
ZÁPISNICA 

 

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.04.2022 

a 26.04.2022  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 25.04.2022 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. Pôvodne plánovaný termín 

zasadnutia 04.04.2022 bol presunutý na termín 25.04.2022, o čom boli poslanci i verejnosť 

informovaní v dostatočnom predstihu prostredníctvom úradnej tabule i webového sídla mesta. 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

mesta, náčelník Mestskej polície Žilina, prednosta mestského úradu, hlavný architekt mesta 

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

ktorí predkladajú materiál. 

Primátor mesta privítal všetkých prítomných, ako i zástupcov médií a občanov.  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 27 poslancov, a tým je mestské 

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

zasadnutia zvýšil na 30. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnil poslanec Peter Ničík. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 32. 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 Richtera a Šošku. 

Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

z radov zamestnancov mesta Mgr. Ing. Radoslava Machana, vedúceho odboru vnútornej 

organizácie a správy MsÚ a JUDr. Janu Ochodničanovú, LL.M., vedúcu odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Pažický, Talapka, Juriš, 

Kapitulík a Birnerová. 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 Birnerová. 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. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 37/2022 

3. Informatívna správa „Možnosti poštových služieb po ukončení prevádzok kontaktných 

miest“ – mat. č. 38/2022 
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4. 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 – marec 2022 – mat. č. 39/2022 

5. Návrh na zrušenie uznesení – mat. č. 40/2022 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ – mat. č. 41/2022 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa“ – mat. č. 42/2022 

8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina“ – 

mat. č. 43/2022 

9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav 

chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina“ – mat. č. 44/2022 

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Podpora administratívnych kapacít pre UMR 

Žilina“ – mat. č. 45/2022 

11. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2022 

12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2021 – mat. č. 47/2022 

13. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 48/2022 

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

13/2021 – Informatívna správa – mat. č. 49/2022 

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

14/2021 – Informatívna správa – mat. č. 50/2022 

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

– mat. č. 51/2022 

17. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach Zásady 

stanovenia ich použitia a určenie ich výšky – zmena z dôvodu konfliktu záujmov – mat. 

č. 52/2022 

18. Návrh na schválenie zámeru predaja obchodného podielu mesta Žilina v spoločnosti 

MsHKM Žilina, s.r.o. formou obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 53/2022 

19. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, informatívna správa 

o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 54/2022 

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

55/2022 

21. TOP VISION s.r.o – nájom – mat. č. 56/2022 

22. Nakladanie s majetkom – nájomná zmluva – mat. č. 57/2022 

23. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve – mat. č. 58/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 59/2022 

25. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2021 – mat. č. 60/2022 

26. DAG SLOVAKIA, a.s., Ing. Viliam Čech – nadobudnutie projektovej dokumentácie 

a iné – mat. č. 61/2022 

27. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia 

(Hlavná)“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 62/2022 
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28. Schválenie investičného zámeru „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“ a jeho 

financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č. 

63/2022 

29. Personálne obsadenie v orgánoch Nadácie Mesta Žilina – mat. č. 64/2022 

30. Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina 

za rok 2022 – mat. č. 65/2022 

31. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 66/2022 

32. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina – mat. č. 

67/2022 

33. Zámer vybudovania prírodného ekologického cintorína „Záhrada duší“ – mat. č. 

68/2022 

34. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami – 

mat. č. 69/2022 

35. Časový harmonogram údržby vodných tokov a povodí Slovenským vodohospodárskym 

podnikom v meste Žilina pre rok 2022 – mat. č. 70/2022 

36. Druhá výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline – mat. č. 71/2022 

37. Výzva na realizáciu mestskej parkovacej politiky, ktorá bude výhradne pod kontrolou 

Mesta Žilina – mat. č. 72/2022 

38. Výzva na opravu autobusových prístreškov na Rajeckej ulici – mat. č. 73/2022 

39. Interpelácie 

40. Všeobecná rozprava 

41. Záver 

 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k návrhu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Bechný, 

- Chodelková. 

 

 

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

 

Primátor mesta predložil návrh na doplnenie programu o nový bod s názvom „Informatívna 

správa Pomoc Mesta Žilina počas utečeneckej krízy spojenej s vojenským konfliktom na 

Ukrajine“. Tento bod navrhol zaradiť ako bod č. 2 programu mestského zastupiteľstva. 

 

Poslanec Bechný predložil návrh na zmenu programu v znení: 

 

„Body: 32, 33, 34 a 38 za bod 18. 

Z osobných dôvodov musím dnes, podobne aj jeden kolega z nášho klubu odísť skôr z MZ 

a keďže sme predkladatelia týchto materiálov, radi by sme za ne hlasovali. 

Ďakujem.“  

 

Poslankyňa Chodelková predložila doplňujúci návrh k programu v znení: 

 

„Zaradenie do programu, pred bod 19, 2 body programu 
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1. Zámer získania nehnuteľnosti Ciachovňa Žilina 

2. Výzva k realizácii projektu Športcentrum Karpatská“ 

 

 

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

 

1. svojom návrhu zaradiť do programu nový bod č. 2 - materiál s názvom „Informatívna správa 

Pomoc mesta Žilina počas utečeneckej krízy spojenej s vojenským konfliktom na 

Ukrajine“. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. návrhu poslanca Bechného zaradiť pôvodne body č. 32, č. 33, č. 34 a č. 38 za pôvodný bod 

č. 18, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. návrhu poslankyne Chodelkovej zaradiť do programu dva nové materiály s názvom: 

„Zámer získania nehnuteľnosti Ciachovňa Žilina“ a „Výzva k realizácii projektu 

Športcentrum Karpatská“, v zmysle písomného návrhu. Oba nové body budú zaradené pred 

pôvodný bod č. 19. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

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

zápisnice. 

4. programe ako celku v znení schválených zmien. Hlasovaním poslanci program 32. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Primátor mesta vyhlásil 5 minútovú technickú prestávku na úpravu programu do schválenej 

podoby. 

 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Informatívna správa Pomoc Mesta Žilina počas utečeneckej krízy spojenej s vojenským 

konfliktom na Ukrajine 

3. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 37/2022 

4. Informatívna správa „Možnosti poštových služieb po ukončení prevádzok kontaktných 

miest“ – mat. č. 38/2022 

5. 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 – marec 2022 – mat. č. 39/2022 

6. Návrh na zrušenie uznesení – mat. č. 40/2022 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“ – mat. č. 41/2022 

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

„Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa“ – mat. č. 42/2022 

9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina“ – 

mat. č. 43/2022 
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10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav 

chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina“ – mat. č. 44/2022 

11. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Podpora administratívnych kapacít pre UMR 

Žilina“ – mat. č. 45/2022 

12. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 46/2022 

13. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta 

Žilina za rok 2021 – mat. č. 47/2022 

14. Záverečný účet mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 48/2022 

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

13/2021 – Informatívna správa – mat. č. 49/2022 

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

14/2021 – Informatívna správa – mat. č. 50/2022 

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

– mat. č. 51/2022 

18. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach Zásady 

stanovenia ich použitia a určenie ich výšky – zmena z dôvodu konfliktu záujmov – mat. 

č. 52/2022 

19. Návrh na schválenie zámeru predaja obchodného podielu mesta Žilina v spoločnosti 

MsHKM Žilina, s.r.o. formou obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 53/2022 

20. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina – mat. č. 

67/2022 

21. Zámer vybudovania prírodného ekologického cintorína „Záhrada duší“ – mat. č. 

68/2022 

22. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami – 

mat. č. 69/2022 

23. Výzva na opravu autobusových prístreškov na Rajeckej ulici – mat. č. 73/2022 

24. Zámer získania nehnuteľnosti Ciachovňa Žilina 

25. Výzva k realizácii projektu Športcentrum Karpatská 

26. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, informatívna správa 

o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 54/2022 

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

55/2022 

28. TOP VISION s.r.o – nájom – mat. č. 56/2022 

29. Nakladanie s majetkom – nájomná zmluva – mat. č. 57/2022 

30. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve – mat. č. 58/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 59/2022 

32. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2021 – mat. č. 60/2022 

33. DAG SLOVAKIA, a.s., Ing. Viliam Čech – nadobudnutie projektovej dokumentácie 

a iné – mat. č. 61/2022 

34. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia 

(Hlavná)“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – mat. č. 62/2022 

35. Schválenie investičného zámeru „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“ a jeho 

financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – mat. č. 

63/2022 
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36. Personálne obsadenie v orgánoch Nadácie Mesta Žilina – mat. č. 64/2022 

37. Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina 

za rok 2022 – mat. č. 65/2022 

38. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 66/2022 

39. Časový harmonogram údržby vodných tokov a povodí Slovenským vodohospodárskym 

podnikom v meste Žilina pre rok 2022 – mat. č. 70/2022 

40. Druhá výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline – mat. č. 71/2022 

41. Výzva na realizáciu mestskej parkovacej politiky, ktorá bude výhradne pod kontrolou 

Mesta Žilina – mat. č. 72/2022 

42. Interpelácie 

43. Všeobecná rozprava 

44. Záver 

 

 

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

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy predložili písomne jemu, ako predsedajúcemu.  

 

 

Ad 2/ Informatívna správa Pomoc Mesta Žilina počas utečeneckej krízy spojenej 

s vojenským konfliktom na Ukrajine 

 

Materiál bol zaradený do programu rokovania na základe hlasovania poslancov mestského 

zastupiteľstva 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 poslanci: 

- Šuteková, 

- Maňák. 

 

 

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

 

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. 70/2022. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 3/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

Materiál č. 37/2022 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. 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Bechný. 

 

 

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. 71/2022. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 4/ Informatívna správa „Možnosti poštových služieb po ukončení prevádzok 

kontaktných miest“  

Materiál č. 38/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice, uviedol 

ho predkladateľ materiálu - Ing. Michal Berger, prednosta Mestského úradu v Žiline. 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Pažický, 

- Maňák. 

 

 

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. 72/2022. Výsledok hlasovania č. 8 (vrátane hlasovania poslancov Durmis, Pažický 

a Johanes ZA) tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 5/ 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 – marec 2022  

Materiál č. 39/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou dopravy 

a komisiou územného plánovania a výstavby. Materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice a uviedol 

ho RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci oddelenia dopravy Mestského úradu v Žiline. 
 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Talapka, 

- Maňák,  

- Cáder. 
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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. 73/2022. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Primátor mesta odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva poslancovi Randovi, prvému 

zástupcovi primátora. 

 

Ad 6/ Návrh na zrušenie uznesení  

Materiál č. 40/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice, uviedol 

ho Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu v 

Žiline. 

Následne 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 návrhoch uznesení viažucich sa k tomuto materiálu. 

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

74/2022 a 75/2022. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 7/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa“  

Materiál č. 41/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice, uviedol 

ho Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu v 

Žiline. 

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

 

Do diskusie sa prihlásil poslanec: 

- Kapitulík. 

 

 

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

s diskusným príspevkom.  

 

Poslanec Kapitulík navrhol, aby všetky body súvisiace so Žiadosťou o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku boli prerokované spoločne a zároveň boli odhlasované 

jedným spoločným hlasovaní. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, doplnil, že body č. 7, 8, 9, 10 a 11 budú odhlasované 

spoločne, pričom uznesenia viažuce sa k jednotlivým bodom budú zapísané samostatne. 
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Ad 8/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. etapa“  

Materiál č. 42/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice, uviedol 

ho Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií 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. 

 

Ad 9/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina“  

Materiál č. 43/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice, 

uviedol ho Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií 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. 

 

Ad 10/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt s názvom „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav 

chodníkov a zvýšením podielu zelene v meste Žilina“  

Materiál č. 44/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice, 

uviedol ho Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií 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. 

 

Ad 11/ Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku za účelom realizácie projektu „Podpora administratívnych kapacít pre UMR 

Žilina“  

Materiál č. 45/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice, 

uviedol ho Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií 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 na základe všeobecného súhlasu dal hlasovať o návrhoch uznesení viažucich 

sa k bodom programu č. 7 až č. 11. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy 
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schválili a prijali uznesenia č. 76/2022, 77/2022, 78/2022, 79/2022 a č. 80/2022. Výsledok 

hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 12/ Správa o výsledkoch kontrol  

Materiál č. 46/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. Materiál uviedla predkladateľka materiálu 

- Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta. 

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

 

Do diskusie sa prihlásila 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. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 81/2022. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

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

primátorovi mesta. 

Následne bola vyhlásená 10 minútová prestávka. Po jej ukončení pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

Ad 13/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2021  

Materiál č. 47/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 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.  

 

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. 82/2022. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 14/ Záverečný účet mesta Žilina za rok 2021  

Materiál č. 48/2022 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 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránke mesta od 07.04.2022. 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, po odznení faktickej poznámky, primátor 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 83/2022. Výsledok hlasovania č. 14 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 15/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

13/2021 – Informatívna správa  

Materiál č. 49/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a 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. 84/2022. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 16/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

14/2021 – Informatívna správa  

 

Materiál č. 50/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou školstva a mládeže a 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. 85/2022. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 17/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2022  

Materiál č. 51/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

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

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

Mestského úradu v Žiline. Pred uvedením materiálu spracovateľ informoval, že predkladá tri 

pozmeňujúce návrhy k tomuto materiálu v znení: 

1. Návrh 

 

V textovej časti v rámci zmeny rozpočtu v časti 11.4. Detské ihriská a športoviská sa mení text 

(VO č. 3) EK 710, suma 7000 € 

„ihriská – Javorová ul. + Gaštanová ul. – asfaltovanie“ 

Na 

„ihriská – Gaštanová ul. + Smreková ul – asfaltovanie“ 

 

 

2. Návrh 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022“ nasledovne: 

 

 
Výdavky 

 
Pro- 
gram 

Pod- 
progr. 

Funkč. 
klasif. 

Ekon. 
klasif. 

Text RO 4/2022 

 
7 

 
2 

 
04.5.1 

 
710 

Rekonštrukcia lávka pre peších, 
Obchodná ul., Vlčince – z prostriedkov 
bankového investičného úveru 

 
- 20 000 

 

 
13 

 
3 

 
10 2.0 

 
710 

Stavebné úpravy lódžií na budove ZpS 
ÚSMEV – z prostriedkov bankového 
investičného úveru 

 
20 000 

Výdavky – úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 

 

3. Návrh 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
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zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022“ nasledovne: 

 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 4/2022 

7 2 04.5.1 710 
rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda - výdavky 

z prostr. bankového inv. Úveru (pozn *) 
-453 000 

7 2 04.5.1 710 
PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla) - výdavky z prostr. 

bankového inv. úveru 
36 000 

6 1 05.1.0 710 
polopodzemné kontajnerové stojiská - Hájik, Hečkova ul.  - 

výdavky z prostr. bankového inv. úveru 
140 000 

8 2 09.2.1.1 710 
revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku - výdavky z 

prostr. bankového inv. úveru 
277 000 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta. 

 

Pozn *: Celková výška investície rekonštrukcie mostov Sv. Cyrila a Metoda na jednu zmluvu sa 

predpokladá vo výške 890 000 €. Realizácia investície sa predpokladá v rokoch 2022 a 2023. 

V roku 2022 sa predpokladá realizácia 437 000 €, následne sa bude pokračovať v roku 2023 s 

predpokladom 453 000 €, čo bude predmetom rozpočtu v danom roku. 

Pozn **: financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka“ 

vzhľadom na zmenu účelu využitia bankového investičného úveru  mesto zabezpečí v roku 2023 

v potrebnom rozsahu na realizáciu“ 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Richter, 

- Cibulka, 

- Šoška,  

- Juriš, 

- Cáder, 

- Šuteková, 

- Kapitulík, 

- Pažický. 

 

 

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

 



  14. strana Zápisnice z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.04.2022 a 26.04.2022 

 
 

Poslanec Richter požiadal počas svojho vystúpenia v diskusii o predĺženie diskusného 

príspevku o ďalších 5 minút. Následne dal primátor mesta o jeho požiadavke hlasovať. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 17 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Poslanec Cibulka sa odhlásil z diskusie v poradí nasledoval s diskusným príspevkom poslanec 

Šoška. 

Poslanec Šoška predložil vo svojom diskusnom príspevku pozmeňujúci návrh v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 4/2022“ nasledovne: 

 

Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 4/2022 

2 1 01.1.1 640 
výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v 

mestských častiach - MV č. 4 
-1 200 

11 

 

4 06.2.0 630 

kresby pre deti na asfaltové ihriská a na chodníky 

(výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v 

mestských častiach - MV č. 4) 

1 200 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 

 

Poslanec Juriš dal návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku poslanca 

Šošku. Následne dal primátor mesta o jeho požiadavke hlasovať. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

Následne poslanec Juriš predložil vo svojom diskusnom príspevku doplňujúci návrh 

k rozpočtovej zmene č. 4/2022 v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022“ nasledovne: 
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Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 4/2022 

4 14 08.2.0 710 

Doplnenie hniezd mestského rozhlasu v MČ Bytčica - 

výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v 

mestských častiach - MV č. 6 

-2 500 

11 5 06.4.0 710 

Doplnenie bodov VO v MČ Trnové, Bytčica - výdavky z 

pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských 

častiach - MV č. 6 

-7 500 

2 1 01.1.1 710 
výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v 

mestských častiach - MV č. 6 
-6 000 

2 1 01.1.1 630 

Výdavky na kultúrne, spoločenské, športové a iné 

podujatia - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory 

v mestských častiach - MV č. 6 

16 000 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.“ 

 

Poslanec Kapitulík dal návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku 

poslanca Juriša. Primátor mesta dal o jeho požiadavke hlasovať. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Šošku, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili (časť I. bod č. 4 uznesenia č. 86/2022). Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice.  

2. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu.  Písomný návrh tvorí 

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

schválili (časť I. bod č. 5 uznesenia č. 86/2022). Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

3. uznesení č. 86/2022 ako celku v znení zmien navrhnutých a prednesených spracovateľom 

materiálu a v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Šošku a doplňujúceho 

návrhu poslanca Juriša. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 86/2022. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
 

 

Primátor mesta vyhlásil hodinovú prestávku na obed. Po ukončení prestávky pokračovalo 

rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 
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Ad 18/ Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach 

Zásady stanovenia ich použitia a určenie ich výšky – zmena z dôvodu konfliktu záujmov  

Materiál č. 52/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou. 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: 

- Juriš, 

- Cáder, 

- Kapitulík, 

- Šuteková, 

- Kašša, 

- Richter. 

 

 

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

 

Poslankyňa Balogová dala návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému príspevku 

poslanca Richtera. Primátor mesta dal o jej požiadavke hlasovať. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  

Následne dal poslanec Kašša návrh na ukončenie faktických poznámok k diskusnému 

príspevku poslanca Richtera. Primátor mesta dal o jeho požiadavke hlasovať. Hlasovaním 

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

č. 2 zápisnice.  

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

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

 

Primátor mesta vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút. Následne pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva bodom č. 19. 

 

Ad 19/ Návrh na schválenie zámeru predaja obchodného podielu mesta Žilina 

v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. formou obchodnej verejnej súťaže  

Materiál č. 53/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou športu a komisiou finančnou a majetkovou. 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. 
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Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka, 

- Durmis, 

- 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 a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a 

na základe žiadosti poslanca Randu, prvého zástupca primátora vyhlásil krátku prestávku pred 

hlasovaním o tomto bode programu. 

 

Po ukončení prestávky dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva prijali uznesenie č. 87/2022. Výsledok hlasovania č. 26 (vrátane 

poslanec Maňák ZA) tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 20/ Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina  

Materiál č. 67/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou, komisiou územného plánovania 

a výstavby, komisiou životného prostredia a komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca 

primátora a poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Nakoľko mu počas uvádzania 

materiálu uplynul povolený časový interval, požiadal o predĺženie času na uvedenie materiálu 

o ďalších 5 minút. Následne dal primátor mesta o jeho požiadavke hlasovať. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, uviedol, že predkladá pozmeňujúci 

návrh k tomuto materiálu v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje zmenu predkladaného uznesenia v bode II., 3. s 

novým textom: 

 

II. schvaľuje 
 

3. zmenu rozpočtu na rok 2022 uvedenú v tabuľke: 
 

P
ro

g
ra

m
 

P
o

d
p

o
rg

ra
m

 

Ekon. 

klasif. 
Text 

presuny (+/-), 

navýšenie / 

zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov 

2 1 
630 Odstránenie nelegálnych reklamných stavieb a zariadení 28 984 € 

9 5 640 Podpora rozvoja cestovného ruchu - Bežné transfery - 28 984 € 
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a pridáva sa bod III., ktorý znie: 

III. žiada: 
 
1. Útvar hlavného architekta o spracovanie návrhu regulácie reklamných 

stavieb, ktorým by sa stanovili podmienky umiestňovania reklamných stavieb 
na území mesta tak, aby bolo jasné a zrejmé, aké typy reklamných stavieb je 
možné prevádzkovať v meste Žilina, ako majú vyzerať (veľkosť, rozmer, typ, 
farba, prípadne iné), aké majú byť vzdialenosti medzi reklamnými stavbami 
a ostatné a takýto návrh predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Tento materiál bude slúžiť ako podklad pre prípravu príslušného VZN.“ 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Juriš, 

- Groma,  

- Šuteková, 

- Richter, 

- Kapitulík. 

 

 

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

 

Poslanec Juriš predložil vo svojom diskusnom príspevku pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

zmenu časti predkladaného uznesenia v časti II. na nasledovné znenie 

II. žiada: 

 
Útvar hlavného architekta o spracovanie návrhu regulácie reklamných 

stavieb, ktorým by sa stanovili podmienky umiestňovania reklamných 

stavieb na území mesta tak, aby bolo jasné a zrejmé, aké typy reklamných 

stavieb je možné prevádzkovať v meste Žilina, ako majú vyzerať (veľkosť, 

rozmer, typ, farba, prípadne iné), aké majú byť vzdialenosti medzi 

reklamnými stavbami a ostatné a takýto návrh predložil na septembrové 

mestské zastupiteľstvo. Tento materiál bude slúžiť ako podklad pre 

prípravu príslušného VZN. 

III. schvaľuje: 

      zmenu rozpočtu na rok 2022 uvedenú v tabuľke: 
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Diskusia pokračovala v poradí, v akom boli poslanci prihlásení. 

Poslanec Kapitulík predložil vo svojom diskusnom príspevku pozmeňujúci návrh 

k predkladanému bodu programu v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje 

zmenu časti predkladaného uznesenia v časti II. na nasledovné znenie 

II. žiada: 

Útvar hlavného architekta o spracovanie návrhu regulácie reklamných 

stavieb, ktorým by sa stanovili podmienky umiestňovania reklamných stavieb 

na území mesta tak, aby bolo jasné a zrejmé, aké typy reklamných stavieb je 

možné prevádzkovať v meste Žilina, ako majú vyzerať (veľkosť, rozmer, typ, 

farba, prípadne iné), aké majú byť vzdialenosti medzi reklamnými stavbami 

a ostatné a takýto návrh predložil na septembrové mestské zastupiteľstvo. 

Tento materiál bude slúžiť ako podklad pre prípravu príslušného VZN. 

III. schvaľuje: 

zmenu rozpočtu na rok 2022 uvedenú v tabuľke: 
 

Poslanec Juriš ešte pred hlasovaním stiahol svoj pozmeňujúci návrh. 

 

Po odznení všetkých diskusných príspevkov a faktických poznámok primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať o: 

Program Podporgram Ekon. klasif. Text 

presuny (+/-), navýšenie / zníženie 

rozpočtových prostriedkov 
2 1 630 

Odstránenie nelegálnych 

reklamných stavieb a zariadení 

60 000 € 

9 5 640 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

- Bežné transfery 

- 60 000 € 

 

Program Podporgram Ekon. klasif. Text 

presuny (+/-), navýšenie / zníženie 

rozpočtových prostriedkov 
2 1 630 

Odstránenie nelegálnych 

reklamných stavieb a zariadení 

28.984.-€ 

9 5 640 Podpora rozvoja cestovného ruchu 

- Bežné transfery 

- 28.984.-€ 
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1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. Hlasovanie č. 30 bolo vyhlásené za zmätočné. 

4. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého 

zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci Mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 21/ Zámer vybudovania prírodného ekologického cintorína „Záhrada duší“  

Materiál č. 68/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

Materiál uviedla spracovateľka materiálu – Mgr. Zuzana Balogová, 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. 88/2022. Výsledok hlasovania č. 32 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 22/ Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami  

Materiál č. 69/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

Materiál uviedla jedna zo spracovateliek materiálu – Mgr. Zuzana Balogová, 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 po 

odznení faktických poznámok dal hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. 

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

89/2022. Výsledok hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 23/ Výzva na opravu autobusových prístreškov na Rajeckej ulici  

Materiál č. 73/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou dopravy. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. František 

Talapka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

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

- Cáder, 

- Hriník, 

- Delinčák. 

 

 

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. 90/2022. Výsledok hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

Ad 24/ Zámer získania nehnuteľnosti Ciachovňa Žilina 

Materiál bol zaradený do programu rokovania na základe hlasovania poslancov mestského 

zastupiteľstva a tvorí prílohu č. 25 zápisnice. Materiál uviedla jedna zo spracovateľov materiálu 

– PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Martinková, 

- Cáder, 

- 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. 91/2022. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

Primátor mesta vzhľadom na pokročilý čas prerušil rokovanie 32. zasadnutia Mestského 

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

26.04.2022, pričom začiatok rokovania stanovil na 8,00 hod. Ďalej primátor mesta oznámil, že 

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

celého zasadnutia, a preto poveril vedením pokračovania 32. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline poslanca Randu, prvého zástupcu primátora. 
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ZÁPISNICA 

 

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.04.2022  

 

 

Pokračovanie 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline otvoril primátor mesta.  

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

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Svoju neprítomnosť na tomto zasadnutí 

ospravedlnili: poslankyňa Balogová, Filipová, Šuteková a poslanec Peter Ničík. Počet 

prítomných poslancov sa v priebehu zasadnutia zvýšil na 24. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 

1 zápisnice z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

 

Primátor mesta privítal na zasadnutí všetkých prítomných.  

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

primátor mesta v predchádzajúci deň. 

 

 

Ad 25/ Výzva k realizácii projektu Športcentrum Karpatská 

 

Materiál bol zaradený do programu rokovania na základe hlasovania poslancov mestského 

zastupiteľstva a tvorí prílohu č. 26 zápisnice. Materiál uviedla jedna zo spracovateľov materiálu 

– PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Kapitulík, 

- Kašša, 

- Bechný, 

- Šoška. 

 

 

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

Poslanec Kapitulík v rámci diskusie predložil pozmeňujúci návrh uznesenia v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. prerokovalo  

Zámer ŽSK na vybudovanie športového centra na ul. Karpatská a s týmto zámerom 

spojenú zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK za rozostavanú stavbu 

športovej haly – skelet na Karpatskej ulici v Žiline so spoločnosťou ŠPORT PARK, s.r.o. 

ako aj uznesenie č. 13/32 zastupiteľstva ŽSK, bod 10, ktorým bola schválená zámena 

nehnuteľného majetku ŽSK a spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. ako aj jednu z podmienok 

účinnosti Zámennej zmluvy medzi oboma subjektami a to  nadobudnutia vlastníckeho 

práva Mestom Žilina v celosti v 1/1 k pozemku parc. KN-C č. 7845/4 – ostatná plocha 
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o výmere 15771 m2, kat. úz. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, bez zápisu akýchkoľvek 

tiarch na liste vlastníctva.  

 

II. berie na vedomie  

Zámer ŽSK na vybudovanie športového centra na ul. Karpatská a navrhuje rozvoj 

spolupráce Mesta Žilina s ŽSK pri realizácii zámeru ŽSK za účelom vybudovania 

hokejovej akadémie.   

 

III. schvaľuje  

nadobudnutie pozemku parc. č. KN-C 7845/4, ostatná plocha o výmere 15771 m2, kat. 

úz. Žilina bez zápisu akýchkoľvek tiarch na liste vlastníctva do výlučného vlastníctva 

Mesta Žilina od obchodnej spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 

Žilina, IČO: 44818645 za kúpnu cenu 0,03 € za účelom vybudovania športového centra 

na ul. Karpatská prostredníctvom ŽSK a vysporiadania vzťahov so spoločnosťou 

ŠPORT PARK, s.r.o. a z tohto dôvodu následného prevodu pozemku v zmysle bodu V. 

tohto uznesenia do vlastníctva ŽSK.  

 

IV. schvaľuje 

ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 283/2009 zo dňa 20.09.2009. 

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 283/2009 medzi Mestom 

Žilina a obchodnou spoločnosťou ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, 

IČO: 44818645 bude bez vzájomných nárokov a plnení, t.j.  zmluvné strany nebudú mať 

do budúcnosti voči sebe žiadne finančné záväzky ani si voči sebe nebudú uplatňovať 

žiadne sankcie vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí 

finančnej dotácie. 

 

V. schvaľuje 

zámer prevodu nehnuteľného majetku tak, že po nadobudnutí vlastníckeho práva ku 

pozemku parc. č. KN-C 7845/4, ostatná plocha o výmere 15771 m2, kat. úz. Žilina Mesto 

Žilina zverejní najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom 

zámer previesť pozemok parc. č. KN-C 7845/4, ostatná plocha o výmere 15771 m2, kat. 

úz. Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na Žilinský samosprávny 

kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427, ktorý ho nadobudne do svojho 

výlučného vlastníctva v celosti v 1/1, za kúpnu cenu vo výške 1,- EUR. Zverejnenie 

zámeru a následne schvaľovanie prevodu sa uskutoční v čo najkratšom možnom čase 

po nadobudnutí predmetného pozemku do vlastníctva Mesta Žilina od obchodnej 

spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44818645. 

V prípade, že ŽSK nezrealizuje projekt hokejovej haly do roku 2026, bude mať Mesto 

Žilina právo spätnej kúpy parc. č. KN-C 7845/4, ostatná plocha o výmere 15771 m2, 

kat. úz. Žilina za 1 € a kúpy rozostavaného športového areálu (skeletu) za cenu v zmysle 

znaleckého posudku.  

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

v znení neskorších predpisov bude : 

„Prevod pozemku – parc. č. KN-C 7845/4, ostatná plocha o výmere 15771 m2, kat. úz. 

Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa uskutočňuje s ohľadom na viaceré 
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skutočnosti, ale najmä s ohľadom na skutočnosť, že ŽSK má záujem realizovať dostavbu 

predmetného areálu na športový účel, na ktorý bol pri pôvodnom zámere tento areál aj 

určený, avšak nedošlo vzhľadom na okolnosti k jeho naplneniu a dobudovaniu. Na 

pozemku sa nachádza rozostavaná stavba športovej haly – skelet na Karpatskej ulici, 

ktorý nadobudne do svojho vlastníctva Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 

09 Žilina, IČO: 37 808 427 od  obchodnej spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o., 

Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 44818645, pričom Žilinský samosprávny kraj 

použije skelet na vybudovanie hokejovej haly a súvisiacej športovej infraštruktúry, 

potrebnej ako zázemie kreovanej hokejovej akadémie pri ŠŠ Rosinská. V zmysle 

podpísaného Memoranda medzi ŽSK a SZĽH ako aj platného uznesenia Vlády SR je 

potrebné hokejovú akadémiu vytvoriť a hokejovú halu dostavať najneskôr do 31. 12. 

2023. Nemožno tiež opomenúť dôležitý fakt pre prevod z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, že pozemok, ktorý je predmetom prevodu, sa dostal do vlastníctva Mesta Žilina 

ako výsledok úsilia a rokovania ŽSK so súčasným vlastníkom pozemku na ul. Karpatská 

o prevode nehnuteľností a to predovšetkým z dôvodu zabezpečenia lepšej športovej 

vybavenosti nielen kraja, ale najmä samotného mesta Žilina ako krajského mesta.   

Víziou kraja ako aj mesta je vybudovanie inšpiratívneho a podporujúceho prostredia 

pre školskú komunitu a širokú verejnosť v kraji. Realizáciou uvedeného zámeru by došlo 

k výraznej podpore športovej infraštruktúry nielen na stredných školách, ale aj 

samotného mesta Žiliny ako súčasť územného celku Žilinského samosprávneho 

kraja. Vybudovaním športovej infraštruktúry by sa výrazne skvalitnili a posilnili nielen 

ďalšie možnosti podpory výchovnovzdelávacieho procesu, ale sa prispeje ku 

komplexnej podpore športu, voľnočasových aktivít, zdravého životného štýlu mládeže a 

širokej športujúcej verejnosti predovšetkým mesta Žilina, ako centra samosprávneho 

kraja.“ 

VI. poveruje primátora mesta, aby 

rokoval so ŽSK o podmienkach možnej spolupráce s mestom a to najmä o : 

a) po vybudovaní areálu o vyčlenenie časti prevádzkového času širokej verejnosti 

mimo času, počas ktorého budú hokejovú halu využívať študenti hokejovej 

akadémie,  

b) po vybudovaní areálu o vyčlenenie časti prevádzkového času priamo pre 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina mimo času, počas 

ktorého budú hokejovú halu využívať študenti hokejovej akadémie,  

c) o možnom spoločnom postupe na dostavbe časti skeletu na multifunkčnú 

športovú halu, 

d) o možnosti prevodu časti skeletu spolu s pozemkom z vlastníctva ŽSK na Mesto 

Žilina v prípade, ak by nedošlo k dohode o spoločnej dostavbe celého skeletu na 

športové účely a ani ŽSK by sa samostatne nerozhodol dostavbu skeletu 

zrealizovať. Túto časť skeletu by Mesto Žilina využilo na dostavbu potrebnej 

športovej infraštruktúry vo vlastnej réžii. Prevod časti pozemku zo ŽSK na Mesto 

Žilina by bol za 1,0 € a hodnota časti prevádzaného rozostavaného skeletu by 

bola stanovená v zmysle znaleckého posudku.“   
 

Diskusia následne prebiehala v poradí, v akom sa poslanci do diskusie prihlásili. 
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Poslanec Bechný vo svojom diskusnom príspevku predložil doplňujúci návrh v znení (tento 

návrh dopĺňal návrh poslanca Kapitulíka): 

Navrhujem doplniť do bodu V. za text v zmysle znaleckého posudku 

„Mesto Žilina bude mať tiež predkupné právo za kúpnu cenu vo výške 1,- Eur na časť pozemku, 

ktorý ŽSK nevyužije na vybudovanie hokejovej haly a ktorý môže poslúžiť v budúcnosti na 

výstavbu menšej športovej haly pre halové športy mestom Žilina.“ 

 

Následne primátor mesta vyhlásil na základe žiadosti poslanca Randu, prvého zástupcu 

primátora, prestávku. Po ukončení prestávky sa pokračovalo hlasovaním. 

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

dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu uznesenia poslanca Kapitulíka, v zmysle písomného návrhu. 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. doplňujúcom návrhu poslanca Bechného, 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. 

3. uznesení ako celku, v znení schválených zmien. Hlasovaním poslanci Mestského 

zastupiteľstva prijali uznesenie č. 92/2022. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice 

Primátor mesta odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva poslancovi Randovi, prvému 

zástupcovi primátora. 

 

 

Ad 26/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach)  

Materiál č. 54/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

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

a komisiou dopravy a komisiou životného prostredia. 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 

 

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 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. 39 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 
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ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 93/2022. Výsledok 

hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

ZÁMENA  NEHNUTEĽNOSTÍ  

Bod č. 1 

 

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 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. 41 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Bod č. 2  a  Bod č. 3 

 

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

 

Poslanec Kapitulík dal návrh na stiahnutie bodov č. 2 a č. 3 z rokovania mestského 

zastupiteľstva. 

 

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

primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu poslanca Kapitulíka stiahnuť body č. 2 a č. 

3 z rokovania mestského zastupiteľstva. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

NÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 94/2022. Výsledok 

hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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VECNÉ  BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 

Bod č. 1 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 95/2022. Výsledok 

hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 2 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 96/2022. Výsledok 

hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 3 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 97/2022. Výsledok 

hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 98/2022. Výsledok 

hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 27/ Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (predaj) – mat. č. 

55/2022 

Materiál č. 55/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou a komisiou finančnou 

a majetkovou. Materiál uviedla – JUDr. Jarmila Beszédesová, riaditeľka pre veci ekonomické, 

právne a personálne spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

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

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Groma, 

- Randa, 

- Chodelková, 

- Bechný. 

 

 

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

s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Groma vo svojom diskusnom príspevku predložil pozmeňujúci návrh na úpravu ceny 

v znení: 

„Zvýšenie kúpnej ceny na sumu 93 000 € + náklady na určenie trhovej ceny vo výške 30 €.“ 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, v diskusii taktiež predniesol pozmeňujúci návrh 

v znení: 

„Navrhujem, aby sa po zrealizovaní tejto kúpy finančné prostriedky použili na riešenia bytovej 

otázky mesta, najmä na projektovú dokumentáciu, na rekonštrukciu bytového domu na ulici 1. 

mája.“ 

 

Následne poslankyňa Chodelková v diskusii predložila pozmeňujúci návrh v znení: 

„MZ schvaľuje zníženie schválenej sumy o sumu 10 524,99 €, čo sú preukázateľne vynaložené 

finančné prostriedky na rekonštrukciu bytu.“ 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, stiahol svoj pozmeňujúci návrh ešte pred 

hlasovaním. 

 

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

primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Gromu na zvýšenie kúpnej ceny na sumu 93 000 € + náklady na určenie 

trhovej ceny vo výške 30 €, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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2. návrhu poslankyne Chodelkovej znížiť schválenú sumu o sumu 10 524,99 €, t. j., o 

prostriedky ktoré boli vynaložené na rekonštrukciu bytu, v zmysle písomného návrhu. 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

3. uznesení ako celku, v znení schválených návrhov poslanca Gromu a poslankyne 

Chodelkovej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 99/2022. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 28/ TOP VISION s.r.o – nájom  

Materiál č. 56/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

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

plánovania a výstavby a komisiou životného prostredia. Materiál uviedol predkladateľ 

materiálu – poslanec Randa, prvý zástupca primátora. 

Následne 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 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. 51 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Ad 29/ Nakladanie s majetkom – nájomná zmluva  

Materiál č. 57/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Počas uvádzania materiálu predložil k tomuto materiálu pozmeňujúci 

návrh v znení: 

Zmena 

„Uvedený návrh poslanci MsZ Žiline schvaľujú ako zámer s tým, že uvedený návrh bude 

vyvesený na úradnej tabuli mesta Žilina, a to do 2 dní od schválenia zámeru. Následne bude 

návrh predložený na najbližšie MsZ – riadne resp. mimoriadne.“ 

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 v znení zmeny uvedenej predkladateľom 

materiálu schvaľovať uvedený návrh ako zámer, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

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

poslancov. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 30/ Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve  

Materiál č. 58/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. Patrik Groma, PhD.,  poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Počas uvádzania materiálu predložil k tomuto materiálu pozmeňujúci 

návrh v znení: 

Zmena 

„Uvedený návrh poslanci MsZ Žiline schvaľujú ako zámer s tým, že uvedený návrh bude 

vyvesený na úradnej tabuli mesta Žilina, a to do 2 dní od schválenia zámeru. Následne bude 

návrh predložený na najbližšie MsZ – riadne resp. mimoriadne.“ 

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 v znení zmeny uvedenej predkladateľom 

materiálu schvaľovať uvedený návrh ako zámer, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

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

poslancov. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 31/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov)  

Materiál č. 59/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 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. Pri uvádzaní materiálu 

požiadala, aby boli dvojice uznesení schvaľované jedným spoločným hlasovaním, nakoľko 

tieto body spolu súvisia. 

 

Bod č. 1  a  Bod č. 2 

 

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 spoločne hlasovať o návrhoch uznesení viažucich sa k bodom č. 1 a č. 2. 

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

100/2022 a č. 101/2022. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 3  a  Bod č. 4 

 

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 spoločne hlasovať o návrhoch uznesení viažucich sa k bodom č. 3 a č. 4. 

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

102/2022 a 103/2022. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Bod č. 5  a  Bod č. 6 

 

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 spoločne hlasovať o návrhoch uznesení viažucich sa k bodom č. 5 a č. 6. 

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

104/2022 a č. 105/2022. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 32/ Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

Fatra za rok 2021  

Materiál č. 60/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 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.  

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 106/2022. Výsledok 

hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 33/ DAG SLOVAKIA, a.s., Ing. Viliam Čech – nadobudnutie projektovej 

dokumentácie a iné  

Materiál č. 61/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou 

sociálnou, zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice. Materiál uviedol spracovateľ 

materiálu – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského 

úradu v Žiline.  

 

 

Ad 34/ Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia 

(Hlavná)“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.  

Materiál č. 62/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou dopravy, komisiou životného prostredia a komisiou územného 

plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – 

Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií Mestského úradu 

v Žiline.  
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Ad 35/ Schválenie investičného zámeru „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“ 

a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania  

Materiál č. 63/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou územného plánovania a výstavby a komisiou sociálnou, zdravotnou a 

bytovou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Radovan 

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

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril spoločnú diskusiu k bodom programu č. 33, 

č. 34 a č. 35.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky, poslanec 

Randa, prvý zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhoch uzneseniach 

viažucich sa k bodom programu č. 33 a č. 35. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č.107/2022 a 109/2022. Výsledok hlasovania č. 58 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

Následne dal  poslanec Randa, prvý zástupca primátora, hlasovať o návrhu uznesenia 

viažucemu sa k bodu programu č. 34. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 108/2022. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice 

 

 

Ad 36/ Personálne obsadenie v orgánoch Nadácie Mesta Žilina  

Materiál č. 64/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. Materiál uviedla spracovateľka materiálu 

– Ing. Barbora Birnerová, PhD., predsedníčka správnej rady Nadácie Mesta Žilina, druhá 

zástupkyňa primátora mesta a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

 

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

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky, 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. 110/2022. Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 37/ Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta 

Žilina za rok 2022  

Materiál č. 65/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja a tvorí prílohu č. 38 zápisnice. Materiál uviedla 

spracovateľka materiálu – Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., vedúca odboru komunikácie 

a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline.  

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
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Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

 

- Talapka. 

 

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

s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Talapka počas svojho diskusného príspevku predniesol doplňujúci návrh uznesenia 

v znení: 

„doplnenie člena komisie 

Ing. Ľubomír Bechný – poslanec mestského zastupiteľstva“ 

 

Po odznení diskusného príspevku, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, diskusiu ukončil 

a dal hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Talapku, doplniť poslanca Ing. Ľubomíra Bechného ako 

člena komisie, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

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

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

111/2022. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 38/ Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení  

Materiál č. 66/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný Názvoslovnou 

komisiou pri Mestskom úrade, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

a komisiou územného plánovania a výstavby a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 

07.04.2022 a k tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne 

pripomienky. Materiál uviedol za spracovateľa materiálu – poslanec Randa, prvý zástupca 

primátora. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Martinková, 

- Talapka, 

- Trnovec. 

 

 

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. 
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Po odznení diskusných príspevkov 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. 112/2022 (VZN č. 3/2022). Výsledok 

hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 39/ Časový harmonogram údržby vodných tokov a povodí Slovenským 

vodohospodárskym podnikom v meste Žilina pre rok 2022  

Materiál č. 70/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Denis Cáder, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline, pričom predložil pozmeňujúci návrh uznesenia v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

II. žiada 

 

1. Prednostu mesta Žilina o zaslanie žiadosti časového harmonogramu údržby 

vodných tokov a povodí v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku na 

území mesta Žilina pre rok 2022 a tento harmonogram predloží na ďalšie riadne 

rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline.“ 

  

 

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

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, po odznení faktickej poznámky, poslanec 

Randa, prvý zástupca primátora, diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Cádera v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 64 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 113/2022. Výsledok 

hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

 

Ad 40/ Druhá výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline  

 

Materiál č. 71/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Denis Cáder, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Žiline. 

 

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

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

- Bechný. 

 

 

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 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. 114/2022. Výsledok hlasovania č. 66 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 41/ Výzva na realizáciu mestskej parkovacej politiky, ktorá bude výhradne pod 

kontrolou Mesta Žilina – mat. č. 72/2022 

Materiál č. 72/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Mgr. Peter Cibulka, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Keďže spracovateľ nestihol odprezentovať materiál v stanovenom 

časovom limite požiadal o predĺženie svojho vystúpenia o ďalších 5 minút. Na základe 

všeobecného súhlasu mu bolo umožnené pokračovať v prezentácii materiálu. 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 115/2022. Výsledok 

hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

Ad 42/ Interpelácie 

Interpeláciu predložil poslanec Bechný a tvorí prílohu č. 43 zápisnice. 

 

Ad 43/ Všeobecná rozprava 

 

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 
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1. vzdanie sa členstva Bc. PaedDr. Kataríny Kutlíkovej ako člena – neposlanca 

v komisii školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline k 30.03.2022. 

 

II. schvaľuje 

 

1. za člena Komisie školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline PaedDr. 

Beátu Vörösovú“ 

 

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

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

 

- Delinčák, 

- Cáder, 

- Martinková, 

- Kašša, 

- Randa. 

 

 

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

s diskusným príspevkom. 
 

Poslanec Delinčák predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. jednorazovo výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Žiline  

 

- Ing. Ľuboša Plešingera“ 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora predložil návrh na uznesenie v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

- Mgr. Vladimíra Randu“ 
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Po odznení všetkých diskusných príspevkov, poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 

diskusiu ukončil a dal spoločne hlasovať o návrhoch uznesení predložených: pánom 

Machanom, vedúcim odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ, poslancom Delinčákom a 

poslancom Random, prvým zástupcom primátora. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 116/2022, č. 117/2022 a č. 118/2022. 

Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Ad 44/ Záver 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, sa spýtal návrhovej komisie, či neeviduje návrh na 

uznesenie, o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, 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. 

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

Poďakoval prítomným za účasť na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 32. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 44 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. 
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I. overovateľ – Mgr. Marek Richter, PhD., v.r.                  II. overovateľ – Ondrej Šoška, v.r. 

Zapísala v Žiline dňa 05.05.2022 Terézia Cibulková 


