
ZÁPISNICA 

 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 07.03.2022  

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 07.03.2022 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. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, náčelník Mestskej polície Žilina, prednosta mestského úradu a vedúci zamestnanci 

Mestského úradu v Žiline. Prednosta – Ing. Michal Berger ospravedlnil svoju neúčasť na tomto 

zasadnutí. 

Primátor mesta privítal všetkých prítomných.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 16 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnili 

poslanci: Augustín, Barčík, Cibulka, Delinčák, Durmis, Filipová, Johanes, Juriš, Kašša, 

Martinková, Peter Ničík, Pažický, Randa, Šoška a Trnovec. 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 Chodelkovú a Talapku. 

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: Hriník, Bechný, Cáder, 

Kapitulík a Richter. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie 

pripomienky, resp. iný návrh. 

Nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu návrhovej komisie žiadne pripomienky. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: Hriník, Bechný, 

Cáder, Kapitulík a Richter. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu 

schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Vyhlásenie mesta Žilina k situácii na Ukrajine – mat. č. 36/2022 

3. Záver 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k návrhu programu.  



  2. strana Zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 07.03.2022 

 
 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil 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. Vyhlásenie mesta Žilina k situácii na Ukrajine – mat. č. 36/2022 

3. Záver  

 

Primátor mesta zároveň požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky 

alebo návrhy v písomnej podobe predložili jemu ako predsedajúcemu. Dodal, že prázdny 

formulár na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích 

stoloch. 

 

 

 

Ad 2/ Vyhlásenie mesta Žilina k situácii na Ukrajine 

 

Materiál č. 36/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina. 

 

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Groma, 

- Cáder, 

- Milan, 

- Šuteková. 

 

 

Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

V rámci diskusie poslanec Kapitulík predložil návrh uznesenia v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

ukončenie Dohody o obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej, vzdelávacej 

a kultúrnej spolupráci medzi mestom Žilina (Slovenská republika) 

a Administráciou mesta Krasnojarsk (Ruská federácia) 

 

II. schvaľuje 

ukončenie Zmluvy o nadviazaní medzinárodnej spolupráce medzi mestom Žilina 

(Slovenská republika) a mestom Grodno (Bieloruská republika) 
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III. žiada 

primátora o bezodkladné informovanie druhej strany o ukončení partnerstva. 

Súčasťou informácie bude aj text Vyhlásenia Mesta Žilina k situácii na Ukrajine.“  

 

Poslanec Groma predložil vo svojom diskusnom príspevku doplňujúci návrh uznesenia v znení: 

“Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

II.  žiada 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v lehote do 10 dní od právoplatnosti 

uznesenia zverejnil na úradnej tabuli mesta a médiách potrebné informácie, ktoré 

budú slúžiť obyvateľom mesta v prípade evakuácie, a to najmä: 

 

a) mapové zobrazenie CO krytov, spádové oblasti CO krytov, kto bude 

zodpovedný za otvorenie a správu CO krytov počas vojnového konfliktu alebo 

ekologickej katastrofy (napr. únik radiácie), kontakty na tieto osoby, 

b) ako majú občania postupovať pri využití CO krytov, čo si občania majú 

zobrať do CO krytu a pod.,  

c) kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude poskytovať aktuálne informácie a 

koordináciu v prípade vojnového konfliktu alebo ekologickej katastrofy, 

d) zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pri vzniku 

mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia (vojnový 

konflikt, únik radiácie a pod.) na území mesta Žilina, 

e) aktuálne kontakty na všetky silové, zdravotné, sociálne, záchranné, 

humanitárne a iné zložky zasahujúce v prípade vojnového konfliktu alebo 

ekologickej katastrofy. 

 

III. schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu na rok 2022 uvedenú v tabuľke: 
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Ekon. 

klasif. 
Text  

presuny (+/-), 

navýšenie / 

zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov  

13 6 640 Nadácia mesta Žilina 20 000 € 

2 1 630 Podporná činnosť – správa mesta – tovary a služby   - 20 000 € 

 

Peniaze budú použité výlučne na elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárnu pomoc 

v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, a to len na len na území mesta Žiliny.“  
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Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu uznesenia predloženého poslancom Kapitulíkom, v zmysle písomného návrhu. 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 68/2022. Výsledok hlasovania č. 3 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Gromu, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili (časť II. a III. uznesenia č. 69/2022). Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Gromu. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 69/2022. 

Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 3/ Záver 

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

nehlasovali.  

 

Poslanec Kapitulík, za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo 

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

o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor mesta skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 4 zápisnice. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Mgr. Peter Fiabáne 

                                                       primátor mesta Žilina, v. r. 

 

 

 

 

  ___________________________                             _______________________________ 

I. overovateľ – PaedDr. Ľudmila Chodelková, v.r.    II. overovateľ – Ing. František Talapka, v.r.          

 

Zapísala v Žiline dňa 08.03.2022 Terézia Cibulková 


