ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa
08.12.2014
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Ing. Igor Choma, primátor
mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 08.12.2014 v zmysle ustanovení § 12
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) a čl. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
v nadväznosti na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 15.11.2014.
Keďže toto zasadnutie bolo prvým zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto
volebnom období a podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch
Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov pred prvým zasadnutím
mestského zastupiteľstva znie štátna hymna, primátor mesta požiadal prítomných, aby sa
postavili a hymnu si vypočuli.
Po štátnej hymne otvoril rokovanie a privítal prítomných.
Na zasadnutie boli pozvaní poslanci novozvoleného mestského zastupiteľstva, doterajší
poslanci mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta, prednosta mestského úradu,
vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, náčelník Mestskej polície Žilina, štatutári
právnických osôb s účasťou mesta a hostia - Ing. Marta Moravcová, predsedníčka mestskej
volebnej komisie a Ing. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda
Žilinského samosprávneho kraja.
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 Zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“).
Ad 1.2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
Primátor mesta poveril písaním zápisnice Ing. Eriku Ostrochovskú, zamestnankyňu mesta
Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Popluhára a Gromu. Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom
Mestského zastupiteľstva v Žiline z radov zamestnancov Mestského úradu v Žiline s miestom
výkonu práce Mestský úrad v Žiline Mgr. Tlacháčovú a Ing. Štípalu.
Ad 1.3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina
Primátor mesta vyzval Ing. Martu Moravcovú, predsedníčku mestskej volebnej komisie, aby
prítomných oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina,
ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
Ing. Marta Moravcová, predsedníčka mestskej volebnej komisie, podala informáciu o počte
zapísaných voličov, volebnej účasti, výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a
výsledkoch volieb primátora mesta. Kópia Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku
volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora mesta tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Zároveň informovala o vzdaní sa postu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Igora Lišku,
kandidáta zvoleného za poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 4,
doručenom dňa 26.11.2014 na Mestský úrad v Žiline. Predmetné vzdanie je súčasťou prílohy
č. 2 zápisnice.
Následne oznámila, že náhradníkom vo volebnom obvode č. 4 na uprázdnený mandát
poslanca, ktorý získal najväčší počet platných hlasov, je Ing. Dušan Dobšovič s 971 platnými
hlasmi.
Ad 1.4/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
Po oznámení výsledkov Ing. Marta Moravcová, predsedníčka mestskej volebnej komisie,
zahájila slávnostný akt - vyzvala primátora mesta, aby si prevzal osvedčenie o zvolení za
primátora, zložil zákonom predpísaný sľub a zapísal sa do pamätnej knihy mesta Žilina.
Zároveň vyzvala prítomných, aby sa k tomuto slávnostnému aktu postavili.
Ing. Igor Choma si zložil insígnie, prevzal z rúk Ing. Marty Moravcovej osvedčenie o zvolení
za primátora mesta Žilina a prečítal sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“ Následne zloženie sľubu potvrdil svojím podpisom. Podpísaný sľub
tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Podpísal sa do pamätnej knihy mesta Žilina a prevzal insígnie
z rúk Ing. Marty Moravcovej, predsedníčky mestskej volebnej komisie.
Ad 1.5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
Primátor mesta informoval, že aby mohol poslanec mestského zastupiteľstva začať vykonávať
svoju funkciu, je v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení povinný zložiť
sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.
Zároveň vyzval novozvolené poslankyne a poslancov, aby si prevzali osvedčenie o zvolení
poslanca, zložili sľub a podpísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina. Rovnako vyzval
i náhradníka Ing. Dušana Dobšoviča, kandidáta, ktorý získal najväčší počet hlasov vo
volebnom obvode č. 4 pod čiarou, kde sa uprázdnil mandát poslanca, aby ako náhradník
nastúpil za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline. Uviedol, že sľub budú poslanci
deklarovať vyslovením „sľubujem“ a zároveň i písomne svojim podpisom.
Následne prečítal sľub poslanca mestského zastupiteľstva v znení: „Sľubujem na svoju česť a
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva po vyzvaní Ing. Martou Moravcovou,
predsedníčkou mestskej volebnej komisie, postupne pristupovali, prevzali si osvedčenie
o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva, vyslovili: „sľubujem“, podpísali sľub
a zapísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina. Ako posledný pristúpil Ing. Dušan Dobšovič,
náhradník na uprázdnený mandát poslanca.
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Písomné potvrdenie o zložení sľubu poslancami mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 4
zápisnice.
Ad 1.6/ Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
Primátor mesta opätovne všetkých privítal. Skonštatoval, že poslanci, ktorí dnes zasadajú do
poslaneckých lavíc, boli zvolení slobodnou voľbou občanov nášho mesta, a niektorí boli
zvolení už po niekoľkýkrát. Spomenul poslanca Maňáka, ktorý zastupuje Žilinčanov v tomto
mestskom zastupiteľstve od roku 1990 a začína sa jeho siedme volebné obdobie nepretržite.
Šieste volebné obdobie začína poslanec Zelník, ktorý je poslancom od roku 1994. Uviedol, že
ďalší z prítomných poslancov idú do tretieho volebného obdobia, niektorí do druhého plynule,
niektorí so štvorročnou prestávkou. Poukázal na to, že v tohtoročných voľbách do orgánov
samosprávy obcí takmer polovicu mandátov získali poslanci, ktorí sú v mestskom
zastupiteľstve noví. Zhodnotil, že občania pristupovali k voľbám zodpovedne, i keď priznal,
že očakával väčšiu účasť, no dodal, že o svojich poslancoch rozhodli práve tí Žilinčania, ktorí
k volebným schránkam prišli a jemu i poslancom dali veľkú dôveru riadiť mestské veci
verejné, riešiť ich problémy, požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety. Vyslovil
presvedčenie, že ich dôveru nesklameme a urobíme všetko, čo bude v našich silách
a možnostiach. Priznal, že je rád, že má mandát od Žilinčanov na pokračovanie primátorskej
práce ako aj práce jeho spolupracovníkov z mestského úradu i ostatných mestských inštitúcií.
Spomenul, že niektoré veci ešte nedokončili, iné sú v štádiu realizácie, ďalšie chcú rozbehnúť
podľa volebného programu a niektoré ukončili úplne. Vyslovil sa, že všetky osvedčené
postupy pri činnosti mestského úradu treba zachovať, niektoré treba vylepšiť a zadeklaroval,
že chce zachovať i všetky kultúrne a športové podujatia, ktoré si získali svoje dobré meno,
ohlas a reputáciu. Informoval, že pri práci napríklad so seniormi, mládežou a podnikateľským
sektorom pôjdu aj do nových foriem spolupráce tak, aby sme čo najviac využili potenciál
zmenených skupín obyvateľov. Uznal, že uplynulé volebné obdobie vôbec nebolo
jednoduché, naopak zložité a náročné. Skonštatoval, že hlavný problém, finančnú situáciu
mesta sa, nám podarilo z veľkej časti vyriešiť a zadeklaroval, že zadlženie mesta bude od
začiatku budúceho roka pod hranicou nútenej správy, teda pod hranicou šesťdesiatich percent.
V tejto súvislosti poďakoval všetkým poslancom v minulom volebnom období za konkrétnu,
korektnú spoluprácu počas tohto obdobia, ocenil ich konštruktívny prístup na rokovaniach
komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a u väčšiny z nich aj intenzívnu prácu vo
svojom obvode s občanmi jednotlivých mestských častí. Zopakoval, že výsledky dosiahnuté
v hospodárení mesta i v jednotlivých mestských inštitúciách, kde sa dostali do pozitívnych
čísiel, znamenajú pre mesto nové možnosti a potenciál pre ďalší rozvoj. Dodal, že to
neznamená, že sme urobili všetko, budeme pracovať, pasovať sa s mínami, či s kostlivcami
v skriniach, ktoré ešte stále nemáme doriešené. Povedal, že máme pred sebou veľa práce, a ak
chceme, aby naša Žilina bola jedným z troch ekonomicky silných lídrov krajských miest, aby
bola v prvej trojke miest s najtransparentnejším hospodárením, musíme intenzívne ešte
zabrať. Zhodnotil, že poslanecký zbor je teraz veľmi pestrý, sú tu členovia viacerých
politických strán, či zoskupení strán. Väčšina zvolených poslancov kandidovala bez podpory
politických strán ako nezávislí kandidáti a získali veľkú podporu voličov. Dokonca skoro
väčšinu v tomto mestskom zastupiteľstve. Za podstatné pre neho, ako pre primátora, označil
hľadať dobré riešenia pre mesto a našich spoluobčanov. Zdôraznil, že pre neho nebude
dôležité, kto je z akej strany, ale s akým riešením prichádza. Dodal, že verí, že napriek
rôznym politickým názorom, či príslušnosti k politickým stranám, nájdeme zhodu pri riešení
konkrétnych problémov tak, ako tomu bolo za ostatné štyri roky. Budeme riešiť veci, ktoré
bude treba riešiť, musíme si určiť ich dôležitosť, stanoviť priority a na to nastaviť ekonomiku
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a financovanie. Vyslovil presvedčenie, že pre správnu a osožnú vec budeme vedieť zatiahnuť
spoločne za jeden povraz bez intríg, zákulisných ťahov, priamo, otvorene, čo dodal, že si
veľmi cení a aj za toto poďakoval poslancom v predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve.
Na záver poslancom do ich náročnej práce v období nasledujúcich štyroch rokov zaželal veľa
úspechov, pevné nervy, trpezlivosť a politickú zhovievavosť. Zaželal si, aby z našej spoločnej
práce malo osoh celé naše mesto Žilina a predovšetkým jeho obyvatelia a sebe aj poslancom
zaželal, aby sa v roku 2018 vedeli svojím voličom pozrieť s hrdosťou a bez hanby priamo do
očí.
Následne predniesol príhovor i Ing. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky a predseda Žilinského samosprávneho kraja.
Po prednesení slávnostných príhovorov primátor mesta pokračoval v rokovaní.
Ad 2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta, skonštatoval, že nové mestské zastupiteľstvo je konštituované a na zasadnutí
je prítomných 31 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, a tým je mestské zastupiteľstvo
uznášania schopné.
Následne sa spýtal prítomných, či má niekto k návrhu programu, ktorý bol poslancom
doručený s pozvánkou, pripomienky, pozmeňujúce, resp. doplňujúce návrhy.
Návrh programu:
2.1 Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
2.2 Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
2.3 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
2.4 Návrh na zriadenie mestskej rady
2.5 Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
2.6 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
2.7 Návrh na schválenie sobášiacich
2.8 Určenie platu primátora mesta
2.9 Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2015
2.10 Diskusia
3. Záver
Poslanec Fiabáne sa s poukazom na dnešné sedenie spýtal, či bod 2.6 Zásady odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline bude súčasťou dnešného rokovania a navrhol,
aby sa tieto zásady aj vzhľadom na to, že nemáme dotiahnuté obsadenie komisií a nemáme
ani vyjasnené otázky odborníkov z rokovania stiahli a presunuli na januárové zastupiteľstvo.
Zároveň sa spýtal, či predložené zásady sú nové alebo staré, a ak sú nové, navrhol tento bod
stiahnuť z rokovania.
Primátor mesta podporil tento návrh a dodal, že aj on chcel navrhnúť stiahnutie tohto bodu
z dôvodu, že dnes rokovali so zástupcami jednotlivých politických strán, ale aj nepolitických
strán a zoskupení a dohodli sa, že bod 2.6 stiahneme z dnešného rokovania, aby sme vytvorili
dostatočne silný a veľký priestor na to, aby sme mohli komunikovať ešte na túto tému.
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Poslanec Fiabáne sa spýtal, či do prijatia nových zásad platia zásady prijaté v minulom
volebnom období.
Primátor mesta odpovedal, že zatiaľ platia pôvodné a o nových budeme rokovať na
januárovom zastupiteľstve.
Poslanec Kapitulík uviedol, že sa do diskusie prihlásil s tým istým, na čo reagoval poslanec
Fiabáne.
Vzhľadom na to, že už nikto nepredniesol žiaden návrh na doplnenie, resp. zmenu programu
rokovania, dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Fiabáne na stiahnutie bodu 2.6
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline z návrhu programu
rokovania. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrh poslanca Fiabáne schválili,
bod 2.6 stiahli z programu rokovania, pričom sa ostatné body prečíslujú. Výsledok hlasovania
č. 1 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Materiál č. 5/2014 k stiahnutému bodu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu programu ako celku v znení schváleného
pozmeňujúceho návrhu. Hlasovaním poslanci program ustanovujúceho zasadnutia schválili.
Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Schválený program:
2.1 Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
2.2 Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
2.3 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
2.4 Návrh na zriadenie mestskej rady
2.5 Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
2.6 Návrh na schválenie sobášiacich
2.7 Určenie platu primátora mesta
2.8 Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2015
2.9 Diskusia
3. Záver
Ad 2.1/ Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol prechádzať jednotlivými komisiami postupne.
Za členov mandátovej komisie navrhol poslankyne Filipovú, Martinkovú a Talafovú. Zároveň
sa spýtal, či má niekto pripomienku alebo iný návrh.
Vzhľadom na to, že nikto nepredniesol žiaden návrh, dal primátor mesta hlasovať o
mandátovej komisii v zložení – poslankyne Filipová, Martinková a Talafová. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva mandátovú komisiu v navrhnutom zložení schválili.
Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Následne primátor mesta požiadal mandátovú komisiu, aby si určila zo svojho stredu
predsedu a aby overila, či primátor a poslanci:
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-

-

prevzali osvedčenie o zvolení vydané mestskou volebnou komisiou v nadväznosti na
zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb konaných 15.11.2014 v meste
Žilina,
zložili zákonom predpísaný sľub,
deklarovali vlastnoručne podpísaným čestným vyhlásením, že nevykonávajú funkciu
nezlučiteľnú s funkciou primátora, resp. poslanca.

Následne primátor mesta vyhlásil prestávku pre výkon činnosti mandátovej komisie.
Po prestávke vystúpila poslankyňa Talafová, predsedníčka mandátovej komisie,
a informovala, že mandátová komisia dňa 08.12.2014 na ustanovujúcom zasadnutí preverila:
-

-

-

či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva boli v zmysle Zápisnice mestskej
volebnej komisie o výsledku volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora
mesta zvolení – a konštatuje, že primátor mesta a 30 poslancov Mestského
zastupiteľstva v Žiline sú kandidáti, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí dňa 15.11.2014, pričom zároveň potvrdzuje, že Ing. Igor Liška sa
vzdal mandátu poslanca a Ing. Dušan Dobšovič je náhradník, ktorý získal najväčší
počet hlasov vo volebnom obvode č. 4, v ktorom sa mandát poslanca uprázdnil,
či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva dostali osvedčenie o zvolení, vydané
mestskou volebnou komisiou – a konštatuje, že áno, primátor mesta a 31 poslancov si
prevzalo dnes osvedčenie o zvolení,
či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub – a
konštatuje, že primátor aj 31 poslancov zložilo zákonom predpísaný sľub,
či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú
s funkciou:
- primátora mesta,
- poslanca mestského zastupiteľstva
na základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení – a konštatuje, že primátor
a 31 poslancov čestne prehlásilo, že nevykonávajú činnosť nezlučiteľnú s funkciou
primátora, resp. poslanca mestského zastupiteľstva.

Na záver skonštatovala, že na základe overenia mandátová komisia nezistila žiaden rozpor
a nemá žiadne pripomienky. Zápis Mandátovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline
tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Podpísané čestné vyhlásenia poslancov mestského zastupiteľstva
sú súčasťou prílohy č. 7 zápisnice.
Primátor mesta poďakoval predsedníčke mandátovej komisie, poslankyni Talafovej
a skonštatoval, že všetko prebehlo tak, ako má, v súlade s platnou legislatívou.
Za členov návrhovej komisie navrhol primátor mesta poslancov - Barčík, Fiabáne, Sokol,
Trnovec a Zelník. Zároveň sa spýtal, či má niekto pripomienku alebo iný návrh k zloženiu
návrhovej komisie.
Vzhľadom na to, že nikto nepredniesol žiaden návrh ani pripomienku, dal primátor mesta
hlasovať o návrhovej komisii v zložení poslanci - Barčík, Fiabáne, Sokol, Trnovec a Zelník.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu v navrhnutom zložení
schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
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Zároveň požiadal poslancov, aby svoje písomné návrhy predkladali v priebehu rokovania
návrhovej komisii. Poznamenal, že prázdne formuláre pre návrhy sú uložené na rokovacích
stoloch.
Ad 2.2/ Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Materiál č. 1/2014 bol doručený poslancom s pozvánkou, tvorí prílohu č. 8 zápisnice. Materiál
uviedla Mgr. Jana Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o uznesení č.
2/2014 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 2/2014 ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Ad 2.3/ Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
Materiál č. 2/2014 bol doručený poslancom s pozvánkou a následne aktualizovaný i pri
prezentácii, tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Primátor mesta pred otvorením diskusie informoval, že v tomto materiáli boli vybodkované
miesta členov komisií, nakoľko v čase prípravy materiálu návrh na zloženie komisií, ktorý
vypracoval sám, poslal všetkým poslancom, a dostal veľmi veľa reakcií na tento návrh.
Návrhy a reakcie ocenil a konkretizoval, že ich bolo sedemnásť, z úplne celého spektra
politického a nepolitického. Dodal, že preto vyzval zástupcov jednotlivých politických strán
aj zástupcov nepolitických zoskupení na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dnes. Následne
informoval, že sa vzhľadom na veľmi rozdielne názory na to, ako by mali komisie vyzerať,
dohodli, že na dnešnom rokovaní schválime len počet komisií, ktorý zostáva taký istý, ako bol
v minulom období, teda 8 a predsedov týchto komisií tak, aby bola funkčná mestská rada,
ktorá je potrebná kvôli ďalšiemu riadnemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva. Dodal, že
v priebehu mesiaca január bude opäť stretnutie na túto tému s predsedami jednotlivých
klubov, čo označil ako stretnutie grémia, ktorého členmi budú šéfovia klubov, pričom ak
nevznikne klub, tak členom bude zástupca, ktorý bude určený nezaradenými poslancami.
Poznamenal, že toto grémium bude rokovať o tom, ako budú vyzerať ďalšie zloženia nielen
komisií, ale i zastúpenia - návrhy v spoločnostiach, kde má mesto majetkovú alebo
nemajetkovú účasť, ako budú vyzerať návrhy na školské rady. Zdôraznil, že v tomto má
kompetenciu primátor, ale chce otvorene na všetky tieto témy rozprávať.
Následne sa vrátil opätovne ku komisiám a uviedol, že v materiáli, ktorý bol poslancom
doručený pri prezentácii, je už zapracovaný návrh, ktorý vzišiel z dnešného stretnutia a je
nasledovný:
-

pre Komisiu finančnú
predseda:
Miroslav Kolenčiak
pre Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú
predseda:
Mgr. Martin Barčík
pre Komisiu dopravy a komunálnych služieb
predseda:
Mgr. Branislav Delinčák
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-

pre Komisiu územného plánovania a výstavby
predseda:
Ing. arch. Dušan Maňák
pre Komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
predseda:
Ing. Ján Ničík
pre Komisiu školstva a mládeže
predseda:
Mgr. Peter Fiabáne
pre Komisiu životného prostredia
predseda:
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
pre Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
predseda:
Ing. Martin Kapitulík

Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta poprosil, aby v rámci klubov túto
tému komunikovali s poslancami. Za dôležité označil to, ak sú ustanovené kluby alebo ich
budeme brať na vedomie na budúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby to, čo sa
dohodne na klube, aby predsedovia prenášali do grémia a to, čo sa dohodne na grémiu, aby
bolo rešpektované zo strany členov klubov. Poznamenal, že nie je možné, aby po dlhých
diskusiách a debatách na grémiu a následnej dohode, boli zo strany jednotlivých členov
príslušného klubu návrhy opäť napádané, pretože by sme sa nikam nedopracovali. Uznal, že
diskusia na tému zloženia jednotlivých komisií nebude jednoduchá, pretože si treba
uvedomiť, že nie všetci môžu byť uspokojení. Doplnil, že na grémiu po diskusii v každom
klube budú hovoriť na tému, koľko má byť v komisiách poslancov, koľko neposlancov, či
vôbec majú byť neposlanci, ak áno v akom zastúpení, kto berie zodpovednosť, kto bude mať
hlasovacie právo, a dať to do nejakého stavu, ktorý bude schválený na zastupiteľstve.
Zadeklaroval, že vychádza z návrhov poslancov, ktoré upozornil, že nie sú konzistentné.
Každý má nejakú inú predstavu o tom, ako by komisie mohli vyzerať. Na záver uviedol, že
treba rešpektovať dohody, ktoré sa uskutočnia.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie už nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o uznesení č.
3/2014 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 3/2014 ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Ad 2.4/ Návrh na zriadenie mestskej rady
Materiál č. 3/2014 bol doručený poslancom s pozvánkou, tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Primátor mesta informoval, že mestská rada je v zmysle zákona aj našich predchádzajúcich
stanov, rokovacieho poriadku, vždy zložená z predsedov jednotlivých komisií a k tomu sa do
mestskej rady dostávajú aj zástupcovia primátora. Z pohľadu predsedov komisií bude mať
mestská rada 8 členov a 2 zástupcov primátora, ktorí budú menovaní do funkcie zajtra a teda
spolu bude mať 10 členov. Skonštatoval, že je dodržaný zákon – mestská rada nemôže mať
viac členov ako 1/3 počtu poslancov mestského zastupiteľstva, druhá podmienka – v mestskej
rade sú aj zástupcovia primátora a tretia podmienka, že predsedovia komisií sú aj členovia
mestskej rady. Dodal, že mestská rada za týchto podmienok, ak ju schválime, môže fungovať
dva týždne pred zasadnutím mestského zastupiteľstva a prerokovať všetky materiály.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
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Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o uznesení č.
4/2014 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 4/2014 ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Ad 2.5/ Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
Materiál č. 4/2014 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 11
zápisnice. Materiál uviedol primátor mesta.
Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanec Groma navrhol doplniť do výboru č. 6 Celulózku tak, ako to bolo aj v minulosti,
ktorá omylom vypadla.
Primátor mesta odpovedal, že mohlo by to byť doplnené, ak by to bolo v súlade so Štatútom
mesta, avšak upozornil, že Celulózka nie je oficiálnou mestskou časťou. Doplnil, že stav
preveríme, pozrieme do dokladov a v prípade, že nastala chyba, tak ju odstránime.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie už nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o uznesení č.
5/2014 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 5/2014 ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Primátor mesta sa spýtal poslanca Maňáka, či má v poriadku hlasovacie zariadenie, nakoľko
ho vidí, že nehlasuje, či je to tak vedome.
Poslanec Maňák poprosil započítať jeho hlas ako za.
Primátor mesta na to skonštatoval, že všetkých 31 poslancov hlasovalo za.
Primátor mesta doplnil a zdôraznil, že ten, kto chce prácu vo volebnom obvode robiť
poriadne, má čo robiť a má sa čo oháňať. Tej práce je veľa a pripomienok zo strany občanov
naozaj veľa, a to najmä prímestských častí. Poslancov za prímestské časti prirovnal k
starostom jednotlivých prímestských častí. K práci na sídliskách uviedol, že tam to nie je také,
na stretnutia s poslancami nechodí veľa občanov. V tej súvislosti poprosil a apeloval na
poslancov, aby naučili aj občanov, ktorí nemajú záujem, akosi ten záujem o veci verejné mať.
Poznamenal, že je to vždy len o práci poslancov, o tom, akým spôsobom ich vedia dotiahnuť
a komunikovať s nimi. Zdôraznil, že nielen pre poslancov, ale aj pre neho je veľmi dôležité
prostredníctvom poslancov vedieť, aká je mienka, aký je reálne názor v týchto mestských
častiach. Za ťažkú komunikáciu označil, ak na stretnutia chodia pravidelne traja občania
a poslancov je tam päť, každý krát sa otvárajú tie isté otázky, možno sa hanbia. Za dôležité
označil, aby poslanci nabádali občanov, aby na stretnutia chodili. Poznamenal, že on osobne
vidí na stretnutiach, ktoré sa konajú na mestskom úrade a budeme v tom pokračovať každého
polroka, kde prichádzajú ľudia z celej Žiliny, tí, ktorí chcú, že počet občanov sústavne
evidentne rastie. Vyzval poslancov, aby sa pokúsili urobiť takúto prácu aj u nich.
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Ad 2.6/ Návrh na schválenie sobášiacich
Materiál č. 6/2014 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 12
zápisnice. Materiál uviedol primátor mesta.
Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o uznesení č.
6/2014 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 6/2014 ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Primátor mesta k priamemu výkonu funkcie sobášiaceho poslanca poznamenal, že sa
vypracúva v spolupráci s odborom vnútorných vecí harmonogram na všetky soboty, ktoré sú
sobášnymi dňami, ale aj na iné dni, pokiaľ je samozrejme záujem zo strany verejnosti, ktorý
sa dodržiava a v prípade, že niekomu vznikne problém, tak si musí nájsť náhradu. Prítomných
poprosil, aby sa vždy a za každých okolností pri sobášení správali s dôstojnosťou, pretože táto
funkcia je prepožičaná zo strany štátu nám ako mestu ako prenesená kompetencia a každý
takýto sobáš zanecháva v ľuďoch, ktorí sa ho zúčastňujú trvalé spomienky. Za dôležité
označil to, aby sa poslanci zhostili tejto úlohy s maximálnym nasadením.
Ad 2.7/ Určenie platu primátora mesta
Materiál č. 7/2014 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 13
zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Jana Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí Mestského
úradu v Žiline.
Primátor mesta doplnil, že návrh nepredkladá z vlastnej vôle, že by sa bál o svoj plat, avšak
zo zákona sa musí na prvom - ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva prejednávať
aj plat primátora.
Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Poslanec Kapitulík za ich poslanecký klub uviedol, čo dodal, že deklaroval aj na poslaneckom
grémiu, že sú presvedčení, že každý, kto vykonáva svoju prácu zodpovedne a dobre, má nárok
na adekvátnu odmenu. Uznal, že dnes máme schváliť plat primátora, ale upozornil, že tento
návrh zvyšuje plat primátora. Dodal, že pokiaľ primátor ukáže, že mesto bude riadiť lepšie
ako tomu bolo dodnes, tak nemajú absolútne žiadny problém zahlasovať za zvyšovanie platu
primátora, no vyžaduje si to nejaký čas a konkrétne kroky, ktoré pomôžu Žiline a zdôraznil,
že kvôli tomu budú hlasovať proti.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie už nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o uznesení č.
7/2014 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 7/2014 ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
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Ad 2.8/ Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2015
Materiál č. 8/2014 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 14
zápisnice. Materiál uviedla Mgr. Jana Brathová, vedúca odboru vnútorných vecí Mestského
úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Primátor mesta doplnil, že pri návrhu termínov sme vychádzali zo skúseností z pred štyroch
rokov. Informoval, že v prvých dvoch rokoch minulého volebného obdobia zasadalo mestské
zastupiteľstvo každý mesiac okrem prázdnin, pričom však nastávali situácie, kedy ešte ani
neskončilo jedno zastupiteľstvo a už bola zvolaná ďalšia mestská rada, pričom nebol
dostatočný priestor na komunikáciu medzi poslancami, na prípravu materiálov. Zdôraznil, že
počet navrhnutých zasadnutí vychádza z procesných dôvodov, najmä vzhľadom na plnenie
zákonných termínov týkajúcich sa napr. zverejňovania návrhov všeobecne záväzných
nariadení, predaja majetku, aby sme sa nedostávali do stresových situácií a nie preto, že by sa
nám nechcelo pracovať každý mesiac. Dodal, že návrh obsahuje menej ako desať zasadnutí,
ale v zásade vychádza jedno zasadnutie na mesiac a pol tak, aby sme pohodlne všetko stíhali
aj s dostatočnou kapacitou na prerokovanie všetkých záležitostí.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o uznesení č.
8/2014 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 8/2014 ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.

Ad 2.9/ Diskusia
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Ing. Peter Miko, hlavný kontrolór mesta, skonštatoval, že poslanci dnes zložili sľub a stali sa
poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline k čomu im poprial veľa inovatívnych
a konštruktívnych nápadov, ktoré pretavia do konkrétnych návrhov a úspešnej realizácie.
Poznamenal, že v nasledujúcich štyroch rokoch budú prijímať uznesenia o smerovaní mesta,
o tom, ako sa mesto bude rozvíjať, rozmáhať v prospech ľudí, ktorí tu bývajú, pracujú
a navštevujú ho. Primátorovi mesta poďakoval za profesionálny a korektný prístup ku
kontrole a zhodnotil, že nie v každej samospráve je vzťah medzi primátorom a hlavným
kontrolórom na takej úrovni ako v našom meste, a dodal, že je veľmi rád, že bol opätovne
zvolený za primátora mesta Žilina, pričom poznamenal, že zvíťazila slušnosť, serióznosť
a spravodlivosť. Primátorovi mesta poprial, aby mal okolo seba tím ľudí, odborníkov, na
ktorých sa bude môcť kedykoľvek spoľahnúť. Na záver poprial všetkým prítomným pokojné
a požehnané prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, priateľov a známych.
Primátor mesta informoval, že aj tento rok sa na vianočných trhoch podáva v stánku na
námestí tzv. „Primátorsky punč“ a to v dňoch od 21. do 23.12.2014 v čase od 16.00 do 21.00
hod. Poplatok za punč je dobrovoľný a výťažok bude venovaný na zakúpenie očných
prístrojov pre naše detské jasle na Hlinách II a veľkokuchynského zariadenia pre jedáleň pre
seniorov na Lichardovej ulici. Informoval, že celý tento deň nie je len o primátorovi ale aj
o poslancoch, ktorí tam pravidelne chodia, majú možnosť sa stretnúť s občanmi,
podiskutovať. Informoval, že vždy na úrade spracovávame harmonogram tak, aby bol každý
čas pokrytý poslancami alebo zamestnancami úradu. Poslancov poprosil, aby sa zapojili
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a prišli, lebo aj oni môžu takýmto spôsobom prispieť k tomu, aby sa peniaze vyzbierali a dali
tam, kam treba dať.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie už nikto neprihlásil, dal primátor hlasovať o ukončení
diskusie. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva ukončenie diskusie schválili.
Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Ad 3/ Záver
Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala návrh na uznesenie, o ktorom sa
nehlasovalo. Vzhľadom na to, že návrhová komisia žiadne návrhy nedostala a o ostatných
uzneseniach sa priebežne rokovalo a hlasovalo, skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie
hlasovanie.
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 15
zápisnice.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a rokovanie
ukončil.

____________________________
Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

_____________________________
I. overovateľ – MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

___________________________
Ing. Igor Liška
prednosta mestského úradu

_____________________________
II. overovateľ – Ing. Patrik Groma
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