ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.05.2018
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Ing. Igor Choma, primátor
mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 14.05.2018 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, 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 21 poslancov, a tým je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a
uznášať sa. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci Barčík, Talafová, Popluhár, Peter Ničík
a Bechný. V priebehu rokovania mestského zastupiteľstva sa počet prítomných poslancov zvýšil
na 26. 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 primátor mesta poslancov Púčeka a Trnovca.
Za skrutátorov určil v súlade s rokovacím poriadkom 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, Juriš,
Delinčák a Martinková.
Nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu návrhovej komisie žiadne pripomienky.
Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci Maňák, Dobšovič,
Juriš, Delinčák a Martinková.
Primátor mesta: Prezentovaných je len jedenásť poslancov, konštatujem, že zariadenie asi nie je
funkčne správne, poprosím teda skrutátorov, budeme hlasovať bez hlasovacích zariadení. Teraz
budeme hlasovať zdvihnutím ruky, keďže zariadenie nevykazuje potrebný počet poslancov, aj
napriek tomu, že v prezenčnej listine je zapísaný príslušný počet poslancov a rokovanie je
uznášaniaschopné. Kto je za predložený návrh? Jedenásť je „Za“. Kto je proti tomuto návrhu?
Nikto. Zdržal sa? Nikto. Čiže nehlasovalo zvyšných desať poslancov. Chcem sa spýtať, je nejaký
problém, prečo nechcete hlasovať, keď ste prišli na zastupiteľstvo?
Poslanec Fiabáne: Keďže sme na grémiu požiadali o presunutie zastupiteľstva kvôli zasadnutiu
VÚC-ky, tak by sme boli radi, keby aj tí poslanci z VÚC-ky sa toho zúčastnili.
Primátor mesta: Nerozumiem teraz tomu, lebo sú tu aj poslanci Žilinského samosprávneho kraja,
takže, asi si niekto vie vyhodnotiť, čo je dôležitejšie v tejto chvíli a môže sa zúčastniť. Ja sa, ak
dovolíte, vyjadrím k tejto veci. Dámy a páni, ja som bol mnohokrát v ústach novinárov, aj
v ústach vás, opozičných poslancov, za ostatných sedem rokov, koľko mám stoličiek, koľko mám
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miezd, a že to nezvládam, atď., atď. Dnes sme trošku v opačnej polohe, zdá sa, kedy niektorí
poslanci si nevedia určiť priority a nevedia zvládať dve poslanecké miesta. Niektorí vedia,
niektorí nevedia. To, že som dal termín na dnes, na desiatu hodinu, nevyplývalo, ja som nevedel
o tom, že bude nejaké zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja. Upozornil ma na to prvý
pán Fiabáne pred časom, potom som dostal ešte tri maily. Ja, ale vzhľadom na to, že mám pevný
program, a verte, že ho mám urobený na tri až štyri týždne dopredu a napr. na dnes poobede mám
od 13. hodiny už nazvolávaných mnoho občanov, čiže nemôžem ho meniť tak, ako by to
vyhovovalo jednému alebo dvom poslancom. Hovorím, ak sa traja ozvali, usudzoval som, že
dvadsiatim ôsmim to nevadí. Pýtam sa teda, prečo nevie dvadsaťosem poslancov prísť na
zastupiteľstvo? A ak už prídu, prečo nevedia normálne hlasovať? Dôsledok toho, ak teda chcete
urobiť takúto obštrukciu, predpokladám, teda tí poslanci, ktorí nehlasovali, je len taký, že O.k.
preložíme naše dnešné zastupiteľstvo o dva alebo o tri týždne. Ale chcem vás opätovne
upozorniť, že takýmto spôsobom, opätovne, odkladáte schvaľovanie rozpočtu, dosť zásadnú vec
pre tento, pre mňa nie, ale pre mnohých z vás, volebný rok. Takže to je naozaj na vás ako k tomu
pristúpite. Ja opakovane môžem povedať ešte aj to, že teda mohli ste poprosiť aj pani županku,
aby preložila o pol hodinu, pretože náš program, máme jeden bod a pani županka kľudne mohla
preložiť rokovanie. Ja opakujem, ja nepozerám po všetkých možných stránkach a nesledujem,
kde je aké zasadnutie. Vy ste poslanci mestského zastupiteľstva, ja som vás, ako poslancov,
zvolal na mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva len kvôli tomu, že ste na ostatnom
mestskom zastupiteľstve niektorí predložili také návrhy, ktoré nebolo možné z pohľadu zákona
podpísať, a preto sa znovu musíme stretávať. Mňa to mrzí, ja nemám nazvyš času, ani nemám
z toho radosť, že musíme sa mimoriadne stretávať, ale akú politiku ste zvolili, dámy a páni, aké
dokumenty pripravujete na schvaľovanie, to je váš problém. Aj napriek mojim upozorneniam, že
mnohé z tých návrhov, ktoré predkladáte, nie sú v súlade s platnou legislatívou, ich predkladáte
a schvaľujete, a toto je dôsledok. Ale keď už teda beriem do úvahy, že máte takú možnosť,
zákonnú, schváliť a odsúhlasiť čokoľvek len chcete, moja zákonná povinnosť je podpísať alebo
nepodpísať. My proste sa nevyhneme tomu, aby sme neurobili ďalšie zastupiteľstvo, na ktorom
vieme pokračovať, a na ktorom vieme o rozpočte diskutovať ďalej. Takže toľko k tomuto návrhu.
Prerušujem teraz na päť minút rokovanie, prípadne sa ešte môžeme porozprávať.
Poslankyňa Chodelková: Pán primátor, musíme ísť podľa rokovacieho poriadku! To znamená,
ak mestské zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné ...
Primátor mesta: Ja som skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, pani
poslankyňa.
Poslankyňa Chodelková: ... ale to nie podľa prezenčnej listiny, ale podľa toho, kto je prítomný
v sále, a či sa zaprezentoval.
Poslanec Púček: Však ste tu prítomní, tak vás sčítajú.
Primátor mesta: Pani poslankyňa, prosím vás pekne, ukľudnite sa. Prišli ste na zastupiteľstvo
a robíte tu nejakú zvláštnu politiku obštrukcie, namiesto toho, aby teda, keď nechcete hlasovať,
tak ste mali ísť na zastupiteľstvo ŽSK. Opakujem, skonštatoval som, že zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné, lebo ste podpísaní na prezenčnej listine, vážené dámy a páni, a ste aj prítomní
priamo v tejto sále. Predpokladám teda, že hlasovacie zariadenie je pokazené a z toho usudzujem
ako rokovací poriadok umožňuje, budeme hlasovať zdvihnutím ruky. Pokiaľ zdvihnete ruku,
vybavené. Pokiaľ nezdvihnete ruku, vybavené.
Poslankyňa Chodelková: Ale my sme zdvihli ruku, tzn., že hlasovanie už prebehlo.
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Primátor mesta: Pani poslankyňa, neskáčte mi stále do reči, čo to máte za maniere, to kde ste sa
naučili v žilinskom samosprávnom? Nemôžete teraz hovoriť, lebo hovorím ja. A teraz ste nedali
ani nejaký návrh, ani nič podobné. Vrátime sa k hlasovaniu, z 21 poslancov 11 schválilo
návrhovú komisiu, konštatujem teda v tomto prípade, že návrhová komisia bola schválená a my
budeme pokračovať v rokovaní ďalej. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú
komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. S pozvánkou na toto
zasadnutie vám bol doručený aj návrh programu dnešného mimoriadneho rokovania mestského
zastupiteľstva a pýtam sa vás, či máte k takto predloženému návrhu pripomienky, pozmeňujúce
alebo doplňujúce návrhy.
Návrh programu:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
3. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – Zásady
stanovenia ich použitia a výšky
4. Záver
Poslanec Púček: V súvislosti s dnešným rokovaním som chcel dať návrh do programu - rozpravu,
v ktorej by sa prejednávalo odvolanie niektorých funkcionárov alebo konateľov mestských
spoločností, na ktoré ma tlačí pani Chodelková, pán Bechný a spol. Pretože som zistil, že takáto
možnosť v rámci rozpravy nie je možná, tak tento návrh nepodávam a zároveň vyzývam pani
Chodelkovú, pána Bechného a všetkých tých, ktorí majú presvedčenie, že niektorých konateľov
treba z mestských spoločností odvolať, nech to podajú. Ja takéto presvedčenie nemám.
Poslanec Kapitulík: Pripadám si dosť trápne a dosť sa hanbím za to, čo tu dnes predvádzame,
a keď to ľudia sledujú, tak im musí byť veľmi smutno. Dnes sa bavíme už neviem koľký krát o
najdôležitejšej rozpočtovej zmene v tomto roku, ktorá je už v zásade takmer vo všetkých líniách
dohodnutá. Tlačíme to od decembra, kde sme tieto veci do rozpočtu schválili, ako napr.
premostenie potoka v Brodne, park v Závodí a veľa ďalších investícií, na ktoré obyvatelia Žiliny
čakajú. A my sa tu teraz kvôli nejakým žabo-myším vojnám a totálnym nezmyslom, a to sme na
iných zastupiteľstvách schopní trinásť hodín sa baviť o kravinách, a teraz, keď sa bavíme o
najdôležitejších investičných akciách v tomto roku, tak sa tu zase niekto niečo snaží sabotovať,
a paradoxne tí poslanci, kvôli ktorým sme tu niekoľkýkrát zase a budeme rokovať o tom istom,
tak sú tu, nie su alebo sa nezaprezentovali. Prepáčte, ale toto mi príde dosť trápne a skúsme sa
spamätať, skúsme konečne riešiť potreby ľudí, zaprezentujte sa a poďme hlasovať o tom, čo
máme dnes na programe, lebo je to pre ľudí dôležité.
Poslanec Púček s faktickou poznámkou: No neskutočne krásny prejav kolegu Kapitulíka. Počuli
ste slovo trápne sabotovanie. Kto to robí, dúfam, že to bude aj v Radničných novinách, prvé
hlasovanie dnes, ako sme sa neprezentovali, ako sme chceli zablokovať alebo chceme zablokovať
nejaké akcie pre prkotiny, doslova prkotiny, ktoré nazval správne pán Kapitulík. Ja skutočne
súhlasím s tým, čo povedal, prosím vás, zobuďme sa, sme tu pre občanov, nezastavujme akcie,
ktoré sú rozpracované, treba na nich pracovať.
Poslanec Groma, prvý zástupca primátora s faktickou poznámkou: Ja sa stotožňujem s mojimi
predrečníkmi a myslím si, že keď tu sedíme, máme o tom rokovať. Ja si osobne myslím, že celé
toto spôsobil pán poslanec Bechný, pravdepodobne preto, aby neprišiel o polovičku platu na
meste, ale ak potrebuje nejaké peniažky, ja mu veľmi rád poskytnem, lebo dnes fakt ideme
rokovať o najdôležitejšej zmene. Sú tu investície, na čo ideme čakať ďalšie dva - tri týždne?
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Občania sú rukojemníkmi nejakých obštrukcií poslancov. Sedíte tu, tak prosím, hlasujte a plňte
to, za čo vás toto mesto platí.
Primátor mesta: Skúsme sa, ale vrátiť k téme. Sme pri programe a chcem vedieť, či sú nejaké
návrhy na doplnenie alebo zmenu programu.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Ja len poslednú vec. Od decembra sa tu bavíme o
týchto rozpočtových zmenách, ľudia na ne čakajú. Od decembra viacerí z vás sľúbili priamo na
tomto zastupiteľstve najskôr, že ich zaradíme vo februári, potom že nie, zaradíme ich v apríli a
teraz sme tu na mimoriadnom zastupiteľstve, opäť tam tie investície nie sú, ľudia na ne čakajú
a teraz sa tu bavíme o nejakých obštrukciách a neviem o čom. Proste už sa spamätajme,
zaprezentujme sa a poďme o týchto veciach hlasovať. Sú to naozaj dôležité veci, ktoré trápia ľudí
v tomto meste.
Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Áno, od decembra boli rokovania na úrovni klubov
a obvodov, všetko bolo odsúhlasené. Prosím vás, podľa toho, čo vraví kolega Kapitulík, tak to
bolo všetko zbytočné a dnes práve tí, ktorí sa chystáte kandidovať, ktorí sa budete uchádzať o
hlasy občanov, tu robíte obštrukcie, doslova sabotáž voči prácam alebo investíciám, ktoré sú
naplánované. Je to hanba, skutočne je to hanba.
Poslanec Badžgoň s faktickou poznámkou: Takáto spŕška na naše hlavy z vašich úst, pán
primátor, tak to je trošku ako silná káva. Myslím, že v prvom rade máte to vy na zodpovednosti,
vy ste nepodpísali uznesenie z minulého zastupiteľstva a všetky tieto diskusie, ktoré sa tu
odohrávajú, beriem to ako politickú kampaň a propagandu, aj mojich kolegov, ktorí sa tu teraz
zase budú vyrozprávať aj dve hodiny, a my tu budeme sedieť o ničom.
Primátor mesta: Pán Badžgoň, ja vám zdôrazňujem, že akékoľvek uznesenie, ktoré vy schválite,
a je v súlade so zákonom, ja musím zo zákona podpísať. Akonáhle nie je v súlade so zákonom,
tak ho nemám podpísať, rozumiete tomu? Čiže to nie je o tom, či ja chcem, alebo nechcem, ale
som zdôvodnil, a vám som poslal to zdôvodnenie, prečo som nepodpísal uznesenia a skúste tam
prosím pekne nájsť nejaké rácio. Keď nie, opýtajte sa svojich kolegov, možno vám pomôžu
vysvetliť, prečo som to nepodpísal, ale stojím si za tým a nesmierne ma to mrzí, lebo stojí
rozpočet, tak ako tu už bolo povedané, stratili sme mesiac od posledného zastupiteľstva
zbytočnými hlúposťami, a ak sa neschváli dnes ten rozpočet aj s nejakými úpravami, ako si tu
poviete, mne to je jedno, tak stratíme ďalší mesiac a budeme v polroku, a to treba verejne
obstarávať, to treba realizovať. Kedy to budeme robiť? Sme v máji, sme v polovici mája, vážení
poslanci, a vy tu idete hrať nejaké trápne hry o tom, že teda ja nebudem hlasovať, lebo ja sa
nezaprezentujem i napriek tomu, že som podpísaný v prezenčke. Prečo? Lebo chceme naozaj
dostať plat? Alebo urobiť obštrukciu, lebo keby som neprišiel, tak nedostanem plat. Toto všetko
je o tom! To je ako úplne trápne, čo tu predvádzate. Prosím pekne normálnych, slušných
poslancov, ktorí sú tu, a verím, že tu z 95 % sedia, aby sme šli ďalej, a aby sme sa začali venovať
rozpočtu tak, ako je dnes navrhnutý.
Poslanec Juriš s faktickou poznámkou: Ja by som chcel, ako predseda, poslaneckého klubu
požiadať o 5 minútovú prestávku, aby sme túto situáciu vyriešili.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Každopádne ja sám súhlasím s Martinom, že
jednoducho tie veci, ktoré už tlačíme aj na Solinkách od decembra, sú už presúvané niekoľko
mesiacov a dnes nemôže dôjsť k tej situácii, aby sme neodsúhlasili ten rozpočet, to je za prvé,
ale za druhé, ja som sa nezaprezentoval úplne na začiatku len preto, lebo zas, pán primátor,
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vieme, že ide o AŽIŠ v tomto prípade a čakáme poslancov z VÚC-ky, aby neprešiel projekt
AŽIŠ-u.
Primátor mesta: Vy čakáte na poslancov.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Mali tu byť, to máte pravdu. Mali tu jednoducho
sedieť, mali si určiť priority, natiahli sme čas, aby boli tie sily trošku vyrovnanejšie pri hlasovaní.
Keď to tu nikto nechce povedať, ja to poviem takto na rovinu, ale stotožňujem sa aj s tým, že tu
mali byť, takže dúfam, že to nejako vyriešime.
Primátor mesta: Keďže tu zaznel návrh a musím rešpektovať rokovací poriadok a návrh predsedu
alebo šéfa poslaneckého klubu, tak vyhlasujem päťminútovú prestávku, dámy a páni, poprosím
o dochvíľnosť.
Po ukončení prestávky pokračovalo rokovanie mestského zastupiteľstva ďalej.
Vzhľadom na to, že už nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne návrhy a
pripomienky, dal primátor mesta hlasovať o programe v znení ako bol predložený s pozvánkou.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Schválený program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
3. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – Zásady
stanovenia ich použitia a výšky
4. Záver
Primátor mesta zároveň požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky
alebo návrhy v písomnej podobe predložili jemu ako predsedajúcemu. Dodal, že prázdny
formulár na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích stoloch.
Ad 2/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
3/2018
Materiál č. 63/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice
a uviedol ho spracovateľ materiálu - Ing. Karol Krutek, vedúci odboru ekonomického Mestského
úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci
Fiabáne, Kapitulík a Chodelková. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do
diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Fiabáne: Ja len predkladám jeden pozmeňujúci návrh. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý
aj na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve predložil pán poslanec Sokol, ktorý ale z dôvodu
pracovných povinností je v Českej republike, tak sa obrátil na mňa, ako na predsedu
poslaneckého klubu, aby som tento materiál opätovne predložil.
Primátor mesta: Čiže predkladáte ho vy, áno?
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Poslanec Fiabáne: Áno, predkladám ho ja s tým, že ide o materiál, ktorý v zmene rozpočtu
navrhuje zrušiť sumu 67 500 €, ktoré sú určené na štúdiu Areál športu Dubeň a tieto peniaze
presunúť na rekonštrukciu chodníkov. Ten materiál je v takej istej podobe ako bol predložený na
predchádzajúcom zastupiteľstve. Na vysvetlenie v tej komunikácii tých dvoch našich
poslaneckých kluboch panuje návrh, že tieto veci už by sa mohli nechať, čo sa týka Areálu športu
Dubeň, na ďalšie mestské zastupiteľstvo v novom volebnom období.
Primátor mesta: Ja sa len chcem spýtať, pán predkladateľ, či ste sa nejako vysporiadali aj s
uznesením z minulého roku, ktoré hovorí, alebo ktoré zaviazalo mestský úrad, aby dalo spracovať
takúto štúdiu, lebo to nikde opäť nespomínate. Čiže máme tu jedno uznesenie, ktoré je platné, na
základe ktorého máme postupovať, preto je v rozpočte vydelená na to čiastka a na druhej strane
teraz dávate čiastku preč, ale nerušíte predchádzajúce uznesenie. A už som to tu niekoľkokrát
spomínal i napriek tomu ani pán Sokol, ani pán Fiabáne nie je schopný vysporiadať sa s
predchádzajúcim uznesením, pritom tam stačí jedna veta, vážené dámy a páni.
Poslanec Kapitulík: Spolu s kolegom Petrom Cibulkom predkladáme taký maličký pozmeňovací
návrh k zmene rozpočtu, ktorý vychádza z aktuálnej potreby, ktorá vznikla na sídlisku Solinky,
nakoľko ide leto a chceme, aby deti na sídliskových ihriskách mali kde športovať, aby mali na to
pekné a účelné zázemie. Dochádza touto zmenou k zmene vo výdavkovej časti rozpočtu v objeme
3 000 € tak, že z programu 2.1 z tovarov a služieb, zo zníženia poslaneckých odmien, kde máme
dnes rezervu, berieme 3 000 € a dávame ich do programu 11.4 - tovary a služby, vybavenie
sídliskových ihrísk na Solinkách a to nákup 2x basketbalový kôš na Limbovej a 2x hokejbalová
bránka na Platanovej v sume 3 000 €, čiže celková bilancia po tejto zmene vo výdavkovej časti
je nula, nakoľko z jedného programu a podprogramu berieme a dávame týchto 3 000 € na nákup
tohto vybavenia sídliskových ihrísk na Solinkách.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Ja prosím tiež o podporu tohto návrhu, ktorý pomôže
vlastne už doplniť tú chýbajúcu športovú infraštruktúru na Solinkách, nie je to veľká suma a
nechceme s tým čakať do júna, keď vidíme, ako sa to ťahá s rozpočtom a sú tu všelijaké riziká,
tak poprosím iba o podporu tohto návrhu, ktorý je myslím že fajn.
Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Plne podporujem a nemám problém, aby som vás
podporil s týmto návrhom, ale chcel by som povedať jednu vec. Nezabúdajme na to, že sme
nedávno chceli vymeniť pozemky s univerzitou, kde podľa toho, čo aj pán Fiabáne prezentoval,
sme strácali zhruba 70 000 €. Pán kolega Fiabáne, ak by sme tie pozemky vymenili, ako bol
návrh, 70 000 sme mohli mať už v pokladnici mesta Žiliny a mohli sme ich dať na tie chodníky,
ktoré si teraz pred chvíľočkou navrhoval. Viem, že teda idú tie voľby, ale myslím, že toto nie je
najsprávnejšia cesta.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Janko, ja iba krátka reakcia. Takisto, ako som
obhajoval túto zámenu pozemkov s univerzitou, musím sa aj teraz vyjadriť. Podľa mňa je to
veľmi dôležitá vec a mesto by malo byť oporou Žilinskej univerzity. Dostali sme všetci asi aj
list, ja som dostal od pani rektorky, kde nás žiada, aby sme to stanovisko na najbližšom
zastupiteľstve prehodnotili. Ja verím, že tak aj urobíme, lebo tým, že sme tú zámenu nepodporili,
tak sme nielenže zablokovali, ja nie, ja som hlasoval za tú zámenu, ale tí, čo hlasovali proti alebo
sa zdržali, zablokovali tak rozvoj univerzity, ako aj našu cyklotrasu, ktorú ideme budovať medzi
Vlčincami a Solinkami. Takže ja len toľkoto k tomu a ja vždy budem hovoriť, že mesto by malo
byť oporou univerzity, a keď sa bude rozvíjať univerzita, bude sa rozvíjať aj mesto Žilina.
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Poslankyňa Chodelková: Ja dávam návrh na uznesenie po prvé: Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, že: Poslanci Mesta Žilina, zástupcovia občanov a kompetentní mestského úradu
v danej oblasti riešia návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
časti mesta, čím sa snažia vytvoriť priestor pre systematické riešenie predmetnej problematiky,
ktorá dlhodobo rezonuje medzi občanmi mesta, ako aj na rokovaniach mestského zastupiteľstva.
Na základe toho boli odkomunikované možné technické, ako aj organizačné riešenia, ktoré sa
snažia vysporiadať návrhy a námietky zainteresovaných a dotknutých osôb, poslancov
a v neposlednom rade podnety občanov pri hľadaní optimálneho riešenia na nastavenie systému
regulácie vstupu do pešej zóny v historickom centre mesta Žiliny, čo sa zatiaľ nepodarilo
uzavrieť. Na základe uvedeného, po vzájomnej dohode, keď bude jasné stanovisko, aký systém
vstupu do pešej zóny bude najefektívnejší, budú poslanci hlasovať o uvoľnení finančných
prostriedkov na realizáciu vstupu do MPR. Po druhé: Schvaľuje v súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viazanie výdavkov v rozpočte
mesta Žilina – rezervný fond, ktoré boli na základe predloženého návrhu rozpočtových opatrení
3/2018 primátorom mesta navrhnuté použiť v podprograme 7.2 Správa a údržba pozemných
komunikácií „časť B“ EK 710 regulácia vstupu do pešej zóny 160 000 €, na čom sa poslanci pre
nevyjasnené otázky nezhodli.
Primátor mesta: Ja len v krátkosti sa predsa ešte len vrátim k tomu areálu športu. I napriek tej
obrovskej proklamácii, tej podpory športu, ktorá z vašej strany zaznievala v priebehu aj minulého
roku, v priebehu aj tohto roku, ma mrzí, že jednoducho nevieme a neviete sa preniesť cez neviem
čo. Neviem, čo vám tak na tom vadí, aby sme dali preskúmať alebo jednoducho vyhodnotiť
územie od priehradného múru až po Budatín. Tá štúdia mala naozaj hovoriť o tom, ako a čo by
tam bolo možné spraviť a mala slúžiť pre budúce zastupiteľstvo, pre budúce vedenie mesta, aby
sa vedelo už konkrétne a veľmi rýchlo rozhodnúť, aby nestrácalo rok času, lebo takýmto
spôsobom stratíte minimálne ďalší rok. Takže buď je v tom nejaká filozofia a stratégia, ako
pomôcť a rozdať rýchlo peniaze krížom-krážom, alebo je v tom filozofia, ako pomôcť nejakým
iným majiteľom športových hál, ktoré nefungujú, a ktorým treba nejakým takýmto spôsobom
pomôcť, ale v každom prípade mi je to nesmierne ľúto, lebo o rok odkladáte, dámy a páni,
riešenie športovísk v Žiline. O rok. Čo sa týka pešej zóny, pani poslankyňa, to je to isté. Keby
ste rok tu nerobili obštrukcie, tak už pešia zóna mohla fungovať a bol by tu poriadok. Neboli by
tu tí, ktorí tu nemajú čo robiť, ale boli by tu tí, ktorí tu majú povolenie. Takto je to dnes
bezprizorné, polícia nestíha jedného za druhým odchytávať, dávať pokuty, ale len vďaka takýmto
vaším návrhom a uzneseniam, ktoré ja vnímam ako teda, že takisto plníte len príkazy a nejaké....
Len vďaka tomuto tu jednoducho takéto zariadenie nemáme, ono už tam mohlo dávno stáť a
mohol byť v pešej zóne poriadok.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o:
1. návrhu poslanca Fiabáne v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť
prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili
(uznesenie č. 123/2018 bod I. časť 1.). Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
2. návrhu poslancov Kapitulíka a Cibulku v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí
súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili
(uznesenie č. 123/2018 bod I. časť 2.). Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
3. návrhu poslankyne Chodelkovej v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť
prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili
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(uznesenie č. 123/2018 bod I. časť 3). Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
4. uznesení ako celku v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č.
123/2018. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.

Ad 3/ Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach –
Zásady stanovenia ich použitia a výšky
Materiál č. 64/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice
a uviedol ho predkladateľ materiálu – Bc. Jozef Juriš, poslanec Mestského zastupiteľstva
v Žiline, ktorý ho aj vypracoval. Predkladateľ, v rámci uvádzania materiálu, podal k materiálu
pozmeňujúci návrh v znení: „Dnes schvaľujeme úpravu teda v dôvodovej správe, kde v druhej
vete som napísal, že mestské zastupiteľstvo sa konalo 28.11., čiže vymením tento dátum na 04.
12., pretože to zastupiteľstvo 31. bolo 04.12. a nie 28.11., a rovnako v dôvodovej správe odstrániť
jednu duplicitnú vetu: „Materiál má negatívny dopad na rozpočet mesta a to v sume, ktorá bude
schválená v rozpočte mesta pre príslušný rok.“ Je tam táto veta dvakrát, takže je to duplicitné,
jednu z nich odstrániť. Po „b“ úpravu materiálu a to v článku 3, v bode 2 namiesto číslo účtu,
dnes už sa používa IBAN, tak nech to máme urobené tak, ako má byť, čiže číslo účtu v tvare
IBAN bude doplnené. V článku III. v bode 3, v ods. 1 sa vypustí prvá veta a nahradí sa vetou,
ktorá bola predtým v materiáli – „Objednávka na nákup tovaru, resp. služieb zadaná vopred do
systému CG ISS.“ V článku III, v bode 3, ods. 2 doplníme v zátvorke za slová právnická osoba
a tam bola „len fyzická osoba, ale fyzická osoba je podnikateľ, čiže doplníme“ fyzická osoba –
podnikateľ, lebo tá má pridelené IČO, nie fyzická osoba ako my, na rodné číslo, ale fyzická osoba
podnikateľ, čiže dopĺňame slovo podnikateľ. A v článku IV, v bode 4, zameniť slovné spojenie
„nie fyzické osoby“, ale dáme tam „a fyzické osoby – podnikatelia“, aby oprávnení žiadatelia
boli fyzické osoby – podnikatelia, čiže tí, čo majú pridelené IČO. Tento pozmeňujúci návrh bol
odkomunikovaný aj na odbore ekonomickom.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o:
1. pozmeňujúcom návrhu poslanca Juriša v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí
súčasť prílohy č. 2. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili
(uznesenie č. 124/2018 bod I. časť 1. a 2.). Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
2. uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Juriša.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č.
124/2018. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
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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.
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_____________________________
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