
ZÁPISNICA 

 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2023  

 

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

Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 21.02.2023 v súlade s § 12 ods. 1 zákona o obecnom 

zriadení v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 písm. b) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva. 

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 Žilina, s.r.o., konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 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 24 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 Martinková a Šoška. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 3. 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 Čepca a Čerňana. 

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

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

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

majetkového a verejného obstarávania. 

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

Kapitulík. 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: Hriník, Talapka, Ničík, Juriš, Kapitulík. 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. 25/2023 

3. Informatívna správa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 18/2022 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku a návrhu zavedenia množstevného 

zberu v meste Žilina a prípravu možností zníženia frekvencie vývozu za účelom 

prehodnotenia poplatku pre fyzické osoby – mat. č. 26/2023 
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4. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej 

politiky v meste Žilina – február 2023 – mat. č. 27/2023 

5. 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. 28/2023 

6. „Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2022“ – mat. č. 29/2023 

7. Informatívna správa o činnosti UHA Žilina za roky 2020 – 2023 – mat. č. 30/2023 

8. Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 176/2020 zo dňa 

28.09.2020 – mat. č. 31/2023 

9. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 91/2021 zo dňa 

27.04.2021 – mat. č. 32/2023 

10. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 147/2020 zo dňa 

28.09.2020 – mat. č. 33/2023 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2022 – mat. č. 34/2023 

12. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 35/2023 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 36/2023 

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

informatívna správa – mat. č. 37/2023 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 – 

informatívna správa – mat. č. 38/2023 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2023 – 

mat. č. 39/2023 

17. Prehľad o čerpaní investičného úveru – informatívna správa – mat. č. 40/2023 

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

zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu – mat. č. 41/2023 

19. Návrh na schválenie investície „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného 

osvetlenia v meste Žilina“ a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok 

špecifikácie podpory z enviromentálneho fondu – mat. č. 42/2023 

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

zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu na modernizáciu osvetlenia 

v mestskej krytej plavárni a tréningovej hale zimného štadióna – mat. č. 43/2023 

21. Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného 

štadióna – zmena spôsobu financovania už schváleného projektu (z formy odkúpenia 

pohľadávky dodávateľa financujúcej banke na formu úverového financovania podľa 

Podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu) – mat. č. 44/2023 

22. Schválenie zmluvných vzťahov a nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti 

Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. č. 45/2023 

23. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 46/2023 

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

47/2023 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 48/2023 

26. Odovzdanie a prevzatie objektov vyvolanej investície stavby: Diaľničný privádzač 

Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa km 4,7 – 7,3 – mat. č. 49/2023 

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

50/2023 



  3. strana Zápisnice z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2023 

 
 

28. Uzatvorenie zmlúv v súvislosti s realizáciou projektu parku a venčoviska za OD Billa, ul. 

Obežná, Žilina, Vlčince – mat. č. 51/2023 

29. Personálne zmeny v právnických osobách s majetkovou účasťou mesta – mat. č. 52/2023 

30. Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 53/2023 

31. Informácia o zložení poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č. 

54/2023 

32. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 55/2023 

33. Rozhodnutie o proteste prokurátora – mat. č. 56/2023 

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

ÚPN-M Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, 

č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a 10/2022 – mat. č. 57/2023 

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

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 58/2023 

36. Dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina – mat. č. 59/2023 

37. Návrh VZN mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – mat. č. 60/2023  

38. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 11/2022 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 61/2023 

39. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia – mat. č. 62/2023 

40. Radničné noviny – mat. č. 63/2023 

41. Pilotná štúdia bezpečné ulice – Vypracovanie štúdie bezpečného prístupu detí k areálu ZŠ 

s MŠ sv. Gorazda – mat. č. 64/2023 

42. Interpelácie 

43. Všeobecná rozprava 

44. Záver 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k návrhu programu. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

 

- Trnovec, 

- Juriš. 

 

 

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

 

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

v znení ako bol predložený s pozvánkou. Hlasovaním poslanci program 3. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Schválený program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 25/2023 
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3. Informatívna správa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 18/2022 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku a návrhu zavedenia množstevného 

zberu v meste Žilina a prípravu možností zníženia frekvencie vývozu za účelom 

prehodnotenia poplatku pre fyzické osoby – mat. č. 26/2023 

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

Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej 

politiky v meste Žilina – február 2023 – mat. č. 27/2023 

5. 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. 28/2023 

6. „Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov 

z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2022“ – mat. č. 29/2023 

7. Informatívna správa o činnosti UHA Žilina za roky 2020 – 2023 – mat. č. 30/2023 

8. Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 176/2020 zo dňa 

28.09.2020 – mat. č. 31/2023 

9. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 91/2021 zo dňa 

27.04.2021 – mat. č. 32/2023 

10. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 147/2020 zo dňa 

28.09.2020 – mat. č. 33/2023 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2022 – mat. č. 34/2023 

12. Správa o výsledkoch kontrol – mat. č. 35/2023 

13. Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2022 – 

informatívna správa – mat. č. 36/2023 

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

informatívna správa – mat. č. 37/2023 

15. Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 – 

informatívna správa – mat. č. 38/2023 

16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2023 – 

mat. č. 39/2023 

17. Prehľad o čerpaní investičného úveru – informatívna správa – mat. č. 40/2023 

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

zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu – mat. č. 41/2023 

19. Návrh na schválenie investície „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného 

osvetlenia v meste Žilina“ a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok 

špecifikácie podpory z enviromentálneho fondu – mat. č. 42/2023 

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

zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu na modernizáciu osvetlenia 

v mestskej krytej plavárni a tréningovej hale zimného štadióna – mat. č. 43/2023 

21. Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného 

štadióna – zmena spôsobu financovania už schváleného projektu (z formy odkúpenia 

pohľadávky dodávateľa financujúcej banke na formu úverového financovania podľa 

Podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu) – mat. č. 44/2023 

22. Schválenie zmluvných vzťahov a nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti 

Technické služby mesta Žilina, s.r.o. – mat. č. 45/2023 

23. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach) – mat. č. 46/2023 

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

47/2023 

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

osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) – mat. č. 48/2023 
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26. Odovzdanie a prevzatie objektov vyvolanej investície stavby: Diaľničný privádzač 

Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa km 4,7 – 7,3 – mat. č. 49/2023 

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

50/2023 

28. Uzatvorenie zmlúv v súvislosti s realizáciou projektu parku a venčoviska za OD Billa, ul. 

Obežná, Žilina, Vlčince – mat. č. 51/2023 

29. Personálne zmeny v právnických osobách s majetkovou účasťou mesta – mat. č. 52/2023 

30. Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 53/2023 

31. Informácia o zložení poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č. 

54/2023 

32. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina – mat. č. 55/2023 

33. Rozhodnutie o proteste prokurátora – mat. č. 56/2023 

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

ÚPN-M Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, 

č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a 10/2022 – mat. č. 57/2023 

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

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení – mat. č. 58/2023 

36. Dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina – mat. č. 59/2023 

37. Návrh VZN mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina – mat. č. 60/2023  

38. Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 11/2022 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 61/2023 

39. Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia – mat. č. 62/2023 

40. Radničné noviny – mat. č. 63/2023 

41. Pilotná štúdia bezpečné ulice – Vypracovanie štúdie bezpečného prístupu detí k areálu ZŠ 

s MŠ sv. Gorazda – mat. č. 64/2023 

42. Interpelácie 

43. Všeobecná rozprava 

44. Záver 

 

Potom primátor mesta informoval o požiadavkách občanov na vystúpenie v nasledujúcom 

poradí:  

 

Prvú žiadosť predložila JUDr. Ing. Miroslava Šichtová, ktorá mala záujem vystúpiť k bodu 

programu s názvom: „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 – február 2023“. O svojej žiadosti vystúpiť informovala 

prostredníctvom e-mailu dňa 17.02.2023.  

Následne dal primátor mesta o jej žiadosti na vystúpenie hlasovať. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Druhú žiadosť predložil občan Kuffa, ktorý chcel vystúpiť k dopravnej situácii v mestskej časti 

Bytčica v bode s názvom „Všeobecná rozprava“.  
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Primátor mesta dal o jeho žiadosti na vystúpenie hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva túto žiadosť schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Tretiu žiadosť predložila občianka Petríková, ktorá mala záujem vystúpiť k materiálu 

Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna 

správa o zamietnutých žiadostiach) – časť odpredaj nehnuteľností – bod č. 2. Primátor mesta 

dal o jej žiadosti na vystúpenie hlasovať. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva túto 

žiadosť schválili. Výsledok hlasovania č. 5 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. 25/2022 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 prihlásil poslanec: 

 

- Cibulka. 

 

 

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. 29/2023. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 3/ Informatívna správa na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 

18/2022 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku a návrhu zavedenia 

množstevného zberu v meste Žilina a prípravu možností zníženia frekvencie vývozu za 

účelom prehodnotenia poplatku pre fyzické osoby  

Materiál č. 26/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 4 zápisnice, uviedol 

ho spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Steinhübl, 
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- Choma. 

 

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

Poslanec Juriš ako predseda poslaneckého klubu požiadal v rámci faktickej poznámky 

primátora mesta o 5 minútovú prestávku po ukončení tohto bodu. 

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

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 30/2023. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Primátor mesta vyhlásil 5 minútovú prestávku na základe žiadosti poslanca Juriša, po jej 

ukončení pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

 

 

 

Ad 4/ Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie 

parkovacej politiky v meste Žilina – február 2023  

 

Materiál č. 27/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice, uviedol 

ho spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia. 

Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu udelil slovo JUDr. Ing. 

Miroslave Šichtovej, ktorej vystúpenie poslanci schválili na začiatku rokovania. Pani Šichtová 

bola upozornená, že na svoje vystúpenie má maximálne 5 min. v zmysle Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

Po ukončení jej vystúpenia primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Cibulka, 

- Čepec, 

- Cáder, 

- Randa, 

- Choma, 

- Maňák. 

 

 

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

Poslanec Choma predložil 3 doplňujúce návrhy na uznesenie v znení: 

 

Návrh č. 1 

 

„MZ schvaľuje: 

- prednosta predloží podrobný časový harmonogram všetkých potrebných krokov a činností 

k naplneniu zámeru prevzatia park. spoločnosť mestom do 15.3.23“ 
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Návrh č. 2 

„MZ schvaľuje: 

- prednosta predloží podrobnú kalkuláciu nákladov na prevzatie ŽPS mestom (schválených 

500 tis. €) do 15.3.23“ 

 

 

Návrh č. 3 

„MZ schvaľuje: 

- prednosta predloží do najbližšieho MZ HMG zavedenia regulovaného parkovania na 

sídliskách a všetkých MČ“ 
 

 

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

a  dal hlasovať o: 

1. návrhu poslanca Chomu, v zmysle písomného návrhu (časový harmonogram). Písomný 

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

tento návrh schválili (uznesenie č. 31/2023, časť II. bod č. 1). Výsledok hlasovania č. 8 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. návrhu poslanca Chomu, v zmysle písomného návrhu (predloženie kalkulácie). Písomný 

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

tento návrh schválili (uznesenie č. 31/2023, časť II. bod č. 2). Výsledok hlasovania č. 9 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

3. návrhu poslanca Chomu, v zmysle písomného návrhu (harmonogram regulovaného 

parkovania). Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 31/2023, časť II. bod č. 3). 

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

4. uznesení ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov poslanca Chomu. 

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

31/2023. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 5/ 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. 28/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 6 zápisnice, uviedol 

ho spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 

 

 

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

Poslanec Kapitulík, druhý zástupca primátora predložil doplňujúci návrh uznesenia v znení: 
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„MZ v Žiline ruší uznesenie MZ v Žiline č. 64/2022 k ohlasovaniu výrubov drevín a stromov na 

celom území mesta Žilina“ 

 

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

a  dal hlasovať o: 

1. doplňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu primátora, v zmysle 

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

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili (uznesenie č. 32/2023, časť II. bod 

č. 1). Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

2. uznesení ako celku v znení schváleného návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu 

primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 32/2023. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 6/ „Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte 

pridelených bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2022“  

Materiál č. 29/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 7 zápisnice, uviedla 

ho spracovateľka materiálu – Mgr. Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a 

bytového. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Trnovec. 

 

 

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

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. 33/2023. Výsledok hlasovania č. 14 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 7/ Informatívna správa o činnosti UHA Žilina za roky 2020 – 2023  

Materiál č. 30/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice, uviedol 

ho predkladateľ materiálu – Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ útvaru hlavného architekta. 

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. 
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Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 34/2023. Výsledok hlasovania č. 15 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

 

Ad 8/ Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 176/2020 zo 

dňa 28.09.2020  

Materiál č. 31/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice, uviedol 

ho predkladateľ materiálu – Ing. Michal Berger,  prednosta 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. 

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. 35/2023. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 9/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 91/2021 zo dňa 

27.04.2021  

Materiál č. 32/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice, 

uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ útvaru hlavného 

architekta. 

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. 36/2023. Výsledok hlasovania č. 17 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 10/ Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 147/2020 zo dňa 

28.09.2020  

Materiál č. 33/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice, 

uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ útvaru hlavného 

architekta. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
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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. 37/2023. Výsledok 

hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 11/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2022  

Materiál č. 34/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 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. 38/2023. Výsledok hlasovania č. 19 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 12/ Správa o výsledkoch kontrol  

Materiál č. 35/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice, 

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

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Čerňan. 

 

 

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

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. 39/2023. Výsledok hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 13/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

10/2022 – informatívna správa  

Materiál č. 36/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice, 

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

Mestského úradu v Žiline. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 



  12. strana Zápisnice z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2023 

 
 

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. 40/2023. Výsledok hlasovania č. 21 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 14/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

11/2022 – informatívna správa  

Materiál č. 37/2023 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. 

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. 41/2023. Výsledok hlasovania č. 22 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 15/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2023 – informatívna správa  

Materiál č. 38/2023 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. 

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. 42/2023. Výsledok hlasovania č. 23 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 16/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2023 

Materiál č. 39/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 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: 
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- Choma. 

 

 

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

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. 43/2023. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 17/ Prehľad o čerpaní investičného úveru – informatívna správa  

Materiál č. 40/2023 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, 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. 44/2023. Výsledok 

hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 18/ Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu  

Materiál č. 41/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 19 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. 45/2023. Výsledok hlasovania č. 26 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 19/ Návrh na schválenie investície „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy 

verejného osvetlenia v meste Žilina“ a schválenie spôsobu financovania podľa podmienok 

špecifikácie podpory z enviromentálneho fondu  

Materiál č. 42/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 20 zápisnice, 

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

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

- Choma,  

- Randa, 

- Čepec. 

 

 

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

Poslanec Choma dal v diskusii procedurálny návrh, aby sa o tomto bode nehlasovalo. Následne 

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

tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 27 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Primátor mesta vyhlásil 5 minútovú prestávku v nadväznosti na požiadavku poslanca Rzeszota. 

Poslanec Randa predložil vo svojom diskusnom príspevku návrh na uznesenie v znení: 

„MZ žiada o súčasnú prípravu výmeny vysokých stožiarov osvetlenia na ulici Mudroňovej 

a Kragujevskej v križovatke ciest I. triedy v časti Frambor a Rondel“ 

 

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

dal hlasovať o: 

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

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

uznesenie č. 46/2023. Výsledok hlasovania č. 28 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. návrhu uznesenia viažucemu sa k tomuto bodu programu v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 47/2023. 

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

 

 

 

Ad 20/ Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania – úveru z enviromentálneho fondu na modernizáciu 

osvetlenia v mestskej krytej plavárni a tréningovej hale zimného štadióna  

Materiál č. 43/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 21 zápisnice, 

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

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. 

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. 48/2023. Výsledok hlasovania č. 30 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 21/ Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale 

Zimného štadióna – zmena spôsobu financovania už schváleného projektu (z formy 

odkúpenia pohľadávky dodávateľa financujúcej banke na formu úverového financovania 

podľa Podmienok špecifikácie podpory z Environmentálneho fondu)  

Materiál č. 44/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 22 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, 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. 49/2023. Výsledok 

hlasovania č. 31 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 22/ Schválenie zmluvných vzťahov a nepeňažného vkladu do základného imania 

spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.  

Materiál č. 45/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 23 zápisnice, 

uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Peter Rolko, konateľ spoločnosti Technické služby 

mesta Žilina, s.r.o. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Juriš. 

 

 

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

Po odznení diskusného príspevku a faktickej poznámky, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 50/2023. Výsledok hlasovania č. 32 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Primátor vyhlásil obednú prestávku v trvaní jednej hodiny. Po jej ukončení pokračovalo 

rokovanie mestského zastupiteľstva nasledujúcim bodom programu. 

  

 

 

Ad 23/ Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach)  

Materiál č. 46/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 24 zápisnice, 

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

právneho, majetkového a verejného obstarávania. 
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Primátor mesta uviedol, že na žiadosť poslanca Randu bude presunutá časť materiálu 

„OSTATNÉ“ na začiatok rokovania.  

 

OSTATNÉ 

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 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 51/2023. Výsledok hlasovania č. 33 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod  č. 2 

Spracovateľka pri uvádzaní materiálu predniesla požiadavku na doplnenie textu v prvej časti 

uznesenia konkrétne špecifikáciu katastrálneho územia v znení: „v k. ú. Žilinská Lehota“ 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude budúca kúpa 

stavebného objektu  SO 04 – Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky, ktorý sa 

bude nachádzať na nehnuteľnostiach v k. ú. Žilinská Lehota – pozemok parc. č. 

EKN 630/1, ostatná plocha, o výmere 956 m2, pozemok parc. č. CKN 323/39, ostatná 

plocha, o výmere 59 m2 a pozemok parc. č. CKN 323/37, ostatná plocha, o výmere 

676 m2 a  stavebného objektu SO 07 – Dažďová kanalizácia, ktorý sa bude 

nachádzať na pozemku parc. č. CKN 323/38, ostatná plocha o výmere 136 m2, 

pozemku parc. č. CKN 323/20, ostatná plocha o výmere 283 m2, pozemku parc. č. 

CKN 323/31, ostatná plocha, o výmere 271 m2, pozemku parc. č. CKN 323/32, orná 

pôda, o výmere 281 m2, pozemku parc. č. CKN 323/4, orná pôda, o výmere 255 m2, 

pozemku parc. č. CKN 323/5, orná pôda, o výmere 295 m2, a pozemku parc. č. CKN 

323/25, orná pôda, o výmere 94 m2, všetko v k. ú. Žilinská Lehota od budúceho 

predávajúceho,  DRR INVEST s. r. o., so sídlom Horný Hričov 256, 013 42 Horný 

Hričov, IČO: 47 180 374, za kúpnu cenu spolu 10 € za celý predmet budúcej kúpy. 

Pre obidve stavby bolo vydané právoplatné Územné rozhodnutie Mesta Žilina, 

Stavebný úrad, o umiestnení stavby IBV Žilinská Lehota – Pod záhradkou – I. Etapa, 

zo dňa 28.02.2022, č. k.: 146/2022-10152/2022-SÚ-PKA. Vlastnícke právo ku 

každému stavebnému objektu, ktorý bude predmetom budúcej kúpy, nadobudne 

budúci kupujúci dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia toho 

ktorého stavebného objektu. 

Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného  bremena medzi DRR INVEST s. r. o., so sídlom 

Horný Hričov 256, 013 42 Horný Hričov, IČO: 47 180 374 ako budúcim 

oprávneným z vecného bremena a všetkými vlastníkmi (okrem mesta Žilina) 
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všetkých nehnuteľností, ktoré budú dotknuté stavebnými objektmi SO 04– Rozšírenie 

verejného vodovodu a prípojky a SO 07 – Dažďová kanalizácia ako budúcimi 

povinnými z vecného bremena, predmetom ktorej bude povinnosť budúcich 

povinných z vecného bremena strpieť umiestnenie a vybudovanie týchto stavebných 

objektov ako aj strpieť prístup k nim, za účelom ich prevádzkovania, rekonštrukcie, 

opravy a údržby. Budúce vecné bremeno musí byť zriadené formou „in – rem“, t. j. 

bude na strane budúcich povinných z vecného bremena spojené s vlastníctvom 

budúcich zaťažených pozemkov a na strane budúceho oprávneného z vecného 

bremena spojené s vlastníctvom budúcich oprávnených stavebných objektov SO 04 

– Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky a SO 07 – Dažďová kanalizácia.“  

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

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

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

zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 52/2023. Výsledok hlasovania č. 34 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod  č. 3 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Maňák, 

- 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 návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva neprijali 

platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala potrebná nadpolovičná väčšina 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 35 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 

Bod  č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Kapitulík,  

- Rzeszoto, 
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- Maňák. 

 

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

Poslanec Kapitulík, druhý zástupca primátora, predložil v diskusnom príspevku pozmeňujúce 

návrhy k bodom č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v znení: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

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

 

1/ 

I. schvaľuje 

zmenu jednotkovej ceny z 38,02 EUR/m2 na 48 EUR/m2. 

Navýšenie ceny o náklady za určenie trhovej hodnoty a náklady na vypracovanie ZP 

ostáva nezmenené. 

 

2/ 

I. schvaľuje 

zmenu jednotkovej ceny pri parcele KNC 1235/41 z 61,33 EUR/m2 na 125,00 EUR/m2, 

zmenu jednotkovej ceny pri parcele KNC 1235/39 z 61,33 EUR/m2 na 75,00 EUR/m2, 

Navýšenie ceny o náklady za určenie trhovej hodnoty a náklady na vypracovanie ZP 

ostáva nezmenené. 

 

3/ 

I. schvaľuje 

zmenu jednotkovej ceny z 61,33 EUR/m2 na 90 EUR/m2. 

Navýšenie ceny o náklady za určenie trhovej hodnoty a náklady na vypracovanie ZP 

ostáva nezmenené. 

 

4/ 

I. schvaľuje 

zmenu jednotkovej ceny z 61,33 EUR/m2 na 125 EUR/m2. 

Navýšenie ceny o náklady za určenie trhovej hodnoty a náklady na vypracovanie ZP 

ostáva nezmenené. 

 

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

dal hlasovať o: 

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu primátora, upraviť 

jednotkovú cenu na 48 €/m2 v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 36 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom, druhým zástupcom primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 53/2023. Výsledok hlasovania č. 37 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 
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Bod  č. 2 

Predtým, ako primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu dal slovo občianke 

Petríkovej, ktorej vystúpenie schválilo mestské zastupiteľstvo na začiatku rokovania. 

Po vystúpení pani Petríkovej otvoril primátor mesta diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Filipová, 

- Kapitulík, 

- Balogová. 

 

 

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

Poslankyňa Chodelková dala vo faktickej poznámke procedurálny návrh na stiahnutie tohto 

bodu z rokovania mestského zastupiteľstva. 

 

Primátor mesta dal následne hlasovať o procedurálnom návrhu poslankyne Chodelkovej na 

stiahnutie tohto bodu z rokovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uvedený 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 54/2023. Výsledok hlasovania č. 38 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Body  č. 3,  č. 4,  č. 5 

Primátor mesta otvoril spoločnú diskusiu k bodom programu č. 3, č. 4, č. 5. 

Poslankyňa Balogová požiadala vo faktickej poznámke, aby sa o bode č. 5 hlasovalo osobitne. 

Do diskusie k bodu 5 sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Juriš. 

 

 

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

Primátor mesta uviedol, že vzhľadom na situáciu dá hlasovať o každom bode osobitne. 

Po odznení diskusných príspevkov a faktickej poznámky, primátor mesta diskusiu ukončil a dal 

hlasovať o bode č. 3: 

1. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu primátora, 

upraviť jednotkovú cenu na 90 €/m2 v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 39 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. Hlasovanie o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 

predloženého poslancom Kapitulíkom, druhým zástupcom primátora. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 55/2023. Výsledok 

hlasovania č. 40 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
 

Následne dal primátor mesta hlasovať o bode č. 4: 
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1. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu primátora, 

upraviť jednotkovú cenu na 125 €/m2 v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí 

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

schválili. Výsledok hlasovania č. 41 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. Hlasovanie o uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 

predloženého poslancom Kapitulíkom, druhým zástupcom primátora. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 56/2023. Výsledok 

hlasovania č. 42 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Na záver dal primátor mesta hlasovať o bode č. 5 v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 57/2023. Výsledok 

hlasovania č. 43 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Odpredaj nehnuteľností schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

 

Bod  č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 

 

 

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

Poslanec Kapitulík, druhý zástupca primátora, predložil vo svojom diskusnom príspevku 

pozmeňujúci návrh uznesenia v znení: 

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

 

1/ 

I. schvaľuje 

zmenu jednotkovej ceny z 125,62 EUR/m2 na 250 EUR/m2. 

Navýšenie ceny o náklady za určenie trhovej hodnoty a náklady na vypracovanie ZP 

ostáva nezmenené. 

 

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

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu primátora, upraviť 

jednotkovú cenu na 250 €/m2 v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 44 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom, druhým zástupcom primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 58/2023. Výsledok hlasovania č. 45 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 
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Bod  č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 

 

 

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

Poslanec Kapitulík, druhý zástupca primátora, predložil vo svojom diskusnom príspevku 

pozmeňujúci návrh uznesenia v znení: 

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

 

2/ 

I. schvaľuje 

zmenu jednotkovej ceny z 125,62 EUR/m2 na 250 EUR/m2. 

Navýšenie ceny o náklady za určenie trhovej hodnoty a náklady na vypracovanie ZP 

ostáva nezmenené. 

 

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

1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Kapitulíka, druhého zástupcu primátora, upraviť 

jednotkovú cenu na 250 €/m2 v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť 

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

Výsledok hlasovania č. 46 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. uznesení ako celku, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom 

Kapitulíkom, druhým zástupcom primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva 

tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 59/2023. Výsledok hlasovania č. 47 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice. 

 

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 uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 60/2023. Výsledok hlasovania č. 48 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

Zámena nehnuteľností schvaľovaná 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 

Bod  č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 
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- Trnovec. 

 

 

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 uznesení v 

predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 61/2023. Výsledok hlasovania č. 49 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 uznesení v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh schválili a prijali uznesenie č. 62/2023. Výsledok hlasovania č. 50 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

Nájom nehnuteľností 

Bod  č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Bod  č. 2 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Bod  č. 3 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kapitulík. 

 

 

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

Poslanec Kapitulík, druhý zástupca primátora, predložil vo svojom diskusnom príspevku 

pozmeňujúci návrh uznesenia v znení: 

„NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

I. schvaľuje 
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zmenu ceny ročného nájmu z 2 187,97 EUR na 5 020 EUR. 

Navýšenie ceny o náklady za určenie trhovej hodnoty a náklady na vypracovanie ZP 

a ich splatnosť ostávajú nezmenené.“ 

 

Poslankyňa Balogová dala vo faktickej poznámke procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu 

z rokovania, aby sa o ňom nehlasovalo. 

Primátor mesta dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslankyne Balogovej stiahnuť tento bod 

z rokovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uvedený návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 63/2023. Výsledok hlasovania č. 51 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Bod  č. 4 

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. 

 

Bod  č. 5 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Bod  č. 6 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Rzeszoto. 

 

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

Poslanec Rzeszoto dal návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania. 

Primátor mesta dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Rzeszota stiahnuť bod č. 6 

z rokovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali 

uznesenie č. 64/2023. Výsledok hlasovania č. 52 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

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

ukončil a dal spoločne hlasovať o bodoch č. 1, č. 2, č. 4 a č. 5. Hlasovaním poslanci mestského 
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zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 65/2023, č. 66/2023, č. 67/2023 a č. 

68/2023. Výsledok hlasovania č. 53 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Vecné bremená 

Bod  č. 1 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa nikto s diskusným príspevkom neprihlásil. 

Poslanec Rzeszoto dal vo faktickej poznámke procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu 

z rokovania. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Rzeszota stiahnuť 

tento bod z rokovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uvedený návrh schválili 

a prijali uznesenie č. 69/2023. Výsledok hlasovania č. 54 tvorí prílohu č. 2 zápisnice 

 

 

Body  č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Primátor mesta otvoril spoločnú diskusiu k týmto bodom programu. 

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

hlasovať o uzneseniach viažucich sa k bodom 2 až 17 v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 70/2023, č. 

71/2023, č. 72/2023, č. 73/2023, č. 74/2023, č. 75/2023,  č. 76/2023, č. 77/2023, č. 78/2023, č. 

79/2023, č. 80/2023, č. 81/2023, č. 82/2023, č. 83/2023, č. 84/2023, č. 85/2023. Výsledok 

hlasovania č. 55 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach 

 

 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Kozlík. 

 

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 a faktických poznámok, primátor mesta diskusiu ukončil a 

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 86/2023. Výsledok hlasovania č. 56 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 24/ Nakladanie s majetkom Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. (odpredaj)  

 

Materiál č. 47/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 25 zápisnice, 

uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Jozef Pollák, konateľ spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

 

 

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

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 prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Randa. 

 

 

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 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 potrebná 3/5 väčšina všetkých 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 57 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, po odznení 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 

potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. Výsledok hlasovania č. 58 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

podľa § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou 

 

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. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala 
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potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Výsledok hlasovania č. 59 tvorí prílohu 

č. 2 zápisnice s vyznačením spôsobu hlasovania poslankyne Chodelkovej ZA. 

 

 

 

Ad 25/ Prenájom priestorov školy/školského zariadenia (nájmy schvaľované ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov) 

Materiál č. 48/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 26 zápisnice, 

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

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 

Primátor mesta, na základe všeobecného súhlasu, otvoril spoločnú diskusiu ku všetkým ôsmim 

bodom tohto bodu programu. 

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

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhoch uznesení v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tieto návrhy schválili a prijali uznesenia č. 87/2023, č. 

88/2023, č. 89/2023, č. 90/2023, č. 91/2023, č. 92/2023, č. 93/2023, č. 94/2023. Výsledok 

hlasovania č. 60 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 26/ Odovzdanie a prevzatie objektov vyvolanej investície stavby: Diaľničný privádzač 

Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa km 4,7 – 7,3  

 

Materiál č. 49/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 27 zápisnice, 

uviedol ho spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Choma, 

- Kozlík, 

- Trnovec. 

 

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

V rámci diskusie neboli predložené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. 

 

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

dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 95/2023. Výsledok hlasovania č. 61 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 27/ Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta – sortimentov surového dreva  

 

Materiál č. 50/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 28 zápisnice, 

uviedol ho spracovateľ materiálu – RNDr. Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného 

priestranstva a životného prostredia. 

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. 96/2023. Výsledok hlasovania č. 62 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 28/ Uzatvorenie zmlúv v súvislosti s realizáciou projektu parku a venčoviska za OD 

Billa, ul. Obežná, Žilina, Vlčince  

Materiál č. 51/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 29 zápisnice, 

uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov 

a investícií. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásil s diskusným príspevkom poslanec: 

- Maňák. 

 

 

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. 97/2023. Výsledok hlasovania č. 63 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 29/ Personálne zmeny v právnických osobách s majetkovou účasťou mesta  

Materiál č. 52/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 30 zápisnice, 

uviedla ho spracovateľka materiálu – JUDr. Jana Ochodničanová, vedúca odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania. 

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. 98/2023. Výsledok 
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hlasovania č. 64 s vyznačením spôsobu hlasovania poslanca Haasa ZA, tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 30/ Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline  

Materiál č. 53/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 31 zápisnice, 

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

organizácie a správy MsÚ, ktorý upozornil na zmenu návrhu uznesenia, pričom sa z neho 

vypúšťajú mená členov neposlancov, ktorí k dnešnému dňu nepredložili čestné vyhlásenia. 

Jedná sa o nasledujúce mená Matejko – komisia dopravy, Ivan Mokrý - komisia dopravy, 

Miroslav Chudík - komisia športu, Jana Zrníková – komisia školstva a mládeže a v komisii 

životného prostredia sa vzdal nominácie člen neposlanec Michal Vavrík, ktorého nahradí Ing. 

Veronika Kubalová. 

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 znení zmien navrhnutých spracovateľom. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 99/2023. Výsledok 

hlasovania č. 65 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 31/ Informácia o zložení poslaneckých klubov v mestskom zastupiteľstve v Žiline  

Materiál č. 54/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 32 zápisnice, 

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

organizácie a správy MsÚ. 

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Poslanec Choma vo faktickej poznámke požiadal o úpravu názvu klubu namiesto Klub Smer – 

SD bude nový názov klubu - Klub SD (sociálna demokracia). 

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

mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení zmien navrhnutých 

poslancom Chomom. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a 

prijali uznesenie č. 100/2023. Výsledok hlasovania č. 66 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 32/ Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina  

Materiál č. 55/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 33 zápisnice, 

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

organizácie a správy MsÚ. 

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

- Maňák, 

- Augustín, 

- Čepec. 
 

 

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

Poslanec Randa dal vo faktickej poznámke návrh, aby sa o každom mene navrhnutého 

prísediaceho hlasovalo samostatne. Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca 

Randu. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok 

hlasovania č. 67 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

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 potrebná nadpolovičná väčšina 

poslancov. Výsledok hlasovania č. 68 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 33/ Rozhodnutie o proteste prokurátora  

Materiál č. 56/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 34 zápisnice, 

uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA.  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Čepec, 

- Randa, 

- Balogová. 
 

 

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

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

uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 101/2023. Výsledok hlasovania č. 69 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 34/ Návrh  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť ÚPN-M Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 

21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019, č. 4/2020, č. 6/2022 a 10/2022  

Materiál č. 57/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 35 zápisnice, 

uviedol ho predkladateľ materiálu – Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA. Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke 
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mesta od 03.02.2023. 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. 102/2023 (VZN č. 1/2023). Výsledok 

hlasovania č. 70 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 35/ Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 

Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení  

Materiál č. 58/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 36 zápisnice, 

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

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

stránke mesta od 03.02.2023. 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. 103/2023 (VZN č. 2/2023). Výsledok 

hlasovania č. 71 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 36/ Dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Žilina  

Materiál č. 59/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 37 zápisnice, 

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

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja.  

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. 104/2023. Výsledok hlasovania č. 72 

tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 37/ Návrh VZN mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  

Materiál č. 60/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 38 zápisnice, 

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

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja.  

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. 105/2023 (VZN č. 3/2023). Výsledok 

hlasovania č. 73 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 38/ Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 11/2022 o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina  

Materiál č. 61/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 39 zápisnice. 

Primátor mesta ako predkladateľ materiálu informoval, že sťahuje tento bod z rokovania 

mestského zastupiteľstva, nakoľko mu bol doručený list z Generálnej prokuratúry Slovenskej 

republiky, kde prokurátor informuje, že berie protest Okresnej prokuratúry Žilina zo dňa 

02.12.2022 späť. Späťvzatie protestu tvorí prílohu č. 40 zápisnice. 

 

 

 

Ad 39/ Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o výške finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia  

Materiál č. 62/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 41 zápisnice, 

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

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta od 03.02.2023. 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. 106/2023 (VZN č. 4/2023). Výsledok 

hlasovania č. 74 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ad 40/ Radničné noviny  

Materiál č. 63/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 42 zápisnice, 

uviedla ho spracovateľka materiálu – Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, ktorá zároveň požiadala, aby sa o bode č. 2 uznesenia hlasovalo 

osobitne.  

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili s diskusným príspevkom poslanci: 

- Choma, 

- Talapka, 

- Cáder. 
 

 

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. časti uznesenia I., o bodoch 1 a 3. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento 

návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 75 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

2. časti uznesenia I., o bode 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh 

schválili a prijali uznesenie č. 107/2023. Výsledok hlasovania č. 76 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. 

 

 

 

Ad 41/ Pilotná štúdia bezpečné ulice – Vypracovanie štúdie bezpečného prístupu detí 

k areálu ZŠ s MŠ sv. Gorazda  

Materiál č. 64/2023 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 43 zápisnice, 

uviedol ho spracovateľ materiálu – Mgr. Karol Haas, poslanec Mestského zastupiteľstva v 

Žiline.  

Primátor mesta 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 návrhu uznesenia v predloženom znení. Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 108/2023. 

Výsledok hlasovania č. 77 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

 

Ad 42/ Interpelácie 

Interpeláciu predložil poslanec Cibulka. Interpelácia tvorí prílohu č. 44 zápisnice. 

 

 

 



  33. strana Zápisnice z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2023 

 
 

Ad 43/ Všeobecná rozprava 

Pred otvorením diskusie dal primátor mesta slovo občanovi Kuffovi, ktorého vystúpenie 

schválilo mestské zastupiteľstvo na začiatku rokovania. Upozornil ho, že na svoje vystúpenie 

má k dispozícii 5 minút. Pán Kuffa sa prestriedal vo vystúpení s pánom Gajdošíkom. 

Po vystúpení občanov otvoril primátor mesta diskusiu ako reakciu na ich vystúpenie. 

Do diskusie sa prihlásili poslanci: 

- Trnovec, 

- Cáder. 

 

 

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

Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

V rámci diskusie neboli predložené žiadne návrhy na uznesenie. 

 

 

 

Ad 44/ Záver 

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

nehlasovali.  

 

Poslanec Talapka 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 3. zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

Uznesenia z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvoria prílohu č. 45 zápisnice. 

 

 

_______________________________                     _________________________________  

            Mgr. Peter Fiabáne                                                          Ing. Michal Berger 

          primátor mesta Žilina                                                  prednosta mestského úradu 

 

 

___________________________________ 

                                                    I. overovateľ – Karol Čepec 

 

__________________________________ 

                                                II. overovateľ – Ing. Peter Čerňan 

Zapísala v Žiline dňa 10.03.2023 Terézia Cibulková 


