
ZÁPISNICA 

 

z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2022  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 21.02.2022 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. b) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

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, hlavný architekt mesta 

Žilina, konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, 

ktorí dnes predkladajú materiál. 

Primátor mesta privítal všetkých prítomných.  

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

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

zasadnutia zvýšil na 31. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 30. 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 Jána Ničíka a Martina Barčíka. 

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: Pažický, Talapka, Juriš, 

Kapitulík a Augustín. 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: Pažický, Talapka, Juriš, Kapitulík a Augustín. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 
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Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 6/2022 

3. Návrh postupu pre revitalizáciu podchodu pod okružnou križovatkou Rondel – mat. č. 

7/2022 

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 

– informatívna správa – mat. č. 8/2022 

5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

– mat. č. 9/2022 

6. Záverečná správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 

2026 – mat. č. 10/2022 

7. Návrh na vybudovanie športovej infraštruktúry – športový areál s multifunkčnou 

športovou halou – mat. č. 11/2022 

8. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2021 – mat. č. 

12/2022 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 

13/2022 

10. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 14/2022 

11. Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 

2022 – mat. č. 15/2022 

12. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 16/2022 

13. Návrh VZN mesta Žilina o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – 

mat. č. 17/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 18/2022 

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

19/2022 

16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna správa 

o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 20/2022 

17. TOP VISION s.r.o – nájom (zámer) – mat. č. 21/2022 

18. Návrh na schválenie člena dozornej rady v záujmovom združení právnických osôb 

InoVia – mat. č. 22/2022 

19. Personálna zmena v spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. č. 23/2022 

20. Informatívna správa – Výročná správa k plánovaniu a stratégiám v mestskej zeleni za 

rok 2021 – mat. č. 24/2022 

21. Návrh na schválenie zámeru predaja palivového dreva formou priameho predaja a výrub 

dreva externými spoločnosťami na území mesta Žilina – mat. č. 25/2022 

22. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených 

bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok  2021 – mat. č. 26/2022 

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

spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina 

v znení VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych 

službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované 

mestom Žilina – mat. č. 27/2022 
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24. Predloženie Informatívnej správy o prehľade striech na objektoch vo vlastníctve mesta 

v zmysle uznesenia 40/2021 – mat. č. 28/2022 

25. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 

17.02.2020 – mat. č. 29/2022 

26. Informatívna správa o použití finančných prostriedkov – mat. č. 30/2022 

27. Požiadavka na zabezpečenie asistentov výborov mestských častí – mat. č. 31/2022 

28. Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Vlčince realizáciou lokálnych ekologických 

parkovacích domov pre rezidentov I. etapa – mat. č. 32/2022 

29. Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina – mat. č. 33/2022 

30. Bezpečnostné opatrenia pri školských zariadeniach na sídlisku Vlčince – mat. č. 

34/2022 

31. Vybudovanie psích parkov v Žiline – mat. č. 35/2022 

32. Interpelácie 

33. Všeobecná rozprava 

34. Záver 
 

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

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, uviedol, že ako predkladateľ sťahuje z rokovania bod 

č. 21. – Návrh na schválenie zámeru predaja palivového dreva formou priameho predaja a výrub 

dreva externými spoločnosťami na území mesta Žilina – mat. č. 25/2022. Stiahnutý materiál 

tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Následne primátor otvoril diskusiu. 

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil a nevzniesol pripomienku k návrhu 

programu, dal primátor mesta hlasovať o programe ako celku s vypustením bodu č. 21 – Návrh 

na schválenie zámeru predaja palivového dreva formou priameho predaja a výrub dreva 

externými spoločnosťami na území mesta Žilina, pričom sa ostatné body automaticky 

prečíslujú. Hlasovaním poslanci program 30. 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. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 6/2022 

3. Návrh postupu pre revitalizáciu podchodu pod okružnou križovatkou Rondel – mat. č. 

7/2022 

4. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 8/2022 

5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 – 

mat. č. 9/2022 

6. Záverečná správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 

– mat. č. 10/2022 

7. Návrh na vybudovanie športovej infraštruktúry – športový areál s multifunkčnou športovou 

halou – mat. č. 11/2022 
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8. Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2021 – mat. č. 

12/2022 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 13/2022 

10. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 14/2022 

11. Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2022 

– mat. č. 15/2022 

12. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 16/2022 

13. Návrh VZN mesta Žilina o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – mat. č. 

17/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 18/2022 

15. Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom) – mat. č. 19/2022 

16. Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna správa 

o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 20/2022 

17. TOP VISION s.r.o – nájom (zámer) – mat. č. 21/2022 

18. Návrh na schválenie člena dozornej rady v záujmovom združení právnických osôb InoVia 

– mat. č. 22/2022 

19. Personálna zmena v spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. č. 23/2022 

20. Informatívna správa – Výročná správa k plánovaniu a stratégiám v mestskej zeleni za rok 

2021 – mat. č. 24/2022 

21. Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok  2021 – mat. č. 26/2022 

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

spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v znení 

VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, 

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

27/2022 

23. Predloženie Informatívnej správy o prehľade striech na objektoch vo vlastníctve mesta 

v zmysle uznesenia 40/2021 – mat. č. 28/2022 

24. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 17.02.2020 

– mat. č. 29/2022 

25. Informatívna správa o použití finančných prostriedkov – mat. č. 30/2022 

26. Požiadavka na zabezpečenie asistentov výborov mestských častí – mat. č. 31/2022 

27. Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Vlčince realizáciou lokálnych ekologických 

parkovacích domov pre rezidentov I. etapa – mat. č. 32/2022 

28. Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina – mat. č. 33/2022 

29. Bezpečnostné opatrenia pri školských zariadeniach na sídlisku Vlčince – mat. č. 34/2022 

30. Vybudovanie psích parkov v Žiline – mat. č. 35/2022 

31. Interpelácie 

32. Všeobecná rozprava 

33. Záver 

 

Následne primátor mesta informoval, že mu bola doručená žiadosť o vystúpenie občana na 

dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorej však nebude môcť byť vyhovené z dôvodu 
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online formy zasadnutia, pričom informácia o vylúčení prítomnosti verejnosti na zasadnutí bola 

uvedená už aj vo zverejnenej pozvánke. 

 

Primátor 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.  

 

 

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

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

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

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.  

 

Nakoľko 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. 5/2022. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 3/ Návrh postupu pre revitalizáciu podchodu pod okružnou križovatkou Rondel  

 

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

Prerokovaný bol komisiou dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou 

finančnou a majetkovou. 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: 

 

- Cáder, 

- Maňák, 

- Delinčák. 

 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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Poslanec Cáder predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

    II. žiada 

 

1. Prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na tretie, maximálne na štvrté riadne 

zastupiteľstvo v roku 2022 predložil návrh efektívnej správy mostných objektov a lávok 

na území mesta Žilina spolu s finančným krytím v rozpočte pre rok 2022 pre jej 

zavedenie a realizáciu aj v nasledujúcom období.“  

 

 

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

 

1. doplňujúcom návrhu predloženom poslancom Cáderom, v zmysle písomného návrhu. 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

(uznesenie č. 6/2022 časť II.). 
2. uznesení ako celku, v znení schváleného doplňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Cáderom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 6/2022. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
 

 

 

Ad 4/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2022 – informatívna správa  

 

Materiál č. 8/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 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.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Cibulka, 

- 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 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. 7/2022. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 



  7. strana Zápisnice z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2022 

 
 

Ad 5/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2022  

 

Materiál č. 9/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 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. 8/2022. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 6/ Záverečná správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto 

kultúry 2026  

 

Materiál č. 10/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

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

a miestneho rozvoja. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír 

Randa, prvý zástupca primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Jeho vystúpenie 

doplnil primátor mesta. 

Následne 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. 9/2022. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 7/ Návrh na vybudovanie športovej infraštruktúry – športový areál s multifunkčnou 

športovou halou  

 

Materiál č. 11/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

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

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

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktorá ho vypracovala spolu s Ing. arch. 

Rudolfom Chodelkom, riaditeľom ÚHA. Zároveň dodala, že navrhuje, na základe odporúčaní 

z komisie, aby sa hlasovalo samostatne o každom pozemku, teda by k tomuto bodu boli dve 

uznesenia (samostatné uznesenie k parcele č. 7896/1 a samostatné uznesenie k parcele č. 

1472/4151). 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 
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- Maňák, 

- Hriník, 

- Chodelková, 

- Šuteková, 

- Juriš, 

- Šoška, 

- Bechný, 

- Richter, 

- Randa, 

- Cáder,  

- Plešinger, 

- Cibulka. 

 

 

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

 

Poslankyňa Chodelková predložila v rámci diskusie návrh na uznesenie v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Žiada  primátora Mesta Žilina 

a) aby pristúpil k rokovaniam so spoločnosťou ŠPORT PARK s.r.o Framborská 12, 

Žilina, 010 01 IČO 44 818 645  o možnostiach opätovného získania Športovej haly na 

Bôriku a priľahlých pozemkov do majetku mesta Žilina.“ 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora vo svojom diskusnom príspevku predložil doplňujúci 

návrh k uzneseniu, ktoré predložila poslankyňa Chodelková v znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Žiada  primátora Mesta Žilina 

a) aby po splnení nasledujúcich podmienok:  

1. zaplatenie všetkých existujúcich záväzkov voči mestu – vyrúbená, nevyrúbená daň z 

nehnuteľností aj prípadné úroky z omeškania, neuhradeného parkovného, 

nedoplatky a všetky dlžné faktúry, ktoré eviduje mesto Žilina voči Žilinskej 

parkovacej spoločnosti (ŽPS) ale aj voči ostatným firmám Georga Trabelssieho 

vrátane garancií nedoriešeného vrátenia pôžičky spoločnosti Šport Park a ďalšie, 

2. náhrada bezdôvodného obohatenia ako obdoby nájmu za užívanie pozemkov pod 

OC Mirage za celý čas užívania pozemkov, 

3. odmietnutie akéhokoľvek zámeru odkupovať alebo inak započítavať trhovú cenu 

pozemku na Karpatskej, ktorá bola mestom predaná ŽPS za 1 SK, 

4. auditom jasne definovať výšku majetku a výšku hospodárskych výsledkov 

spoločnosti ŽPS, aby bolo možné zistiť nárok mesta Žilina ako spoločníka na podiely 

na hospodárskych výsledkoch, 

5. vrátenie alebo započítanie celej výšky investície mesta Žilina do parkovacieho domu 

pripraveného spoločnosťou Mirage Shopping Center, 
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6. vypracovanie znaleckého a technicko-statického posudku na športovú halu na 

Bôriku, 

7. preukázanie právnej istoty o nespochybniteľnosti vlastníctva pozemku pod 

športovou halou na Bôriku aktuálnym vlastníkom, 

8. návrh prevodu športovej haly na Bôriku vrátane všetkých priľahlých parkovacích 

plôch,  

 

pristúpil k rokovaniam so spoločnosťou ŠPORT PARK s.r.o Framborská 12, 

Žilina, 010 01 IČO 44 818 645  o možnostiach opätovného získania Športovej haly na Bôriku 

a priľahlých pozemkov do majetku mesta Žilina.“ 

 

Poslankyňa Šuteková požiadala primátora mesta o vyhlásenie prestávky ešte pred hlasovaním 

k tomuto bodu programu. Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok 

primátor mesta diskusiu ukončil a následne vyhlásil 15 minútovú prestávku. 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora stiahol ešte pred hlasovaním svoj doplňujúci návrh 

uznesenia, ktorý predložil k návrhu poslankyne Chodelkovej. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. 

 

Po ukončení prestávky dal primátor mesta hlasovať o: 

1. uznesení, v zmysle požiadavky spracovateľky materiálu, k parcele č. 7896/1. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 10/2022. 

Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. uznesení, v zmysle požiadavky spracovateľky materiálu, k parcele č. 1472/4151. 

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

11/2022. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

3. návrhu poslankyne Chodelkovej, v zmysle písomného návrhu (ŠPORT PARK s.r.o.). 

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

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

 

 

 

Ad 8/ Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2021  

Materiál č. 12/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou športu. 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. 12/2022. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 9/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2021  

 

Materiál č. 13/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

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

uviedla predkladateľka materiálu – Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Cibulka. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 13/2022. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 10/ Správa o výsledkoch kontrol  

 

Materiál č. 14/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

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

športu. 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,  

- Šuteková, 

- Kašša. 

 

 

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. 14/2022. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 11/ Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na 

rok 2022  

Materiál č. 15/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

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

komisiou životného prostredia, komisiou školstva a mládeže a komisiou sociálnou, zdravotnou 

a bytovou. 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. 15/2022. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 12/ Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

 

Materiál č. 16/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Primátor mesta 

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

a internetovej stránke mesta od 03.02.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

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

Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Richter, 

- 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 neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani 

proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 13/ Návrh VZN mesta Žilina o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

 

Materiál č. 17/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

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

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

mesta a internetovej stránke mesta od 03.02.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

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

Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 16/2022 (VZN č. 1/2022). Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 14/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov)  

 

Materiál č. 18/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

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

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

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril 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 body 1 

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

č. 17/2022, č. 18/2022, č. 19/2022, č. 20/2022, č. 21/2022, č. 22/2022, č. 23/2022, č. 24/2022, 

č. 25/2022, č. 26/2022, č. 27/2022, č. 28/2022, č. 29/2022, č. 30/2022, č. 31/2022, č. 32/2022. 

Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 15/ Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (nájom)  

 

Materiál č. 19/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

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

bytovou. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Jozef Pollák, konateľ spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Bechný, 

- Maňák. 

 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie k bodu č. 2 pozmeňujúci návrh na uznesenie 

v znení: 

„Nájom nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Bod 2/ 

Spoločnosť Žilbyt s.r.o. uzatvorí dodatok  k nájomnej zmluve so športovým klubom až po 

vysporiadaní všetkých záväzkov voči mestu, vrátane splátok vyplývajúcich zo splátkového 

kalendára.“ 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu uznesenia k bodu č. 1. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 33/2022. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

2. pozmeňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej, v zmysle písomného návrhu k bodu č. 2. 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

3. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslankyne Šutekovej 

k bodu č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 34/2022. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 16/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach)  

 

Materiál č. 20/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

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

a komisiou dopravy (vybrané body). Materiál uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana 

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

Mestského úradu v Žiline.  

 

 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
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Bod č. 1 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie pozmeňujúci návrh na zmenu ceny, ktorú 

navrhla komisia finančná a majetková, v znení: 

 

„schvaľuje  

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

vecné bremeno)“nasledovne: 

 

Odpredaj a zámena nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Bod 1/ 

Odpredaj za cenu 220 €/m2“ 

 

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

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom predloženom poslankyňou Šutekovou na zmenu ceny 

na 220 €/m2, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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

Šutekovou. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 35/2022. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 2 

 

Stiahnutý z rokovania na základe žiadosti predkladateľa materiálu. 

 

Bod č. 3 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Randa, 

- Šuteková. 

 

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

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh v znení: 
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„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje 
 

Doplnenie uznesenia v bode 3: 

Povinnosť, aby kúpna zmluva obsahovala povinnosť žiadateľov vybudovať odvodnenie na 

vlastné náklady zmysle projektovej dokumentácie do 24 mesiacov pod sankciou odstúpenia od 

zmluvy.“ 

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie odporúčanie komisie finančnej a majetkovej  

neuskutočniť odpredaj v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“nasledovne: 

 

Odpredaj s zámena nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Bod 3/ 

Neuskutočniť odpredaj“ 

  

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

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na doplnenie uznesenia, 

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

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

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

V zmysle čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline sa o návrhu 

komisie finančnej a majetkovej predloženom poslankyňou Šutekovou nehlasovalo. 

 

2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Šuteková, 
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- Groma. 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie pozmeňujúci návrh na zmenu ceny, ktorú 

navrhla komisia finančná a majetková, v znení: 

 

„schvaľuje  

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

vecné bremeno)  nasledovne: 
 

Odpredaj s zámena nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Bod 4/ 

Odpredaj za cenu 60 €/m2“ 

 

Poslanec Groma predložil v rámci diskusie pozmeňujúci návrh na zmenu ceny v znení: 

 

„Nakladanie s majetkom 

Uznesenie č. 4 

Zmena ceny: 100 eur/m2“ 

  

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

1. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslankyňou Šutekovou na zmenu ceny na 60 €/m2, v 

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

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

prílohu č. 2 zápisnice. 

V zmysle čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline sa 

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Gromu nehlasovalo. 

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

Šutekovou. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 36/2022. Výsledok hlasovania č. 27 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 
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zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 37/2022. Výsledok hlasovania č. 28 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

NÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

 

Bod č. 1 a  Bod č. 2 

 

Primátor mesta otvoril spoločnú diskusiu k obom bodom programu.  

Do diskusie sa k bodu č. 2 prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Šuteková, 

- Randa. 

 

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

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie pozmeňujúci návrh na zmenu ceny, ktorú 

navrhla komisia finančná a majetková, v znení: 

 

„schvaľuje  

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

vecné bremeno)“nasledovne: 

 

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

zreteľa  

Bod 2/ 

Nájom za cenu 450 €/rok“ 

 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje 

Doplnenie uznesenia v bode  

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, bod č. 2: 

Povinnosť, aby vyhradené parkovacieho miesto pre ZTP bolo verejné prístupné počas celej 

doby nájmu.“ 

 

Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 
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1. Uznesení viažucemu sa k bodu č. 1. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 38/2022. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu predloženom poslankyňou Šutekovou na zmenu ceny na 450 €/rok, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

3. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na doplnenie uznesenia, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

4. uznesení ako celku v znení schváleného v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 

predloženého poslankyňou Šutekovou a doplňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora – uznesenie viažuce sa k bodu č. 2. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 39/2022. Výsledok hlasovania č. 

32 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. 40/2022. Výsledok hlasovania č. 33 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 4 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Randa. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 41/2022. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 5 

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 42/2022. Výsledok hlasovania č. 35 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

VECNÉ  BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 
 

 

Primátor mesta otvoril spoločnú diskusiu k bodom programu 1-7.  

 

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

základe všeobecného súhlasu dal spoločne hlasovať o bode č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 43/2022, č. 

44/2022, č. 45/2022, č. 46/2022, č. 47/2022, č. 48/2022, č. 49/2022. Výsledok hlasovania č. 36 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

OSTATNÉ 

Bod č. 1 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Randa. 

 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje 

Doplnenie uznesenia v bode  

OSTATNÉ, bod č. 1: 

Povinnosť, aby športový areál bol verejne prístupný počas celej doby podnájmu.“ 

 

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

1. doplňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, na doplnenie uznesenia, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 50/2022. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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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. 51/2022. Výsledok hlasovania č. 39 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 52/2022. Výsledok hlasovania č. 40 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 17/ TOP VISION s.r.o – nájom (zámer)  

 

Materiál č. 21/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou životného prostredia a komisiou športu. Materiál uviedol predkladateľ 

a zároveň i spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Martinková. 

 

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. 53/2022. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 18/ Návrh na schválenie člena dozornej rady v záujmovom združení právnických osôb 

InoVia  

 

Materiál č. 22/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

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

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

majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline. Jej vystúpenie doplnil 

primátor mesta. 

 

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Kašša, 

- Cáder. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 54/2022. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

 

 

Ad 19/ Personálna zmena v spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.  

Materiál č. 23/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M, vedúca odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Juriš, 

- Cáder, 

- Martinková. 

 

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. 55/2022. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 20/ Informatívna správa – Výročná správa k plánovaniu a stratégiám v mestskej zeleni 

za rok 2021  

 

Materiál č. 24/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Materiál uviedli spracovateľky materiálu – Ing. Lucia Bolibruchová, referentka referátu správy 

mestskej zelene a Ing. Anna Kyselová z útvaru hlavného architekta.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka, 

- Maňák, 

- Filipová, 

- Martinková. 

 

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. 56/2022. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte 

pridelených bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok  2021  

 

Materiál č. 26/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou sociálnou, zdravotnou 

a bytovou. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Katarína Praženicová, vedúca 

odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Bechný. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 57/2022. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 22/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, 

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

v znení VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, 

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

 

Materiál č. 27/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou sociálnou, zdravotnou 

a bytovou. Primátor informoval, že Návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 03.02.2022. K tomuto návrhu neboli 

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

spracovateľka materiálu – Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového 

Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Filipová. 

 

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. 58/2022 (VZN č. 2/2022). Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 23/ Predloženie Informatívnej správy o prehľade striech na objektoch vo vlastníctve 

mesta v zmysle uznesenia 40/2021  

 

Materiál č. 28/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

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: 

- Maňák, 

- Cáder, 

- Juriš, 

- Delinčák. 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  
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V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Po odznení 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. 59/2022. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 24/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 

17.02.2020  

 

Materiál č. 29/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

JUDr. Roman Dolejší, LL.M., vedúci stavebného úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 60/2022. Výsledok hlasovania č. 48 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 25/ Informatívna správa o použití finančných prostriedkov  

 

Materiál č. 30/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou sociálnou, zdravotnou 

a bytovou. Materiál uviedla predkladateľka materiálu – Mgr. Et Mgr. Jana Filipová, správkyňa 

Nadácie Mesta Žilina a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 61/2022. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 26/ Požiadavka na zabezpečenie asistentov výborov mestských častí  

 

Materiál č. 31/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

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

Mgr. Branislav Delinčák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cáder, 

- Pažický, 

- Juriš. 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 62/2022. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

 

 

Ad 27/ Vytvorenie parkovacích miest na sídlisku Vlčince realizáciou lokálnych 

ekologických parkovacích domov pre rezidentov I. etapa  

 

Materiál č. 32/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia, komisiou dopravy a komisiou územného 

plánovania a výstavby. Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Iveta Martinková, 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Cibulka, 

- Šuteková, 

- Juriš, 

- Cáder. 

 

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 primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 63/2022. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 28/ Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina  

 

Materiál č. 33/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia, komisiou dopravy a komisiou územného 

plánovania a výstavby. 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 návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 64/2022. Výsledok hlasovania č. 52 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 29/ Bezpečnostné opatrenia pri školských zariadeniach na sídlisku Vlčince  

 

Materiál č. 34/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a komisiou dopravy. Materiál uviedol 

spracovateľ materiálu – Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Jeho vystúpenie doplnil primátor mesta. 

 

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Juriš, 

- Šoška, 

- Groma, 

- 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 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. 65/2022. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 30/ Vybudovanie psích parkov v Žiline  

 

Materiál č. 35/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 
Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Denis Cáder, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline.  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Filipová, 

- 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 primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 66/2022. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

 

 

Ad 31/ Interpelácie 

 

Interpelácie predložené neboli. 

 

 

 

Ad 32/ Všeobecná rozprava 

 

Primátor mesta uviedol, že presúva termín aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiline zo dňa 04.04.2022 na deň 25.04.2022. 

 

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

predložil návrh na uznesenie ku zmene členstvu v komisiách mestského zastupiteľstva v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. vzdanie sa členstva, člena – neposlanca, Vladimíra Janduru v komisii územného 

plánovania a výstavby Mestského zastupiteľstva v Žiline k 31.03.2022.“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka, 

- Cáder, 

- Juriš, 

- Maňák. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia predloženom Mgr. Ing. Radoslavom Machanom, vedúcim odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 67/2022. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

 

Ad 33/ Záver 

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

nehlasovali.  

 

Poslanec Pažický za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo 

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

o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor, skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na 30. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 33 zápisnice. 

 

 

 

 

 

___________________________                       _______________________________ 

          Mgr. Peter Fiabáne                                                Ing. Michal Berger 

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

 

 

 

 

 

  ___________________________                        _______________________________ 

I. overovateľ – Ing. Ján Ničík, v. r.                        II. overovateľ – Mgr. Martin Barčík, v. r. 

Zapísala v Žiline dňa 28.02.2022 Terézia Cibulková 


