
ZÁPISNICA 

 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.01.2022  

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 28.01.2022 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. c) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu z dôvodu šírenia sa prenosného 

ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusovým variantom Omikron sa zmenila 

forma zasadnutia z pôvodne avizovanej prezenčnej formy na videokonferenciu.  

Primátor mesta poznamenal, 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 aj 

prostredníctvom živého prenosu na youtube kanáli mesta Žilina.  

Informoval, že diskusia na tomto zasadnutí bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a hlasovať sa 

bude prostredníctvom hlasovacieho systému OnVote. 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, prednosta mestského úradu, riaditeľ útvaru hlavného architekta a vedúci zamestnanci 

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 25 poslancov, a tým je mestské 

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

rokovania zvýšil na 29. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnili poslanci Durmis a Kapitulík. 

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 Balogovú a Trnovca. 

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: Randa, Šuteková, Chodelková, 

Milan, Cibulka. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie 

pripomienky, resp. iný návrh. 

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

komisie – poslanci: Randa, Šuteková, Chodelková, Milan, Cibulka. 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. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu 

na podporu športu v rámci Výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO PRI ZŠ 

BRODNO“ – mat č. 1/2022 

3. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 248/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta 

Žilina – mat č. 2/2022 

4. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 314/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny – mat č. 

3/2022 

5. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 315/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline – 

mat č. 4/2022 

6. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 316/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území 

mesta Žilina – mat č. 5/2022 

7. Všeobecná rozprava 

8. Záver 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k návrhu programu.  

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Trnovec,  

- Šuteková, 

- 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 a faktických poznámok dal primátor mesta hlasovať 

o programe v znení, ako bol predložený s pozvánkou. Hlasovaním poslanci program 

mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 

2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu 

na podporu športu v rámci Výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 

infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO PRI ZŠ 

BRODNO“ – mat č. 1/2022 
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3. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 248/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta 

Žilina – mat č. 2/2022 

4. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 314/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny – mat č. 

3/2022 

5. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 315/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline – 

mat č. 4/2022 

6. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 316/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území 

mesta Žilina – mat č. 5/2022 

7. Všeobecná rozprava 

8. 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. 

 

 

 

Ad 2/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

z Fondu na podporu športu v rámci Výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 

PRI ZŠ BRODNO“ 

 

Materiál č. 1/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Materiál 

uviedla spracovateľka materiálu – Bc. Ivana Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ, ktorá 

poznamenala, že poslancom bol doručený aktualizovaný materiál, kde sa v návrhu uznesenia 

v bode č. 3 zvýšil podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov zo 40% na 60% z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, t.j vo výške spolufinancovania 101 232,76.- Eur, čo by malo 

zvýšiť pravdepodobnosť schválenia žiadosti o NFP. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Pažický. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia so zmenou, ktorú uviedla spracovateľka materiálu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 1/2022. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 



  4. strana Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.01.2022 

 
 

Ad 3/ Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 248/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta 

Žilina 

 

Materiál č. 2/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice. Materiál 

uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline.  

Ešte pred samotným uvedením materiálu oznámila, že na základe upozornenia hlavnej 

kontrolórky mesta, dáva návrh na zmenu k bodom programu č. 3, 4 a 6, kde úvodná veta má 

znieť nasledovne „Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb o 

obecnom zriadení…” zmení sa číslo ods. zo 6 na 8.  

Počas uvádzania materiálu požiadala poslankyňa Šuteková primátora mesta o predĺženie svojho 

vystúpenia o ďalších 5 minút.  

Primátor mesta jej žiadosti vyhovel a dal hlasovať o predĺžení času na uvedenie materiálu 

o ďalších 5 min. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Po ukončení vystúpenia poslankyne Šutekovej primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- Juriš, 

- Šuteková. 

 

 

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

 

V rámci diskusie predložil poslanec Juriš návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada poslankyňu Mgr. Miriam Šutekovú, aby: 

 

I. 

v súvislosti s uznesením č. 248/2021 predložila doklady nevyhnutné na jeho splnenie, ktoré 

preukazujú, že predmetné pozemky by mali patriť mestu Žilina“ 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta 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 a prijali 

uznesenie č. 2/2022. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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2. uznesení viažucemu sa k potvrdeniu uznesenia č. 248/2021. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 3/2022, čím prelomili 

veto primátora a potvrdili uznesenie č. 248/2021. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

 

 

Ad 4/ Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 314/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Pošta Partner Plus v mestských častiach Žiliny  

 

Materiál č. 3/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice. Materiál 

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

zastupiteľstva v Žiline. Rovnako, ako spracovateľka v predchádzajúcom materiáli, uviedol, že 

v úvodnej vete uznesenia mení číslo ods. zo 6 na ods. 8. Následne dodal, že ako predkladateľ 

materiálu dáva návrh nového znenia uznesenia k tomuto bodu programu v nasledovnom znení: 

 

I. „podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov potvrdzuje  

 

Uznesenie č. 314/2021 

k Pošte Partner Plus v mestských častiach Žiliny 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby  
 

1. 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 a Trnové“  

 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Richter, 

- Trnovec, 

- Pažický, 

- Maňák. 

 

 

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

 

Poslanec Richter sa v diskusnom príspevku spýtal, či je nové znenie uznesenia, ktoré uviedol 

spracovateľ materiálu, poslanec Groma, v správnom znení, lebo v uznesení schválenom na 

decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol súčasťou uznesenia aj Považský Chlmec. 
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V nadväznosti na to poslanec Pažický v diskusii predniesol požiadavku na úpravu návrhu 

uznesenia, tak, aby bol totožný s uznesením, ktoré bolo schválené v decembri, teda s doplnením 

Považského Chlmca. 

 

Celé znenie upraveného uznesenia, ktoré zaslal poslanec Pažický prostredníctovm e-mailu znie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. „podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov potvrdzuje  

 

Uznesenie č. 314/2021 

k Pošte Partner Plus v mestských častiach Žiliny 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby  

 

1. 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 všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia predloženého poslancom Pažickým, v zmysle 

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

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 4/2021, čím prelomili veto 

primátora a potvrdili uznesenie č. 314/2021. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

 

 

 

Ad 5/ Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 315/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline  

 

Materiál č. 4/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Materiál 

uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline a doplnila, že rovnako aj v tomto materiáli bude úvodná veta uznesenia  

znieť nasledovne „Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb o 

obecnom zriadení…” zmení sa číslo ods. zo 6 na 8. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Šuteková, 

- Randa, 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o uznesení viažucemu sa k potvrdeniu uznesenia č. 315/2021. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva veto primátora neprelomili a uznesenie č. 

315/2021 nepotvrdili, nakoľko za návrh nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok 

hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 6/ Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 316/2021, ktorého výkon primátor 

pozastavil tým, že ho nepodpísal – Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území 

mesta Žilina  

 

Materiál č. 5/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Materiál 

uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o uznesení viažucemu sa k potvrdeniu uznesenia č. 316/2021. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva veto primátora neprelomili a uznesenie č. 316/2021 nepotvrdili, 

nakoľko za návrh nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 7/ Všeobecná rozprava 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

 

- Cáder. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie. 

 

 

Ad 8/ Záver 

Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na uznesenie, o ktorom poslanci 

nehlasovali.  
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Poslankyňa Šuteková, za návrhovú komisiu skonštatovala, že mestské zastupiteľstvo rokovalo 

o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené žiadne ďalšie návrhy, 

o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor mesta skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 8 zápisnice. 

 

 

 

 

___________________________                       _______________________________ 

          Mgr. Peter Fiabáne                                                   Ing. Michal Berger                   

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

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

I. overovateľ – Mgr. Zuzana Balogová, v. r.         II. overovateľ – Mgr. Anton Trnovec, v. r.          

 

Zapísala v Žiline dňa 02.02.2022 Terézia Cibulková 

 


