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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje

a) odvolanie poslanca Patrika Gromu z funkcie konateľa spoločnosti Žilina invest s.r.o.
b) odvolanie poslanca Branislava Delinčáka z funkcie člena Mestskej rady MZ v Žiline
II.

Vyzýva

poslanca Patrika Gromu, aby odstúpil z funkcie viceprimátora

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline Mgr. Patrik Groma je od 9.12.2014
viceprimátorom mesta Žilina a od 30.7.2015 konateľom spoločnosti Žilina invest s.r.o.
Kamarát Patrika Gromu a poslanec MZ v Žiline Mgr. Branislav Delinčák je od 20.3.2010
majiteľom spoločnosti Business Corp., s.r.o., ktorá vydáva schránkové noviny Žilinský
kuriér (s podtitulom „Slušné noviny do každej rodiny“). Je tiež od 17.2.2009 štatutárom
firmy ARDSYSTÉM, s.r.o.
Spoločnosť Žilina invest s.r.o. si v roku 2016 v schránkových novinách Žilinský kuriér
objednala „grafické spracovanie“, „grafické práce“ a „plošnú inzerciu“ (celkom 4
objednávky) spolu za 2 388 eur. Ani jedna zverejnená objednávka nemá uvedený dátum,
kedy bola inzercia či reklama objednaná; na dvoch zverejnených objednávkach je podpis
konateľa Patrika Gromu za spoločnosť Žilina invest. Reklama spoločnosti Žilina invest bola
v roku 2016 uverejnená v Žilinskom kuriéri.
Mesto Žilina je väčšinovým vlastníkom (51%) spoločnosti Žilina invest s.r.o. Na základe
novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k
informáciám č. 211/2000 Z.z. § 5b má Žilina invest povinnosť na svojej web stránke
zverejňovať prijaté objednávky a faktúry. Spoločnosť Žilina invest nemá na svojej web
stránke http://www.zilinainvest.sk/p/27/zverejnenie-informacii zverejnenú ani jednu
faktúru. Považujeme to za porušenie zákona; za toto porušenie je v súčasnosti zodpovedný
najmä zástupca mesta Žilina v spoločnosti Žilina invest Patrik Groma, ktorý rád rozpráva,
ako robí veci transparentne.
Žilbyt, s.r.o. a MsHK, a.s. Žilina sú 100% mestské spoločnosti.

Spoločnosť Business Corp. s.r.o. poslala svoje faktúry za „grafické spracovanie inzercie“
a za „uverejnenie inzercie“ v Žilinskom kuriéri aj mestskej spoločnosti Žilbyt, s.r.o. Tri
faktúry z októbra a novembra 2016 boli vystavené spolu na 1782 eur.
Spoločnosť Business Corp. fakturovala v rokoch 2016 a 2017 za „grafické spracovanie“
a „uverejnenie inzercie“ v Žilinskom kuriéri aj akciovej spoločnosti MsHK Žilina. Za šesť
faktúr: 3 564 eur.
V schránkových novinách Žilinský kuriér boli v rokoch 2016 a 2017 uverejnené napríklad
články: „Poslanci zablokovali výstavbu 150 nájomných bytov“, „Nedôstojné šaškovanie
s platmi viceprimátorov“, „Patrik Groma: Buďme chvíľu ako naše deti a Vianoce budú zasa
čarovné.“, „Na rovinu s Patrikom Gromom“, Vianoce Branislava Delinčáka a jeho rodiny,
„Poctivá robota musí priniesť svoje ovocie“ (s podtitulom Žilina konečne vykročila na cestu
rozvoja)“, „Kto bude víťazom?“, „Patová situácia“, “, "Nehaňte ľud môj", "Kto je Patrik
Groma?", "Patrik Groma: Mňa neovplyvňujú názory a myšlienky lobistov".. Tieto články
alebo ich časti považujeme za politickú reklamu poslancov Patrika Gromu a Branislava
Delinčáka.
Nemáme vedomosť o tom, že by si spoločnosti Žilina invest, Žilbyt a MsHK v rokoch 2016
a 2017 objednávali obdobnú reklamu u iných žilinských schránkových novín. Mesto Žilina
vydáva svoj schránkový mesačník – Radničné noviny, kde sa v hojnej mieri propagovala
činnosť aj poslancov Patrika Gromu aj Branislava Delinčáka. Vedenie mesta Žilina
opakovane deklaruje, že Radničné noviny vznikli kvôli šetreniu mestských financií - kvôli
tomu, aby sa neplatila reklama v iných novinách.
Myslíme si, že presúvanie financií z rozpočtu mesta alebo jeho organizácii na konto
firiem poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline za účelom sebaprezentácie poslancov
a ich politickej reklamy, je nezlučiteľné s tým, čo každý poslanec slávnostne sľuboval na
začiatku svojho volebného obdobia podľa Zákona č. 369/1990 Zb § 26: „Sľubujem na svoju
česť a svedomie, že budem...ochraňovať záujmy obce ...“
Myslíme si, že sa v uvedenom prípade jedná o zneužitie funkcie poslanca, poškodenie
finančných záujmov mesta Žilina a nemorálnu politickú reklamu za peniaze daňových
poplatníkov.
A na tomto mieste už radšej nebudeme rozoberať fakty, že poslanec a viceprimátor Patrik
Groma ako konateľ spoločnosti Žilina invest podpísal s firmou svojho brata Alberta Gromu
ALL SECURITY, s.r.o. zmluvu o nákupnom faktoringu, v ktorej sa Žilina invest zaväzuje
v prospech ALL SECURITY, s.r.o. vykonávať nákupný faktoring do výšky 200 000 eur. Že
v rokoch 2015 a 2016 prijalo mesto Žilina faktúry od firmy ALL SECURITY, s.r.o. za 1 878
eur. Že firma ARDSYSTÉM, s.r.o., ktorej jedným z konateľov je Branislav Delinčák
fakturovala v roku 2016 mestským organizáciám tovar za 1 149 eur.
Chlapci, hanbíme sa za vás. Post poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline sa nevykonáva
kvôli biznisu s Mestom Žilina či jeho organizáciami.
Uvedený materiál bol prerokovaný mestskou radou v Žilina na jej riadnom zasadnutí dňa
03.04.2017 a jej členovia neprijali platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu
nehlasovala nadpolovičná väčšina členov mestskej rady.

