
ZÁPISNICA 

 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.12.2022  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 13.12.2022 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavná kontrolórka 

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

Mestského úradu v Žiline, ktorí dnes predkladajú materiál. 

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

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 28 poslancov, a tým je mestské 

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

zasadnutia zvýšil na 29. Neúčasť na tomto zasadnutí ospravedlnili poslanci Šoška a Plešinger. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 2. 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 Cádera a Juriša. 

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 Ing. Mgr. Katarínu Gazdíkovú, PhD., vedúcu odboru komunikácie 

a vzťahov s verejnosťou. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Choma, Kapitulík, Chodelková, 

Pažický, Randa. 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: Choma, Kapitulík, Chodelková, Pažický, Randa. 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. 6/2022 

3. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 7/2022 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2023 – mat. 

č. 8/2022 

5. Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 9/2022 

6. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 

30.06.2022 – mat. č. 10/2022 
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7. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 11/2022 

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

nevýherné hracie prístroje – mat. č. 12/2022 

9. Návrh VZN o poplatku – mat. č. 13/2022 

10. Návrh VZN o dani za ubytovanie – mat. č. 14/2022 

11. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj – mat. č. 15/2022 

12. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – dlhodobého úveru – mat. č. 16/2022 

13. Návrh na schválenie prijatia investičného úveru – mat. č. 17/2022 

14. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2023 – 2025 – mat. č. 18/2022 

15. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2023 – 2025 – mat. č. 19/2022 

16. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2023 – 2024 – mat. č. 20/2022 

17. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v súlade so 

Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, §10, ods.6) – mat. č. 21/2022 

18. Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. – prijatie prevádzkového úverového financovania - 

mat. č. 22/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 23/2022 

20. Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení 

a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení – mat. č. 24/2022 

21. Interpelácie 

22. Všeobecná rozprava 

23. Záver 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k návrhu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Kapitulík, 

- Cáder. 

 

 

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

 

 

Poslanec Kapitulík predložil návrh na zmenu programu v znení: 

 

„Zmena programu 

Presun bodov 12, 13, 14, 15 za bod 2“ 

 

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

 

1. návrhu poslanca Kapitulíka presunúť body č. 12, č. 13, č. 14 a č. 15  návrhu programu za 

bod č. 2 v zmysle písomného návrhu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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2. programe ako celku v znení schváleného návrhu poslanca Kapitulíka. Hlasovaním poslanci 

program 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 

3 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. 6/2022 

3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – dlhodobého úveru – mat. č. 16/2022 

4. Návrh na schválenie prijatia investičného úveru – mat. č. 17/2022 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu 

mesta Žilina na roky 2023 – 2025 – mat. č. 18/2022 

6. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2023 – 2025 – mat. č. 19/2022 

7. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 7/2022 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2023 – mat. 

č. 8/2022 

9. Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2021 – mat. č. 9/2022 

10. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 

30.06.2022 – mat. č. 10/2022 

11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 11/2022 

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

nevýherné hracie prístroje – mat. č. 12/2022 

13. Návrh VZN o poplatku – mat. č. 13/2022 

14. Návrh VZN o dani za ubytovanie – mat. č. 14/2022 

15. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj – mat. č. 15/2022 

16. Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2023 – 2024 – mat. č. 20/2022 

17. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v súlade so 

Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, §10, ods.6) – mat. č. 21/2022 

18. Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. – prijatie prevádzkového úverového financovania - 

mat. č. 22/2022 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 23/2022 

20. Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení 

a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení – mat. č. 24/2022 

21. Interpelácie 

22. Všeobecná rozprava 

23. Záver 

 

 

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

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy predložili písomne jemu, ako predsedajúcemu.  
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Ad 2/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Materiál č. 6/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 3 zápisnice, uviedol 

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

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Martinková. 

 

 

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

 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

Počas vystúpenia v diskusii požiadala poslankyňa Martinková o predĺženie svojho vystúpenia 

o ďalších 5 minút. 

 

Následne dal primátor mesta hlasovať o požiadavke poslankyne Martinkovej na predĺženie jej 

diskusného príspevku o ďalších 5 minút. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

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

 

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. 7/2022. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 3/ Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – dlhodobého úveru 

 

Materiál č. 16/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice, 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. 8/2022. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 4/ Návrh na schválenie prijatia investičného úveru 

 

Materiál č. 17/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice, uviedol 

ho jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického 

Mestského úradu v Žiline. 
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- Randa, 

- Talapka, 

- Čepec, 

- Kapitulík. 

 

 

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

Poslanec Kapitulík predložil návrh na doplnenie uznesenia v znení: 

 

MZ v Žiline schvaľuje, aby na každé riadne MZ v Žiline bola predložená informatívna správa 

„Prehľad o čerpaní investičného úveru“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Kapitulíka, aby na každé riadne MZ bola predložená informatívna správa 

„Prehľad o čerpaní investičného úveru“, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

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

2. uznesení ako celku v znení schváleného návrhu poslanca Kapitulíka. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 9/2022. Výsledok 

hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 5/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu mesta Žilina na roky 2023 – 2025 

 

Materiál č. 18/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice, 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. 10/2022. Výsledok hlasovania č. 9 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 6/ Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2023 – 2025 

 

Materiál č. 19/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice, uviedol 

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

úradu v Žiline. Spracovateľ predniesol pri prezentácii materiálu doplňujúci návrh k uzneseniu 

v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

1. doplnenie predkladaného materiálu “Návrh programového rozpočtu na rok 2023-

2025“ nasledovne: 
 

 

 

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky 

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text 

Návrh rozpočtu na 

rok 2023 

      454 001 
Prevod z rezervného fondu mesta z roku 

2021 
59 000 

      513 002 Prijatý dlhodobý úver 500 000 

Príjmy  - úprava spolu: 559 000 

      

Pro-

gram 

Pod-

progr.  

Funkč. 

klasif. 

Ekon.              

klasif. 
Text 

Návrh rozpočtu na 

rok 2023 

12 2 06.1.0 710 
novostavba polyfunkčného  BD Dlabačova 

ul. - PD (z rezervného fondu mesta) 
36 000 

7 2 04.5.1 710 

rekonštrukcia MK na ul. Na Veľký Diel - 

odvodnenie - PD (z rezervného fondu 

mesta) 

19 000 

11 2 05.6.0 710 

Park a venčovisko za OD Billa, Obežná 

ulica (Hill Park, Žilina) – (z rezervného 

fondu mesta) 

4 000 

7 2 04.5.1 710 

Kapitálové výdavky z úveru v súvislosti s 

parkovacou politikou: 

• základný parkovací systém (softvér, 

vrátane webového portálu, správa 

parkovania, kariet, reporty, štatistiky, dáta a 

kontrolný mechanizmus), 

• mobilná užívateľská aplikácia, 

• SMS platby,  

• projekt organizácie dopravy (dopravné 

značenie) a jeho následná realizácia,  

• parkovacie automaty 
 

500 000 

Výdavky - úprava spolu: 559 000 
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- vo výške 59 000 € sú zahrnuté v rozpočte mesta v roku 2022 z rezervného fondu, 

ale z dôvodu zmeny termínu verejného obstarávania  a následne termínu 

podpisu zmluvy o dielo bude plnenie až v roku 2023 a preto sa presúvajú do 

rozpočtu 2023, 

- vo výške 500 000 € na parkovaciu politiku (v návrhu na schválenie investičného 

úveru ostatné investičné akcie schválené MZ a týmto doplňujúcim návrhom sa 

zapájajú do rozpočtu na konkrétnu investičnú akciu.  

 

Uvedenými úpravami dochádza k zmene celkovej výšky príjmov a výdavkov rozpočtu 

mesta.“ 

 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Cibulka. 

 

 

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

 

Poslanec Cibulka predložil návrh na doplnenie uznesenia v znení: 

 

„MZ v Žiline žiada prednostu mestského úradu, aby do mestského zastupiteľstva najneskôr 

v apríli 2023 pripravil a predložil zmenu rozpočtu, v ktorej by boli zahrnuté nasledujúce 

výdavky na rok 2023 

a) Investičné výdavky 830 000 eur pre rozvoj všetkých obvodov – pre obvody č. 1 až 7 po 

100 000 eur a pre obvod č. 8 - 130 000 eur. 

b) Výdavky pohotovostných zdrojov výborov v mestských častiach vo výške 166 000 eur – pre 

obvody č. 1 až 7 po 20 000 eur a pre obvod č. 8 - 26 000 eur.“ 

 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Cibulku, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy 

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

Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. doplňujúcom návrhu spracovateľa materiálu, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh 

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

návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

3. uznesení ako celku v znení schváleného návrhu predloženého poslancom Cibulkom a 

doplňujúceho návrhu spracovateľa materiálu. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 11/2022. Výsledok hlasovania č. 

12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  
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Ad 7/ Správa o výsledkoch kontrol 

 

Materiál č. 7/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice, 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. 12/2022. Výsledok hlasovania č. 13 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

  

Ad 8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2023 

 

Materiál č. 8/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice, uviedla 

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2023 bol v súlade 

s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta od 28.11.2022.  

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. 13/2022. Výsledok hlasovania č. 14 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 9/ Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2021 

 

Materiál č. 9/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice,  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 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 14/2022. Výsledok hlasovania č. 15 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 10/ Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta 

Žilina k 30.06.2022 

 

Materiál č. 10/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice, 

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 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 15/2022. Výsledok hlasovania č. 16 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 11/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

9/2022 – informatívna správa 

 

Materiál č. 11/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice,   

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

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Choma. 

 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy uznesení. 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 16/2022. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Primátor mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku. Po jej ukončení pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

 

 

Ad 12/ Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani 

za nevýherné hracie prístroje 

 

Materiál č. 12/2022 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice,   

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

Mestského úradu v Žiline. 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta je od 28.11.2022. K tomuto návrhu boli v zákonnej lehote vznesené zo strany 

fyzických osôb pripomienky. 

 

Materiál „Vyhodnotenie pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ 

tvorí prílohu č. 14. zápisnice. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Choma, 

- Randa, 

- Pažický. 

 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy uznesení. 

Po odznení diskusného príspevku a faktických poznámok primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

neschválili a prijali uznesenie č. 17/2022. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 13/ Návrh VZN o poplatku 

  

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

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

Mestského úradu v Žiline. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta je od 28.11.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 

a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Steinhübl, 

- Kozlík, 

- Čepec. 

 

 

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

V rámci diskusie predložil 2 návrhy poslanec Steinhübl spolu s poslancom Kozlíkom v znení: 

Pozmeňujúci návrh: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

1. zmenu predkladaného materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

o poplatku“ nasledovne: 

Pôvodné znenie Článku 1 ods. 2 návrhu VZN o poplatku: 
„2 .  Sadzba paušálneho poplatku pre osobu uvedenú v ods. 1 písm. a) je ustanovená 
vo výške 0,10 € za osobu a kalendárny deň.“  

Nahradiť znením: 

„2 .  Sadzba paušálneho poplatku pre osobu uvedenú v  ods. 1 písm. a) je ustanovená 

vo výške 0,11 € za osobu a kalendárny deň“  

Uvedenými úpravami dochádza k zmene, a to k zvýšeniu predpokladaného návrhu 

rozpočtu na poplatku cca v sume +274 000 EUR.“ 

 

 

Doplňujúci návrh: 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

II. žiada  

 

1. primátora mesta o predloženie návrhu zavedenia množstevného zberu v meste 

Žilina a prípravu možnosti zníženia frekvencie vývozu za účelom prehodnotenia 

poplatku pre fyzické osoby s termínom predloženia do 31.10.2023 

 

2. primátora mesta o predloženie informatívnej správy na najbližšie riadne 

zastupiteľstvo o príprave bodu II. 1“ 

 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu predloženom poslancom Steinhüblom a poslancom Kozlíkom (zmena čl. 1 ods. 2) 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 19 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  

2. doplňujúcom návrhu predloženom poslancom Steinhüblom a poslancom Kozlíkom 

(doplnenie bodu II. uznesenia) v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

3. uznesení ako celku v znení schválených návrhov predložených poslancami Steinhüblom 

a Kozlíkom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 18/2022 (VZN č. 12/2022). Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice.  
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Ad 14/ Návrh VZN o dani za ubytovanie 

 

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

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

Mestského úradu v Žiline. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta je od 28.11.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 

a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

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. 19/2022 (VZN č. 13/2022). Výsledok 

hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 15/ Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj  

 

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

uviedol ho spracovateľ materiálu – JUDr. Roman Dolejší, LL.M., vedúci stavebného úradu 

Mestského úradu v Žiline. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej 

stránke mesta je od 28.11.2022. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických 

a právnických osôb žiadne pripomienky. 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Randa, 

- Choma, 

- Cáder. 

 

 

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

V rámci diskusie boli predložené 2 doplňujúce návrhy (predložené poslancom Chomom 

a Cáderom) a 1 pozmeňujúci návrh (predložený poslancom Random). 

 

Poslanec Randa predložil pozmeňujúci návrh v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo  

I. schvaľuje 

 

1. vypustenie odseku 2, článku 3 predkladaného návrhu VZN“ 
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Poslanec Choma predložil doplňujúci návrh v znení: 

 

„MZ schvaľuje 

✓ neuplatňovať poplatok pri NKP ani jej časti 

✓ vyrubiť poplatok až po skolaudovaní stavby“ 

 

Primátor mesta vyhlásil 5 minútovú prestávku. Po ukončení prestávky pokračovala diskusia 

k tomuto bodu programu v poradí v akom boli poslanci prihlásení. 

 

Poslanec Choma dal procedurálny návrh, aby sa o každom jeho návrhu hlasovalo samostatne. 

 

Poslanec Cáder predložil v diskusii doplňujúci návrh v znení: 

 

„VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

Článok 2 

Sadzba poplatku 

„Uvedený poplatok sa bude vyrubovať pre vyššie uvedené druhy stavieb, v ktorých boli podané 

žiadosti o vydanie stavebného povolenia, žiadosti o zmenu stavby pred dokončením, žiadosti 

o vydanie dodatočného stavebného povolenia, a to až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

VZN.“ 

 

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

dal hlasovať o: 

 

1. návrhu poslanca Randu na vypustenie ods. 2 čl. 3 z predkladaného návrhu, v zmysle 

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

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

zápisnice.  

2. doplňujúcom návrhu poslanca Chomu – neuplatňovať poplatok pri NKP ani jej časti, 

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

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

prílohu č. 2 zápisnice.  

3. doplňujúcom návrhu poslanca Chomu – využiť poplatok až po skolaudovaní stavby, 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí 

prílohu č. 2 zápisnice.  

4. doplňujúcom návrhu poslanca Cádera, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 26 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

5. uznesení ako celku v znení schválených návrhov predložených poslancom Random, 

Chomom a Cáderom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 20/2022 (VZN č. 14/2022). Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 

2 zápisnice.  
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Ad 16/ Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2023 – 2024 

 

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

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 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 21/2022. Výsledok hlasovania č. 28 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice vrátane vyznačenia spôsobu hlasovania poslankyne Chodelkovej 

ZA. 

 

 

 

Ad 17/ Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v 

súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, §10, ods.6) 

 

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

uviedol ho jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru 

ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 22/2022. Výsledok 

hlasovania č. 29 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. – prijatie prevádzkového úverového 

financovania 

 

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

uviedol ho jeden zo spracovateľov materiálu – Ing. Mikuláš Kolesár, konateľ spol. DPMŽ, s.r.o. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Čepec, 

- Kapitulík. 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy k uzneseniu. 
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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. 23/2022. Výsledok hlasovania č. 30 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 19/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) 

 

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

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

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

prezentácii materiálu predniesla pozmeňujúci návrh k uzneseniu viažucemu sa na bod č. 2 

v znení: 

„Z uznesenia sa vypúšťajú slová s automatickým predĺžením.“   

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Čerňan, 

- Maňák,  

- Chodelková, 

- Randa. 

 

 

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

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

a  dal hlasovať o: 

1. návrhu spracovateľky materiálu vypustiť z uznesenia z bodu č. 2 text v znení: „s 

automatickým predĺžením“. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

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

2. uzneseniach viažucich sa k bodom č. 1 a č. 2 v znení zmeny navrhnutej spracovateľkou 

materiálu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy neschválili a prijali 

uznesenia č. 24/2022 a č. 25/2022. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

3. uzneseniach viažucich sa k bodom č. 3 a č. 4. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 26/2022 a č. 27/2022. Výsledok 

hlasovania č. 33 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 20/ Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských 

zariadení a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení 

 

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

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, 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. 28/2022. Výsledok 

hlasovania č. 34 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 21/ Interpelácie 

Interpelácie predložené neboli. 

 

 

 

Ad 22/ Všeobecná rozprava 

Primátor mesta otvoril diskusiu tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Martinková, 

- Bechný. 

 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie. 

 

 

 

Ad 23/ Záver 

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

nehlasovali.  

 

Poslanec Randa 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 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 
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Uznesenia z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 23 zápisnice. 

 

 

 

 

_______________________________                     _________________________________  

            Mgr. Peter Fiabáne                                                          Ing. Michal Berger 

          primátor mesta Žilina                                                  prednosta mestského úradu 

 

 

 

 

___________________________________ 

                                              I. overovateľ – Mgr. Denis Cáder 

 

 

 

__________________________________ 

                                            II. overovateľ – Ing. Jozef Juriš, MBA 

 

 

Zapísala v Žiline dňa 02.01.2023 Terézia Cibulková 

 


