
ZÁPISNICA 

 

z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.09.2022  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 19.09.2022 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. 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

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

Žilina, konateľ spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., konateľ 

spoločnosti Technické služby mesta, s.r.o., konateľ spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny 

s.r.o., konateľ Mestského sociálneho podniku Žilina, s.r.o., riaditeľ združenia INOVIA, 

riaditeľka Mestskej knižnice Žilina a vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktorí dnes 

predkladajú materiál. 

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

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

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

zasadnutia zvýšil na 26. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnili poslanci Peter Ničík, 

Kapitulík, Barčík, Durmis a Johanes. Poslanec Šoška sa ospravedlnil, že príde neskôr. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 34. 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 Augustína a Hriníka. 

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

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

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

majetkového a verejného obstarávania. 

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

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: Randa, Talapka, Juriš, Trnovec 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. 117/2022 
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3. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 64/2022 k ohlasovaniu výrubov drevín a stromov na 

celom území mesta Žilina – mat. č. 118/2022 

4. Informatívna správa – Možnosti mesta pre výhodnejšie služby vývozu žúmp – mat. č. 

119/2022 

5. Informatívna správa – Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta – mat. č. 

120/2022 

6. TOP VISION s.r.o. – nájom – mat. č. 121/2022 

7. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina – 

mat. č. 122/2022 

8. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených 

dňoch v kalendárnom roku 2023 – mat. č. 123/2022 

9. Záznam z výsledku kontroly Podpory cyklistickej dopravy realizovanej Najvyšším 

kontrolným úradom SR – mat. č. 124/2022 

10. 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 – september 2022 – mat. č. 125/2022 

11. Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. 420/2018 zo dňa 26.07.2018 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 20.12.2019 a Dodatku č. 2. zo dňa 20.12.2021 – mat. č. 126/2022 

12. Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného 

štadióna – mat. č. 127/2022 

13. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 128/2022 

14. Návrh VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov – 

mat. č. 129/2022 

15. Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 9 – mat. č. 130/2022 

16. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 

4/2020 a č. 6/2022 – mat. č. 131/2022 

17. Návrh na schválenie Predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Žilina na obdobie rokov 2014 – 2020 – mat. č. 132/2022 

18. Návrh na schválenie Implementácie projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia 

rómskej komunity v meste Žilina“ – mat. č. 133/2022 

19. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 134/2022 

20. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej 

dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa 

o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za obdobie 

roku 2021 – mat. č. 135/2022 

21. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 136/2022 

22. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 –

informatívna správa – mat. č. 137/2022 

23. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 – 

mat. č. 138/2022 

24. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje – mat. č. 139/2022 
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25. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 140/2022 

26. Nakladanie s majetkom – mat. č. 141/2022 

27. Návrh VZN mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Žilina – mat. č. 142/2022 

28. Priebežná správa o činnosti združenia právnických osôb INOVIA – mat. č. 143/2022 

29. Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Kultúrno – kreatívne 

centrum Žilina –  mat. č. 144/2022 

30. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Žilina 2019 – 2023 – 3. rok obdobia – mat. č. 145/2022 

31. Informatívna správa o činnosti obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, 

s.r.o., registrovaný sociálny podnik (k 30.06.2022) – mat. č. 146/2022 

32. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva – mat. č. 

147/2022 

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

148/2022 

34. Informácia o zmene a zložení poslaneckého klubu Iná Žilina – mat. č. 149/2022 

35. Interpelácie 

36. Všeobecná rozprava 

37. Záver 

 

 

Primátor mesta navrhol presunúť body č. 25 „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, 

nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna správa o zamietnutých žiadostiach)“ a č. 26 

„Nakladanie s majetkom“ za bod č. 5 ako body č. 6 a č. 7. 

 

Po prednesení návrhu na zmenu otvoril diskusiu k návrhu programu. 

 

Do diskusie k programu sa prihlásili poslanci: 

 

- Chodelková, 

- Juriš, 

- Filipová, 

- Cáder. 

 

 

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

 

 

Poslanec Juriš predložil návrh na zmenu programu v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

 

I. schvaľuje  

 

1. Presun bodu 33. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame 

v meste Žilina – mat. č. 148/2022, pred bod č. 6 – TOP VISION s.r.o. – nájom – mat. 

č. 121/2022“ 
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Poslankyňa Filipová predložila návrh na doplnenie programu v znení: 

 

„Informatívna správa o činnosti nadácie mesta Žilina za rok 2021 za bod č. 5“ 

 

Poslanec Cáder predložil návrh na zmenu programu v znení: 

 

„Psie parky – výber lokality – presun uznesenia pred bod 7“ 

 

Zároveň poslanec Cáder požiadal, v prípade schválenia zaradenia tohto bodu do programu 

mestského zastupiteľstva, aby bolo umožnené vystúpiť pánovi Sventekovi.“ 

 

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

 

1. návrhu primátora mesta presunúť body č. 25 „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, 

zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna správa o zamietnutých žiadostiach)“ 

a č. 26 „Nakladanie s majetkom“ za bod č. 5 ako body č. 6 a č. 7. Hlasovaním poslanci 

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

zápisnice.  

2. návrhu poslanca Juriša presunúť bod programu č. 33 s názvom: Opatrenia na boj proti 

vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina pred bod č. 6 „TOP VISION s.r.o – 

nájom“. 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 Filipovej zaradiť do programu nový materiál s názvom „Informatívna 

správa o činnosti Nadácie Mesta Žilina za rok 2021“ za bod č. 5. 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. návrhu poslanca Cádera zaradiť do programu nový materiál s názvom „Vybudovanie psích 

parkov v Žiline – výber lokality“ pred bod č. 7. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

5. programe ako celku v znení schválených zmien. Hlasovaním poslanci program 34. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 6 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. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 117/2022 

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

Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 64/2022 k ohlasovaniu výrubov drevín a stromov na 

celom území mesta Žilina – mat. č. 118/2022 

4. Informatívna správa – Možnosti mesta pre výhodnejšie služby vývozu žúmp – mat. č. 

119/2022 

5. Informatívna správa – Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta – mat. č. 

120/2022 
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6. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 140/2022 

7. Nakladanie s majetkom – mat. č. 141/2022 

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

148/2022 

9. Informatívna správa o činnosti Nadácie Mesta Žilina za rok 2021 

10. TOP VISION s.r.o. – nájom – mat. č. 121/2022 

11. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina – 

mat. č. 122/2022 

12. Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených 

dňoch v kalendárnom roku 2023 – mat. č. 123/2022 

13. Záznam z výsledku kontroly Podpory cyklistickej dopravy realizovanej Najvyšším 

kontrolným úradom SR – mat. č. 124/2022 

14. 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 – september 2022 – mat. č. 125/2022 

15. Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. 420/2018 zo dňa 26.07.2018 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 20.12.2019 a Dodatku č. 2. zo dňa 20.12.2021 – mat. č. 126/2022 

16. Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného 

štadióna – mat. č. 127/2022 

17. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 128/2022 

18. Návrh VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov – 

mat. č. 129/2022 

19. Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 9 – mat. č. 130/2022 

20. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 

4/2020 a č. 6/2022 – mat. č. 131/2022 

21. Návrh na schválenie Predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Žilina na obdobie rokov 2014 – 2020 – mat. č. 132/2022 

22. Návrh na schválenie Implementácie projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia 

rómskej komunity v meste Žilina“ – mat. č. 133/2022 

23. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 134/2022 

24. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej 

dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa 

o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za obdobie 

roku 2021 – mat. č. 135/2022 

25. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 136/2022 

26. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 –

informatívna správa – mat. č. 137/2022 

27. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 – 

mat. č. 138/2022 

28. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje – mat. č. 139/2022 

29. Návrh VZN mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Žilina – mat. č. 142/2022 
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30. Priebežná správa o činnosti združenia právnických osôb INOVIA – mat. č. 143/2022 

31. Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Kultúrno – kreatívne 

centrum Žilina –  mat. č. 144/2022 

32. Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Žilina 2019 – 2023 – 3. rok obdobia – mat. č. 145/2022 

33. Informatívna správa o činnosti obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, 

s.r.o., registrovaný sociálny podnik (k 30.06.2022) – mat. č. 146/2022 

34. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva – mat. č. 

147/2022 

35. Informácia o zmene a zložení poslaneckého klubu Iná Žilina – mat. č. 149/2022 

36. Interpelácie 

37. Všeobecná rozprava 

38. Záver 

 

Primátor mesta informoval o požiadavke pani Dominiky Lukáčovej, PR manažérky spoločnosti 

SLOV-MATIC spol. s.r.o. a zástupkyne Asociácie hazardných hier o vystúpenie na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. Žiadosť bola primátorovi mesta doručená prostredníctvom e-mailu.  

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o požiadavke na vystúpenie pani Lukáčovej k bodu 

programu s názvom: „Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na 

území mesta Žilina“. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. 

Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

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

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy predložili písomne jemu, ako predsedajúcemu.  

 

 

Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Materiál č. 117/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

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

správa nie je predkladaná na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Materiál uviedol 

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

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Cibulka, 

- Martinková. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 201/2022. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 
 

Ad 3/ Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 64/2022 k ohlasovaniu výrubov drevín 

a stromov na celom území mesta Žilina  

 

Materiál č. 118/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou životného 

prostredia. Materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice a uviedol ho spracovateľ materiálu - Bc. Filip 

Kopták, vedúci oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Žiline. 

Následne 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 po odznení faktickej poznámky dal hlasovať o návrhu uznesenia 

v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 202/2022. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

            
 

Ad 4/ Informatívna správa – Možnosti mesta pre výhodnejšie služby vývozu žúmp  

 

Materiál č. 119/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou životného prostredia. Materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice a 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: 

 

- Martinková, 

- Cáder,  

- Maňák,  

- Juriš. 

 

 

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. 203/2022. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 5/ Informatívna správa – Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta  

 

Materiál č. 120/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice a 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: 

 

- Maňák,  

- Martinková.  

 

 

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. 204/2022. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 6/ Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) 

Materiál č. 140/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou dopravy (vybrané body). 

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

právneho, majetkového a verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline.  
 

 

KÚPA  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou 
 

Bod č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Augustín. 
 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 205/2022. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Pažický. 
 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 206/2022. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

 

Bod č. 1 (pôvodný bod č. 3) 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

BOD 1 

Odpredaj za 80 €/m2“ 
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Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou zmeniť cenu 

na 80 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 207/2022. Výsledok hlasovania č. 

15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Bod č. 2 (pôvodný bod č. 4) 

Spracovateľka materiálu požiadala pri uvádzaní o rozdelenie hlasovania v tomto bode a to 

nasledovne:  hlasovať najskôr o časti uznesenia, v ktorej sa schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti 

a až následne o zrušení existujúcich uznesení. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

 

1. časti II. uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. o uznesení časť I. bod 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

uznesenie. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. o uznesení časť I. bod 1. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

 

 

Bod č. 3 (pôvodný bod č. 5) 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko 

za návrh ani proti návrhu nehlasovala 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 

19 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod č. 4 (pôvodný bod č. 6) 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

BOD 4 

Odpredaj za 165 €/m2“ 

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

 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou zmeniť cenu 

na 165 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

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

zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 208/2022. Výsledok hlasovania č. 

21 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Bod č. 5 (pôvodný bod č. 7) 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

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

Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

BOD 5 

Odpredaj za 120 €/m2“ 

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

 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou zmeniť cenu 

na 120 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice, s vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Maňáka ZA. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 209/2022. Výsledok hlasovania č. 

23 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Bod č. 6 (pôvodný bod č. 8) 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

BOD 6 

Odpredaj za 210 €/m2“ 
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Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou zmeniť cenu 

na 210 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 210/2022. Výsledok hlasovania č. 

25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

ODPREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 
 

Bod č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 211/2022. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 2  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 

prítomných 

BOD 2 

Odpredaj za 250 €/m2“ 

Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 
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1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou zmeniť cenu 

na 250 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 212/2022. Výsledok hlasovania č. 

28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 3  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 

prítomných 

BOD 3 

Odpredaj za 130 €/m2“ 

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

 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou zmeniť cenu 

na 130 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 213/2022. Výsledok hlasovania č. 

30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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ZÁMENA  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

 

Bod č. 1  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Zámena nehnuteľností schvaľovaná 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa“ 

BOD 1 

Doplatok vo výške 4100€“ 

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

 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou schváliť 

uznesenie s doplatkom 4100€. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 214/2022. Výsledok hlasovania č. 

32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 2  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 
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Poslankyňa Šuteková vo svojom diskusnom príspevku predniesla pozmeňujúci návrh, na 

základe odporúčaní komisie finančnej a majetkovej, v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

schvaľuje  

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

vecné bremeno)“ nasledovne: Zámena nehnuteľností schvaľovaná 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa“ 

BOD 2 

Aby hodnota mestských pozemkov bola v zámene 250€/m2“ 

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

 

1. návrhu komisie finančnej a majetkovej, predloženom poslankyňou Šutekovou navýšiť 

hodnotu mestských pozemkov na sumu 250 €/m2. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného návrhu predloženého poslankyňou Šutekovou, 

v zmysle odporúčaní komisie finančnej a majetkovej. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 215/2022. Výsledok hlasovania č. 

34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 3 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Talapka. 
 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 216/2022. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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NÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 
 

 

Bod č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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

Poslankyňa Šuteková predložila v diskusii pozmeňovací návrh, ktorý ešte pred hlasovaním 

stiahla. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 217/2022. Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 218/2022. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

VECNÉ  BREMENÁ 

schvaľované nadpolovičnou väčšinou 
 

Bod č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 219/2022. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Bod č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 220/2022. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Bod č. 3 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 221/2022. Výsledok hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Bod č. 4 

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. 222/2022. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Bod č. 5 

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. 223/2022. Výsledok hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Bod č. 6 

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. 224/2022. Výsledok hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Bod č. 7 

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. 225/2022. Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Bod č. 8 

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. 226/2022. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Bod č. 9 

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. 227/2022. Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Bod č. 10 

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. 228/2022. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Bod č. 11 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

- Maňák. 
 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Poslanec Randa, prvý zástupca primátora dal návrh na ukončenie faktických poznámok. 

Následne dal primátor mesta o jeho návrhu hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

Po odznení diskusného príspevku 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. 49 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

OSTATNÉ 

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. 229/2022. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásila s diskusným príspevkom poslankyňa: 

- Šuteková. 
 

 

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



  20. strana Zápisnice z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.09.2022 

 
 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 230/2022. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 7/ Nakladanie s majetkom  

Materiál č. 141/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Prerokovaný bol komisiou finančnou a majetkovou a komisiou územného plánovania a 

výstavby. Materiál uviedol jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Jozef Juriš, poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. Primátor mesta požiadal hlavného architekta o uvedenie 

stanoviska k tomuto bodu programu. 
 

Následne 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. 231/2022. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 8/ Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina  

Materiál č. 142/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. Materiál uviedol 

jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Vladimír Randa, prvý zástupca primátora a poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline.  
 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci: 

 

- Juriš, 

- Šuteková. 

 

 

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

 

Poslanec Juriš predložil v rámci diskusie doplňujúci návrh k uzneseniu v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

2. Výzvu pre primátora mesta a štatutárov mestských organizácií na okamžité 

vypovedanie všetkých nájomných zmlúv mesta Žilina a organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na reklamné a informačné zariadenia, 



  21. strana Zápisnice z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.09.2022 

 
 

ktoré primárne plnia funkciu reklamy, najmä na informačné-navigačné tabule na 

stĺpoch verejného osvetlenia a trakčného vedenia. 

  

Zmena: 

 

2. Výzvu pre primátora mesta a štatutárov mestských organizácií na vypovedanie 

všetkých nájomných zmlúv mesta Žilina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Žilina na reklamné a informačné zariadenia, ktoré primárne plnia funkciu 

reklamy, najmä na informačné-navigačné tabule na stĺpoch verejného osvetlenia 

a trakčného vedenia s účinnosťou výpovede ku dňu schválenia novej regulácie 

reklamných stavieb a zariadení mestským zastupiteľstvom na území mesta 

Žilina.“ 

 

 

Poslankyňa Šuteková predložila v rámci diskusie doplňujúci návrh k uzneseniu v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

III. vyzýva 

 

1. spoločnosť GRYF Media s.r.o., aby v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 155/2021 bezodkladne odstránila 2 ks reklamných 

stavieb z pozemku mesta Žilina, parc. č. C-6416, k.ú. Žilina vzhľadom na to, že 

predmetný pozemok je súčasťou školského športového areálu, ktorý sa 

pripravuje na celkovú rekonštrukciu. Zároveň je mimoriadne nevhodné, aby sa 

bigboardy takýchto rozmerov nachádzali priamo na detskom ihrisku a v areály 

školy. 

 

2. Branislava Delinčáka, poslanca MZ, aby ako konateľ firmy ARDSYSTÉM, 

s.r.o. zabezpečil odstránenie nelegálnych billboardov, reklamných stavieb 

a reklamných zariadení, ktoré spoločnosť prevádzkuje bez potrebných 

povolení na území mesta, reflektujúc ako poslanec intenzívnu snahu mesta 

Žilina a mestského zastupiteľstva o očistu verejných priestranstiev od 

nelegálneho vizuálneho smogu. 

 

IV. žiada 

 

1. primátora mesta o zaslanie predmetnej výzvy spoločnosti GRYF Media s.r.o. 

a podniknutie všetkých právnych krokov na to, aby boli 2 reklamné stavby 

z pozemku mesta Žilina č. C-6416, k.ú. Žilina odstránené v najkratšom možnom 

termíne. 

 

2. primátora mesta o zaslanie predmetnej výzvy spoločnosti ARDSYSTÉM, s.r.o., 

a podniknutie všetkých právnych krokov na to, aby spoločnosť odstránila svoje 

nelegálne billboardy, reklamné stavby a reklamné zariadenia, ktoré 

prevádzkuje bez potrebných povolení, z územia mesta Žilina.“ 
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Poslanec Delinčák ohlásil konflikt záujmov pri tomto bode programu. 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Juriša, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili (uznesenie č. 232/2022 - časť I. bod 2). Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice. 

2. doplňujúcom návrhu poslankyne Šutekovej, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili (uznesenie č. 232/2022 - časť III. bod 2 a časť IV. bod 2). Výsledok 

hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Juriša a poslankyne 

Šutekovej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 232/2022. Výsledok hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

  

Ad 9/ Informatívna správa o činnosti Nadácie Mesta Žilina za rok 2021 

Materiál bol doplnený do programu tohto zasadnutia na základe hlasovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Žiline a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. Prerokovaný bol komisiou 

finančnou a majetkovou a komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Materiál uviedla 

predkladateľka materiálu – Mgr. Et Mgr. Jana Filipová, správkyňa Nadácie Mesta Žilina a 

poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline.  
 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 233/2022. 

Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 10/ TOP VISION s.r.o. – nájom  

Materiál č. 121/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice. Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Mgr. 

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

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

 

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
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Po odznení diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 234/2022. Výsledok hlasovania č. 57 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 11/ Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta 

Žilina  

 

Materiál č. 122/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

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

a mládeže a komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou. Primátor mesta informoval 

prítomných, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 31.08.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany 

fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky v zákonnej lehote. Materiál tvorí prílohu č. 

12 zápisnice a  uviedol ho jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. Marek Richter poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. Počas uvádzania požiadal poslanec Richter o predĺženie 

času na uvedenie materiálu o ďalších 5 minút.  

Následne dal primátor mesta o jeho požiadavke na predĺženie času na uvedenie materiálu 

hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok 

hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Šoška, 

- Ranada, 

- Juriš. 

 

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

 

Pani Lukáčová vystúpila k tomuto bodu programu. Po jej vystúpení prebehla diskusia 

poslancov v poradí ako boli prihlásení. 

 

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. 235/2022 (VZN č. 8/2022). Výsledok hlasovania č. 59 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 12/ Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v 

určených dňoch v kalendárnom roku 2023  

Materiál č. 123/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a komisiou sociálnou, 
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zdravotnou a bytovou. Primátor mesta informoval prítomných, že návrh všeobecne záväzného 

nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 31.08.2022. 

K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 

Materiál tvorí prílohu č. 13 zápisnice a uviedol ho jeden zo spracovateľov materiálu – Mgr. 

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

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

 

- Juriš. 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijalo platné 

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

Výsledok hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 13/ Záznam z výsledku kontroly Podpory cyklistickej dopravy realizovanej Najvyšším 

kontrolným úradom SR  

 

Materiál č. 124/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou dopravy. 

Materiál tvorí prílohu č. 14 zápisnice a uviedol ho spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav 

Vozárik, vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu 

v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci: 

 

- Martinková. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 236/2022. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 14/ 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 – september 2022  

 

Materiál č. 125/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou dopravy. 

Materiál tvorí prílohu č. 15 zápisnice a uviedol ho spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav 

Vozárik, vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu 

v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

 

- Maňák. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 237/2022. Výsledok hlasovania č. 62 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 15/ Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve č. 420/2018 zo dňa 26.07.2018 v znení Dodatku 

č. 1 zo dňa 20.12.2019 a Dodatku č. 2. zo dňa 20.12.2021  

 

Materiál č. 126/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Ing. Jaroslav Koválik, konateľ spoločnosti Správa 

športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

 

- Trnovec. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 238/2022. Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 16/ Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale 

zimného štadióna  

 

Materiál č. 127/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou športu a tvorí prílohu č. 17 zápisnice. Materiál uviedol predkladateľ 

materiálu – Ing. Jaroslav Koválik, konateľ spoločnosti Správa športových zariadení mesta 

Žilina, s.r.o. 

 

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 v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 239/2022. 

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

 

 

Ad 17/ Správa o výsledkoch kontrol  

 

Materiál č. 128/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou školstva a 

mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. Materiál tvorí prílohu č. 18 zápisnice a uviedla 

ho predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta Žilina. 

 

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. 240/2022. Výsledok hlasovania č. 65 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 18/ Návrh VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov  

 

Materiál č. 129/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry, 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Primátor mesta informoval prítomných, že návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

mesta od 31.08.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb 

žiadne pripomienky. Materiál tvorí prílohu č. 19 zápisnice a uviedol ho spracovateľ materiálu 

– Peter Mišejka, náčelník Mestskej polície Žilina. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásila poslankyňa: 

 

- Martinková. 
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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 diskusného príspevku primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 241/2022 (VZN č. 9/2022). Výsledok hlasovania č. 66 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 19/ Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 9  

 

Materiál č. 130/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby. Materiál tvorí prílohu č. 20 zápisnice a uviedol ho predkladateľ 

materiálu – Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. 

 

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. 242/2022. Výsledok hlasovania č. 67 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ad 20/ Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 

4/2020 a č. 6/2022  

 

Materiál č. 131/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou územného 

plánovania a výstavby. Primátor mesta informoval prítomných, že návrh všeobecne záväzného 

nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 31.08.2022. 

K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. 
Materiál tvorí prílohu č. 21 zápisnice a uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. Arch. Rudolf 

Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. 

 

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. 243/2022 (VZN č. 10/2022). Výsledok 

hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 21/ Návrh na schválenie Predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie rokov 2014 – 2020  

 

Materiál č. 132/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

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

EÚ 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 244/2022. Výsledok hlasovania č. 69 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 22/ Návrh na schválenie Implementácie projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna 

inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“  

 

Materiál č. 133/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou, komisiou školstva a mládeže a komisiou finančnou a majetkovou. 

Materiál tvorí prílohu č. 23 zápisnice a uviedla ho spracovateľka materiálu – Bc. Ivana 

Stillerová, vedúca oddelenia projektov EÚ Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 245/2022. 

Výsledok hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 23/ Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina  

 

Materiál č. 134/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Uviedol ho spracovateľ materiálu – Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútornej 

organizácie a správy Mestského úradu v Žiline. Spracovateľ uviedol, že kandidáti na voľbu 

prísediacich: pani Libičová, pani Randa, pani Klimeková a pán Čibenka stiahli svoju 

kandidatúru, a teda ich mená budú vypustené z uznesenia pri jeho prípadnom schválení. 

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci: 

 

- Juriš, 

- Augustín. 

 

Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  
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Poslanec Juriš predložil doplňujúci návrh k uzneseniu na doplnenie novej prísediacej, ktorý 

však ešte pred hlasovaním stiahol. 

 

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali platné 

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

poslancov. Výsledok hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 24/ Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za obdobie roku 2021 

 

Materiál č. 135/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou dopravy. Materiál tvorí prílohu č. 25 zápisnice a uviedol ho 

predkladateľ materiálu – Ing. Mikuláš Kolesár, konateľ spoločnosti DPMŽ. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

 

- Milan. 

 

 

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 a faktických poznámok, primátor mesta diskusiu ukončil a 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 246/2022. Výsledok hlasovania č. 72 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 25/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/2022 – informatívna správa  

 

Materiál č. 136/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál tvorí prílohu č. 26 zápisnice a uviedol 

ho 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 
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zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 247/2022. Výsledok hlasovania č. 73 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 26/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

7/2022 –informatívna správa  

 

Materiál č. 137/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 248/2022. Výsledok hlasovania č. 74 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 27/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

8/2022  

 

Materiál č. 138/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou školstva a mládeže. Materiál tvorí prílohu č. 28 zápisnice a uviedol 

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

úradu v Žiline. Zároveň prítomných informoval, že predkladá doplňujúci návrh k tomuto 

materiálu v znení: 

„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

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

rozpočtovým opatrením č. 8/2022“ nasledovne: 

 
Výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 8/2022 

2 1 01.7.0 650 úroky z komerčných úverov -12 060 
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5 1 03.1.0 710 

nákup úžitkového vozidla, koncipovaného ako nezávislé mobilné 

pracovisko, využívané pre zásahy pri rizikových bezpečnostných 

opatreniach, pre presun poriadkovej jednotky pri mimoriadnych 

opatreniach (pátranie po osobách, živelné pohromy na území 

mesta), pre potreby krízového štábu;  

komplexný systém vozidla bude obsahovať technologické 

prostriedky pre pripojenie do policajného systému, rádiostanice, 

strešnú kameru, polep služobného motorového vozidla „Mestská 

polícia Žilina“, svetelné a signalizačné zariadenia (navýšenie 

výdavkov) 

+9 000 

 

5 1 03.1.0 710 
rozšírenie mestského kamerového systému o jednu  kameru 

v mestskej časti Bánová  

+3 060 

 

4 9 06.2.0 710 
rekonštrukcia podláh v dome smútku – starý cintorín (výdavky z 

prostr. rezervného fondu mesta) 

-65 000 

 

4 9 06.2.0 710 
rekonštrukcia vodovodu – nový cintorín (výdavky z prostr. 

rezervného fondu mesta) 

-25 000 

 

7 2 04.5.1 710 

rekonštrukcia  mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda (výdavky z prostr. 

bankového inv. úveru schváleného uznesením MZ č. 58/2021 dňa 

27.4.2021) 

-50 000 

12 3 06.6.0 710 rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul.  -60 000 

8 2 09.2.1.1 710 

revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku (výdavky z prostr. 

bankového inv. úveru schváleného uznesením MZ č. 58/2021 dňa 

27.4.2021) 

+50 000 

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

rezervného fondu mesta) 
+90 000 

8 2 09.2.1.1 710 revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku +60 000 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 8/2022 

10 4 08.1.0 640 
bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácii - na podporu športovej 

činnosti v meste Žilina 

-13 000 

 

10 4 08.1.0 720 
kapitálový transfer Žilinskej komunitnej nadácii - na rekonštrukciu 

streetballového ihriska – Vlčince, Martinská ul.  
+13 000 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

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

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

 

- Augustín. 

 

 

Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.  
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Poslanec Augustín v rámci diskusie predložil pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu 

uznesenia v nasledujúcom znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje  

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

rozpočtovým opatrením č. 8/2022“ nasledovne: 
 

Pro-gram Pod-progr.  
Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text  RO 8/2022 

7 2 04.5.1 710 

Revitalizácia oddychovej zóny, ul. Stará 

dedina - I. etapa(pieskovisko, sedenie, 

ohnisko + 2 až 3 náučné tabule) VO č. 8-

posl.pr. - RF   

-6 500 

7 1 04.5.1 710 
Prístrešok MHD zastávka ul. Na lány - 

smer mesto - VO č.8 - posl.pr. - RF  
-8 000 

8 1 09.1.1.1 710 
MŠ Strážov - prístrešok (altánok) - VO č.8 

- posl.pr. - RF  
-12 799 

7 2 04.5.1 710 
Chodník Budatín - Zádubnie - úsek C a D1 - posl.pr. 

- RF  
27 299 

Výdavky - úprava spolu: 0 

 

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

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu spracovateľa v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

(uznesenie č. 249/2022 časť I. bod č. 1.). Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Augustína v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili (uznesenie č. 249/2022 časť I. bod č. 2.). Výsledok hlasovania č. 76 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uznesení ako celku, v znení schválených návrhov spracovateľa materiálu a poslanca 

Augustína. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č.249/2022. Výsledok hlasovania č. 77 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 28/ Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani 

za nevýherné hracie prístroje  

 

Materiál č. 139/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou, komisiou životného prostredia a komisiou územného plánovania a výstavby. 

Primátor mesta informoval prítomných, že návrh všeobecne záväzného nariadenia je 
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zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 31.08.2022. K tomuto 

návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Materiál 

tvorí prílohu č. 29 zápisnice a uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., 

vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. Spracovateľ upozornil na chybu 

v písaní, ktorá sa nachádza v tomto materiáli, konkrétne sa jedná o „preklep v čl. 29 Záverečné 

ustanovenia ods. 3, kde má byť namiesto č. 22/2019 uvedené č. 20/2019“. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci: 

 

- Šuteková, 

- Juriš, 

- Randa. 

 

 

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

 

Poslanec Juriš predložil v diskusii pozmeňujúci návrh uznesenia v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

Žiada 

 

o dopracovanie článku 7 „sadzba dane“ bodu 2, kde správca dane určuje koeficient ročnej 

sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 zákona, ak sú stavbami 

podľa § 12 ods. 8 zákona (koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby). 

Maximálny koeficient 10 zanechať v katastrálnom území mesta Žilina a v katastrálnych 

územiach jeho pričlenených častí opätovne prerokovať a predložiť na schválenie upravený 

koeficient. 

VZN ako celok nadobudne právoplatnosť dňom schválenia koeficientu pre pričlenené časti 

mesta Žilina. 

Účinnosť VZN nadobudne právoplatnosť k 01.01.2023.“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 

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

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

neschválili. Výsledok hlasovania č. 78 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali 

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

poslancov. Výsledok hlasovania č. 79 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 29/ Návrh VZN mesta Žilina o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Žilina  

Materiál č. 142/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou kultúry 

cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Primátor mesta informoval prítomných, že návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 

mesta od 31.08.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických osôb 

žiadne pripomienky zákonom stanovenej lehote. Materiál tvorí prílohu č. 30 zápisnice a uviedla 

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

cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline. 
 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 250/2022 (VZN č. 11/2022). Výsledok 

hlasovania č. 80 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 30/ Priebežná správa o činnosti združenia právnických osôb INOVIA  

Materiál č. 143/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Materiál uviedol spracovateľ materiálu – Ing. Vlastimil Kocián, riaditeľ združenia INOVIA. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

 

- Cáder. 

 

 

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 a faktických poznámok, primátor mesta diskusiu ukončil a 

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 251/2022. Výsledok hlasovania č. 81 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 31/ Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Kultúrno – 

kreatívne centrum Žilina  

Materiál č. 144/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou kultúry cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Materiál tvorí prílohu 

č. 32 zápisnice a uviedla ho spracovateľka materiálu – Mgr. Beáta Tamašiová, riaditeľka 

Mestskej knižnice Žilina. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

- Kašša. 

 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 252/2022. Výsledok hlasovania č. 82 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 32/ Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Žilina 2019 – 2023 – 3. rok obdobia  

Materiál č. 145/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice. Materiál uviedla spracovateľka materiálu 

– Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového 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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 253/2022. Výsledok hlasovania č. 83 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 33/ Informatívna správa o činnosti obchodnej spoločnosti Mestský sociálny podnik 

Žilina, s.r.o., registrovaný sociálny podnik (k 30.06.2022)  

Materiál č. 146/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou sociálnou, 

zdravotnou a bytovou. Materiál tvorí prílohu č. 34 zápisnice a uviedol ho predkladateľ 

materiálu – Mgr. Mgr. ThLic. Tomáš Kubica, konateľ Mestského sociálneho podniku Žilina. 
 

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. 254/2022. Výsledok hlasovania č. 84 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 34/ Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta sortimentov surového dreva  

Materiál č. 147/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou 

a majetkovou a komisiou životného prostredia a tvorí prílohu č. 35 zápisnice. Materiál uviedol 

spracovateľ materiálu – Bc. Filip Kopták, vedúci oddelenia životného prostredia Mestského 

úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 255/2022. 

Výsledok hlasovania č. 85 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 35/ Informácia o zmene a zložení poslaneckého klubu Iná Žilina  

Materiál č. 149/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice. 

Uviedla ho predkladateľka materiálu – PaedDr. Ľudmila Chodelková, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci: 

 

- Cáder, 

- Augustín. 

 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 
 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 256/2022. Výsledok hlasovania č. 86 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 36/ Interpelácie 

Interpeláciu predložil poslanec Pažický a tvorí prílohu č. 37 zápisnice. 

 

 

Ad 37/ Všeobecná rozprava 

Primátor mesta otvoril diskusiu tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

 

Ad 38/ Záver 

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

nehlasovali.  

 

Poslanec Richter za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo 

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

o ktorých by sa nehlasovalo. 

Primátor  skonštatoval, že ďalšie hlasovanie nie je potrebné. 

Poďakoval prítomným za účasť na 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

Uznesenia z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 38 zápisnice. 

 

 

 

 

_______________________________                     _________________________________  

            Mgr. Peter Fiabáne                                                          Ing. Michal Berger 

         primátor mesta Žilina                                                  prednosta mestského úradu 
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