
ZÁPISNICA 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 

22.11.2022 

 

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, 

primátor mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 22.11.2022 v zmysle ustanovení § 

12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o obecnom zriadení“) a čl. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 

v nadväznosti na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022. 

 

Keďže toto zasadnutie bolo prvým zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto 

volebnom období a podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov pred prvým zasadnutím 

mestského zastupiteľstva znie štátna hymna, primátor mesta - primátor požiadal prítomných, 

aby sa postavili a vypočuli  si štátnu hymnu. 

 

Po štátnej hymne otvoril rokovanie a privítal prítomných:  

➢ poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva,  

➢ dosluhujúcich poslancov mestského zastupiteľstva,  

➢ Ing. Eriku Jurinovú, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja,  

➢ prof. Ing. Jána Čelka, Csc., rektora Žilinskej univerzity,  

➢ plk. Ing. Slavomíra Podoláka, zástupcu riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Žiline,  

➢ Juraja Drotára, predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žilina,  

➢ Pavla Frankla, predsedu Židovskej náboženskej obce Žilina,  

➢ Mgr. Petra Cigánika, predsedu Mestskej volebnej komisie,  

➢ konateľov mestských firiem,  

➢ zamestnancov Mestského úradu v Žiline,  

➢ ostatných prítomných, 

➢ zástupcov médií a občanov. 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 Zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

 

 

Ad 1.2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov 

 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu mesta Žilina 

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. Za overovateľov zápisnice určil poslancov 

Chodelkovú a Jána Ničíka. Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského 

zastupiteľstva v Žiline z radov zamestnancov Mestského úradu v Žiline s miestom výkonu 

práce Mestský úrad v Žiline Mgr. Ing. Radoslava Machana a Mgr. Katarínu Praženicovú. 

 

 

Ad 1.3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina  

 

Primátor mesta vyzval Mgr. Petra Cigánika, predsedu mestskej volebnej komisie, aby 

prítomných oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina, ktoré 

sa konali dňa 29.10.2022. 
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Mgr. Peter Cigánik, predseda Mestskej volebnej komisie v Žiline, podal informáciu o počte 

zapísaných voličov, volebnej účasti, výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a 

výsledkoch volieb primátora mesta.  

Kópia Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov 

obcí tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 1.4/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 

 

Po oznámení výsledkov volieb vyzval Mgr. Peter Cigánik, predseda Mestskej volebnej 

komisie v Žiline novozvoleného primátora mesta – Mgr. Petra Fiabáne, aby si od neho 

prevzal osvedčenie o zvolení za primátora, zložil zákonom predpísaný sľub a zapísal sa do 

pamätnej knihy mesta Žilina. Zároveň vyzval prítomných, aby sa k tomuto slávnostnému aktu 

postavili. 

 

Novozvolený primátor mesta - Peter Fiabáne prevzal z rúk Mgr. Petra Cigánika, predsedu 

mestskej volebnej komisie, osvedčenie o zvolení za primátora mesta Žilina a prečítal sľub 

v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

 

Zloženie sľubu potvrdil svojím podpisom. Podpísaný sľub primátora mesta tvorí prílohu č. 3 

zápisnice. Následne sa podpísal do pamätnej knihy mesta Žilina. 

 

 

Ad 1.5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Novozvolený primátor mesta - Peter Fiabáne informoval, že aby poslanec mestského 

zastupiteľstva mohol začať vykonávať svoju funkciu, je v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona 

o obecnom zriadení povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

ktorého sa zúčastní.  

 

Zároveň vyzval novozvolené poslankyne a poslancov, aby si prevzali osvedčenie o zvolení 

poslanca, zložili sľub a podpísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina. Uviedol, že sľub budú 

poslanci deklarovať vyslovením slova „sľubujem“ a zároveň i písomne svojim podpisom.  

 

Všetci prítomní sa postavili a primátor mesta - Peter Fiabáne prečítal sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“ 

 

Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva po vyzvaní Mgr. Petrom Cigánikom, 

predsedom mestskej volebnej komisie, postupne v abecednom poradí pristupovali, prevzali si 

osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva, vyslovili slovo „sľubujem“, 

podpísali sľub a zapísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina.  
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Písomné potvrdenie o zložení sľubu poslancami mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 4 

zápisnice. 

 

 

Ad 1.6/ Vystúpenie novozvoleného primátora mesta  

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne predniesol príhovor. Následne vyzval na prednesenie 

príhovoru Ing. Eriku Jurinovú, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja. 

 

Po prednesení príhovoru Ing. Eriky Jurinovej, primátor mesta - Peter Fiabáne ukončil 

slávnostnú časť ustanovujúceho zasadnutia a vyhlásil 30 minútovú prestávku. Následne, po 

ukončení prestávky, pokračovalo rokovanie novozvoleného mestského zastupiteľstva ďalej 

„pracovnou časťou programu“. 

 

 

 

 

 

 

Ad 2/ Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch ustanovujúceho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne, skonštatoval, že nové mestské zastupiteľstvo je 

konštituované, na zasadnutí je prítomných 29 poslancov, a tým je mestské zastupiteľstvo 

uznášania schopné. Z pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Žiline ospravedlnili svoju neúčasť poslanci Durmis a Turčányiová. 

 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Augustín, Čepec, Kapitulík, 

Talapka a Trnovec. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej 

komisie pripomienky, resp. iný návrh. 

 

Nakoľko k zloženiu návrhovej komisie nikto nevzniesol pripomienky, resp. iný návrh, dal 

primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: Augustín, Čepec, Kapitulík, 

Talapka a Trnovec. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu 

schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 5 zápisnice 

 

Následne sa spýtal prítomných, či má niekto k návrhu programu, ktorý bol poslancom 

doručený s pozvánkou, pripomienky, pozmeňujúce, resp. doplňujúce návrhy. 

 

 

Návrh programu: 

 

2.1  Voľba mandátovej komisie 
 

2.2  Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

2.3  Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 
 

2.4  Návrh na schválenie sobášiacich 
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2.5  Určenie platu primátora mesta 
 

2.6  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2023 
 

2.7 Diskusia  
 

3. Záver 

 

Do diskusie k programu sa s diskusným príspevkom prihlásil poslanec: 

-  Maňák 

 

 

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

 

Poslanec Maňák v diskusii predložil návrh na stiahnutie materiálu z rokovania mestského 

zastupiteľstva s názvom „Určenie platu primátora mesta“ v znení: 

 

„stiahnuť z rokovania: 

1. Materiál nemá uvedeného predkladateľa 

2. Materiál nemá uvedeného zodpovedného spracovateľa 

3. Nie je uvedený finančný dopad na rozpočet mesta“ 

 

 

 

Vzhľadom na to, že už nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne 

pripomienky, po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok, dal primátor mesta 

hlasovať o:  

 

1. návrhu poslanca Maňáka, stiahnuť z rokovania materiál s názvom: „Určenie platu 

primátora mesta“. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

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

2. programe ako celku v znení ako bol predložený s pozvánkou. Hlasovaním poslanci 

program ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok 

hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Schválený program: 

 

2.1  Voľba mandátovej komisie 
 

2.2  Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

2.3  Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 
 

2.4  Návrh na schválenie sobášiacich 
 

2.5  Určenie platu primátora mesta 
 

2.6  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2023 
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2.7 Diskusia  
 

3. Záver 

 

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

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

na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích stoloch. 

 

 

Ad 2.1/ Voľba mandátovej komisie  

 

Primátor mesta uviedol, že úlohou tejto komisie je overiť, či nie sú prekážky vo výkone 

mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline ako aj mandátu primátora mesta Žilina.  

 

Za členov mandátovej komisie navrhol poslancov Chomu, Juriša a Randu. Zároveň sa spýtal, 

či má niekto pripomienku alebo iný návrh.  

 

Vzhľadom na to, že nikto nepredniesol žiaden návrh, dal primátor mesta hlasovať o 

mandátovej komisii v zložení – poslancov Choma, Juriš a Randa. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva mandátovú komisiu v navrhnutom zložení schválili. Výsledok 

hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Následne primátor mesta požiadal mandátovú komisiu, aby si určila zo svojho stredu 

predsedu, a aby overila, či primátor a poslanci:  

- prevzali osvedčenie o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v nadväznosti na 

zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022 v meste Žilina, 

- zložili zákonom predpísaný sľub, 

- deklarovali vlastnoručne podpísaným čestným vyhlásením, že nevykonávajú funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou primátora, resp. poslanca. 

 

Následne primátor mesta mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku pre výkon činnosti 

mandátovej komisie. 

 

Po prestávke vystúpil poslanec Juriš, predseda mandátovej komisie, ktorý informoval 

prítomných, že mandátová komisia dňa 22.11.2022 na ustanovujúcom zasadnutí preverila:  

 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva boli v zmysle Zápisnice mestskej volebnej 

komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zvolení – a 

konštatuje, že primátor mesta a 31 poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline sú 

kandidáti, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva dostali osvedčenie o zvolení, vydané 

mestskou volebnou komisiou – a konštatuje, že áno, primátor mesta a 31 poslancov si 

dnes prevzalo osvedčenie o zvolení 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub – a 

konštatuje, že primátor aj 31 poslancov zložilo zákonom predpísaný sľub, 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú 

s funkciou: 

 

➢ primátora mesta,  
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➢ poslanca mestského zastupiteľstva  

 

na základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení – a konštatuje, že primátor a 31 

poslancov čestne prehlásilo, že nevykonávajú činnosť nezlučiteľnú s funkciou primátora, resp. 

poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

Na záver skonštatoval, že na základe overenia mandátová komisia nezistila žiaden rozpor 

a nemá žiadne pripomienky. Zápis Mandátovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline 

tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Podpísané čestné vyhlásenia poslancov mestského zastupiteľstva 

a primátora mesta Petra Fiabáne sú súčasťou prílohy č. 6 zápisnice. 

 

Primátor mesta poďakoval predsedovi mandátovej komisie, poslancovi Jurišovi 

a skonštatoval, že všetko prebehlo tak, ako má, v súlade s platnou legislatívou. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o uznesení č. 1/2022 – ustanovujúce. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 1/2022 – ustanovujúce schválili. Výsledok 

hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Ad 2.2/ Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Materiál č. 1/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou, tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Materiál 

uviedol primátor mesta. 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o uznesení č. 2/2022 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

uznesenie č. 2/2022 - ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 5 

zápisnice. 

 

 

Ad 2.3/ Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 

 

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

Materiál uviedol primátor mesta. 

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

hlasovať o uznesení č. 3/2022 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

uznesenie č. 3/2022 - ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 5 

zápisnice. 
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Ad 2.4/ Návrh na schválenie sobášiacich 

 

Materiál č. 3/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Materiál uviedol primátor mesta a vyzval i ostatných prítomných poslancov, ktorí by mali 

záujem pôsobiť vo funkcii sobášiaceho, aby sa prihlásili.  

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu a spýtal sa, či má niekto 

záujem pôsobiť ako sobášiaci poslanec v meste Žilina okrem poslancov, ktorí sú uvedení 

v materiáli. 

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci:  

- Delinčák, 

- Cibulka.  

 

 

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

 

Poslanec Delinčák predniesol v rámci diskusie doplňujúci návrh k uzneseniu v znení: 

 

„I. bod 1 

• Branislav Delinčák 

• Jozef Juriš 

• Patrik Groma 

• Janka Filipová“ 

 

 

Poslanec Cibulka predniesol v rámci diskusie tiež doplňujúci návrh k uzneseniu v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

I. poveruje 

 

1. výkonom funkcie sobášiaceho poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

nasledovne: 

 

• Ing. Ľubomír Bechný 

• Mgr. Denis Cáder 

• Karol Čepec 

• Mgr. Karol Haas 

• Mgr. Dominik Hriník 

• PaedDr. Ľudmila Chodelková 

• Ing. arch. Dušan Maňák 

• Mgr. Vladimír Randa 

• Mgr. Ján Rzeszoto 

• Mgr. Anton Trnovec  

• Mgr. Ing. Soňa Turčányiová 

• Mgr. Peter Cibulka“ 
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Po odznení diskusných príspevkov primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o: 

 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Delinčáka poveriť výkonom funkcie sobášiaceho poslanca 

Branislava Delinčáka, Jozefa Juriša, Patrika Gromu a Janku Filipovú. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 5. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

2. doplňujúcom návrhu poslanca Cibulku poveriť výkonom funkcie sobášiaceho poslanca 

Mgr. Petra Cibulku. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 5. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 5 

zápisnice.  

3. uznesení č. 4/2022 - ustanovujúce ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov 

poslancov Delinčáka a Cibulku. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie 

č. 4/2022 - ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Ad 2.5/ Určenie platu primátora mesta 

 

Materiál č. 4/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Materiál uviedol primátor mesta. Jeho vystúpenie doplnil Mgr. Ing. Radoslav Machan, vedúci 

odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa s diskusným príspevkom prihlásili poslanci:  

- Cibulka, 

- Choma.  

 

 

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

 

Poslanec Choma predniesol v rámci diskusie pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„MZ schvaľuje vypustenie bodu II. z textu uznesenia predkladaného primátorom mesta.“ 

 

 

Po odznení diskusných príspevkov a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil 

a dal hlasovať o: 

 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Chomu vypustiť bod II. z textu uznesenia. Písomný 

návrh tvorí súčasť prílohy č. 5. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

2. uznesení č. 5/2022 - ustanovujúce ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 

poslanca Chomu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 5/2022 - 

ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Ad 2.6/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2023 

 

Materiál č. 5/2022 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 11 

zápisnice. Materiál uviedol primátor mesta.  
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Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

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

primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o uznesení č. 6/2022 - ustanovujúce 

v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 6/2022 - 

ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Ad 2.7/ Diskusia 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť 

sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Po odznení faktických poznámok dal primátor mesta hlasovať o ukončení diskusie k tomuto 

bodu programu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva ukončenie diskusie schválili. 

Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Záver 

 

Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na uznesenie, 

o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Kapitulík za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo 

o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené žiadne ďalšie 

návrhy, o ktorých by sa nehlasovalo. 

 

Primátor mesta skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

 

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 12 

zápisnice. 

 

Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

 

 

____________________________                                  ___________________________ 

            Mgr. Peter Fiabáne                                   Ing. Michal Berger 

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

 

 

 

 

_____________________________                            _____________________________   

I. overovateľ – PaedDr. Ľudmila Chodelková, v. r.      II. overovateľ – Ing. Ján Ničík, v. r.  

 

Zapísala v Žiline dňa: 29.11.2022 Terézia Cibulková 


