPISNICA 

 

z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.12.2021  

 

Pokračovanie 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline otvoril a viedol, na základe 

poverenia primátora, Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci.  

Zasadnutie sa uskutočnilo formou videokonferencie. V nadväznosti na § 30f ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol z tohto zasadnutia 

vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, ktorý bol zverejnený do 48 hodín po ukončení 

rokovania na webovom sídle mesta. Zasadnutie bolo možné sledovať aj prostredníctvom živého 

prenosu na youtube kanáli mesta Žilina.  

Diskusia na tomto zasadnutí prebiehala cez aplikáciu ZOOM a hlasovalo sa prostredníctvom 

hlasovacieho systému OnVote. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ako predsedajúci, skonštatoval, že na zasadnutí je 

prítomných 26 poslancov, a tým je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnil poslanec Habánik. Prezenčná listina zo dňa 

14.12.2021 tvorí prílohu č. 39 zápisnice z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

(ďalej len „zápisnica“). 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, privítal všetkých prítomných.  

Overovatelia, skrutátori i návrhová komisia zostala v pôvodnom zložení ako ju navrhol 

primátor mesta v predchádzajúci deň. 

 

 

Ad 38/ Požiadavka na revitalizáciu podchodu pod Rondlom  

Materiál č. 214/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál 
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uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Branislav Delinčák, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 

 

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

programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Richter, 

- Cáder. 

 

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

s diskusným príspevkom.  

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. 

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

313/2021. Výsledok hlasovania č. 72 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 39/ Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny  

Materiál č. 215/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

Uviedol ho jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

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

programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Trnovec, 

- Pažický, 

- Bechný, 

- Juriš. 

 

 

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

s diskusným príspevkom.  

 

Poslanec Pažický požiadal počas svojho vystúpenia v diskusii o predĺženie svojho diskusného 

príspevku o ďalších 5 minút. 
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Poslanec Randa, prvý zástupca primátora ako predsedajúci dal hlasovať o predĺžení diskusného 

príspevku poslanca Pažického o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Poslanec Pažický pokračoval vo svojom vystúpení s diskusným príspevkom. 

 

Následne ostatní pokračovali v diskusii v poradí, v akom boli do diskusie prihlásení. 

Poslanec Juriš v rámci svojho diskusného príspevku predložil návrh uznesenia, ktorým chcel 

nahradiť pôvodné znenie uznesenia navrhnutého v materiáli, v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

zmenu uznesenia predkladaného materiálu „Pošta Partner Plus v mestských častiach 

Žiliny – mat. č. 215/2021  nasledovne: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

1. Žiada 

 

Prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na prvé, maximálne druhé riadne 

zastupiteľstvo v roku 2022 predložil informatívnu správu, v ktorej predstaví 

program Slovenskej pošty – Pošta Partner Plus, alebo iné varianty riešení 

poštových služieb, s cieľom zachovania, alebo obnovenia poštových služieb 

v mestských častiach Brodno, Bytčica, Trnové a Považský Chlmec.“  

 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. Návrhu poslanca Juriša, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

Výsledok hlasovania č. 74 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu poslanca Juriša. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 314/2021. Výsledok 

hlasovania č. 75 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. 314/2021 tým, že ho nepodpísal. 
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Ad 40/ Návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky 

Sedembolestnej Panny Márie v lesoparku Chrasť  

Materiál č. 216/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

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

životného prostredia. Uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

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

programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Juriš,  

- Šuteková. 

 

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

s diskusným príspevkom.  

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, 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. 

76 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 41/ Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline  

Materiál č. 217/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Uviedla ho jedna zo spracovateľov materiálu 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva 

primátorovi mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Richter, 

- Balogová. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. 
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Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 

315/2021. Výsledok hlasovania č. 77 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. 315/2021 tým, že ho nepodpísal. 

 

Primátor mesta odovzdal vedenie zastupiteľstva poslancovi Randovi, prvému zástupcovi 

primátora. 

 

 

Ad 42/ Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina  

Materiál č. 219/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 44 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia, komisiou dopravy a komisiou územného 

plánovania a výstavby. Uviedla ho spracovateľka materiálu – Mgr. Miriam Šuteková, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

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

programu. 

 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 316/2021. Výsledok hlasovania č. 78 

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. 316/2021 tým, že ho nepodpísal. 

 

 

Ad 43/ Zverejňovanie žalôb, súdnych sporov a súdnych rozhodnutí, týkajúcich sa mesta 

Žilina  

Materiál č. 220/2021 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 45 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Uviedol ho jeden z predkladateľov 

materiálu – JUDr. Jozef Augustín, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

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

programu. 

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 

 

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

s diskusným príspevkom.  
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Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok poslanec Randa, prvý zástupca 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 317/2021. Výsledok hlasovania č. 79 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 44/ Interpelácie 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ako predsedajúci, vyzval prítomných poslancov, aby 

mu odovzdali písomne spracované interpelácie a to zaslaním na email, v kópii Mgr. Ing. 

Radoslavovi Machanovi, vedúcemu odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ a zároveň 

oboznámili prítomných s obsahom predloženej interpelácie. 

 

Interpeláciu predložil poslanec Pažický. Interpelácia tvorí prílohu č. 46 zápisnice 

 

 

Ad 45/ Všeobecná rozprava 

 

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

programu. 

 

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka,  

- Maňák, 

- Trnovec, 

- Augustín, 

- Cáder, 

- Pažický, 

- Martinková. 

 

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

s diskusným príspevkom.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, predložil na schválenie návrh uznesenia 

k Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2022 v nasledujúcom 

znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2022 nasledovne: 

21.02.2022 

04.04.2022 
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20.06.2022 

19.09.2022 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v závislosti od konania komunálnych 

volieb 

 

O zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline spolu s odôvodnením 

bude primátor mesta informovať poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

a verejnosť najneskôr 14 dní pred dňom plánovaného zasadnutia.“ 

 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktických poznámok poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia k harmonogramu zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2022. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 318/2021. Výsledok hlasovania č. 80 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

Ad 46/ Záver 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, ako predsedajúci 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. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 47 zápisnice. 

 

 

 

___________________________                       _______________________________ 

          Mgr. Peter Fiabáne                                                Mgr. Vladimír Randa                  

   primátor mesta Žilina, v. r.                          prvý zástupca primátora mesta Žilina, v. r.  

 

 

_______________________________ 

Ing. Michal Berger 

                                                  prednosta mestského úradu, v. r. 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

I. overovateľ – Mgr. Dominik Hriník, v. r.              II. overovateľ – Ing. Ján Pažický, v. r. 

Zapísala v Žiline dňa 20.12.2021 Terézia Cibulková 


