ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 05.06.2017
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Ing. Igor Choma, primátor
mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 05.06.2017 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2
písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta,
prednosta Mestského úradu v Žiline a dotknutí zamestnanci Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov a zástupcov médií.
Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 23 poslancov, a tým je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných sa počas zasadnutia zvýšil na
26. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci Bačinský, Zelník, Durmis, Popluhár a Fiabáne.
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z mimoriadneho 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 Plešingera a Filipovú.
Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline
z radov zamestnancov mesta Mgr. Janu Brathovú, vedúcu odboru vnútorných vecí a Ing.
Karola Kruteka, vedúceho odboru ekonomického.
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení poslancov: Maňák, Dobšovič, Chodelková,
Delinčák a Ján Ničík. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej
komisie pripomienky, resp. iný návrh.
Nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu návrhovej komisie žiadne pripomienky.
Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: Maňák,
Dobšovič, Chodelková, Delinčák a Ján Ničík. 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. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
3. Záver
Následne sa primátor mesta spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu,
predloženému s pozvánkou, pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
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Poslanec Sokol: Chcel by som zaradiť do programu ešte bod Interpelácie.
Vzhľadom na to, že už nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne pripomienky
dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Sokola doplniť do programu bod – Interpelácie.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 2
tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice.
Následne dal primátor mesta hlasovať o programe ako celku v znení schváleného návrhu
poslanca Sokola. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program dnešného
mimoriadneho rokovania schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Schválený program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
Interpelácie
Záver

Ad 2/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
3/2017
Materiál č. 69/2017 bol doručený s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice a uviedol
ho spracovateľ materiálu - Ing. Karol Krutek, vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v
Žiline.
Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásil poslanec
Peter Ničík.
Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásenia sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Peter Ničík: Ja sa len chcem opýtať, že tam je 50 000 na odškodnenie, takže chcem sa
spýtať na základe čoho tá suma bola navrhnutá? Len informáciu by som chcel.
Spracovateľ materiálu: V zásade je to zostatková suma, ktorá nám ešte relatívne zostala na
rozdelenie. Takže takto, čisto pragmaticky, daná suma.
Poslanec Peter Ničík: Nie je to konkrétne?
Spracovateľ materiálu: Nie, nie je to konkrétne určené.
Následne, vzhľadom na to, že do diskusie sa už 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. 95/2017. Výsledok hlasovania č. 4
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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Ad 3/ Interpelácie
Primátor mesta sa spýtal, či má niekto z prítomných pripravené písomné spracované
interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.
Interpeláciu predložil poslanec Sokol. Interpelácia tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Ad 4/ Záver
Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na uznesenie,
o ktorom poslanci nehlasovali.
Poslanec Maňák za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo
o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené ďalšie návrhy,
o ktorých by sa nehlasovalo.
Primátor mesta skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie.
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil.

____________________________
Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

____________________________
I. overovateľ – Ing. Ľuboš Plešinger

_____________________________
Ing. Igor Liška
prednosta mestského úradu

_______________________________
II. overovateľ – Mgr. Jana Filipová

Zapísala v Žiline dňa 06.06.2017 Terézia Cibulková

