ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 10.12.2018
Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Mgr. Peter Fiabáne, primátor
mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta - Peter Fiabáne“), na deň 10.12.2018.
Primátor mesta informoval prítomných, že na dnešné zasadnutie boli pozvaní okrem
poslancov mestského zastupiteľstva aj predseda Mestskej volebnej komisie v Žiline, pán Mgr.
Ľuboš Slebodník, hlavná kontrolórka mesta, prednosta mestského úradu, zástupca náčelníka
mestskej polície, príslušní vedúci zamestnanci Mestského úradu v Žiline, ktorí dnes
predkladajú materiál a zároveň aj osoby, ktoré sú navrhované do orgánov spoločností mesta v
zmysle materiálu, ktorý bude predmetom dnešného rokovania. Primátor mesta privítal
všetkých pozvaných, prítomných občanov i zástupcov médií.
Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 27 poslancov, a tým je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných poslancov sa v priebehu
zasadnutia zvýšil na 29. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci: Filipová a Trnovec.
Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline
(ďalej len „zápisnica“).
Primátor mesta oznámil, že vzhľadom na to, že poslanci mestského zastupiteľstva, pán Barčík
a pán Kapitulík, sa nezúčastnili ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline
a toto zasadnutie je ich prvým zasadnutím, ktorého sa zúčastnia v tomto volebnom období, sú
v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení, povinní zložiť sľub poslanca
mestského zastupiteľstva.
Následne primátor mesta vyzval poslancov Barčíka a Kapitulíka, aby si prevzali z rúk
predsedu mestskej volebnej komisie osvedčenie o zvolení poslanca, zložili sľub poslanca a
podpísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina.
Primátor mesta informoval, že sľub poslanca mestského zastupiteľstva budú deklarovať
vyslovením slova „sľubujem“ do mikrofónu a zároveň i svojím podpisom. Následne požiadal
všetkých prítomných, aby sa postavili a 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 svedomia a vedomia.“
Poslanci mestského zastupiteľstva: Barčík a Kapitulík po vyzvaní Mgr. Ľubošom
Slebodníkom, predsedom mestskej volebnej komisie, postupne pristúpili, prevzali si
osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva, vyslovili slovo „sľubujem“,
podpísali sľub a zapísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina.
Písomné potvrdenie o zložení sľubu poslancov mestského zastupiteľstva Barčíka a Kapitulíka
tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice.
Primátor mesta: Teraz mi dovoľte požiadať mandátovú komisiu, ktorú ste schválili na
ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v zložení: pani poslankyňa Chodelková,
ktorú komisia zvolila za predsedníčku, pani poslankyňa Šuteková a pani poslankyňa
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Birnerová, aby overili, či páni poslanci: Barčík a Kapitulík prevzali osvedčenie o zvolení
vydané mestskou volebnou komisiou v nadväznosti na Zápisnicu mestskej volebnej komisie o
výsledku volieb konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Žilina, zložili zákonom predpísaný
sľub, deklarovali vlastnoručne podpísaným čestným vyhlásením, že nevykonávajú funkciu
nezlučiteľnú s funkciou poslanca. Pre tento účel vyhlasujem krátku prestávku v rozsahu
maximálne 5 minút, aby mandátová komisia mohla zahájiť svoju činnosť, po ktorej poprosím
predsedníčku mandátovej komisie, aby podala informácie o výsledkoch.
Po prestávke vystúpila poslankyňa Chodelková, predsedníčka mandátovej komisie,
a informovala, že mandátová komisia dňa 10.12.2018 na 2. zasadnutí mestského
zastupiteľstva preverila, či poslanci mestského zastupiteľstva - Mgr. Martin Barčík a Ing.
Martin Kapitulík boli zvolení v zmysle Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku
volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a konštatuje, že obaja poslanci Mestského
zastupiteľstva v Žiline sú kandidáti, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí dňa 10.11.2018. Preverila, či poslanci mestského zastupiteľstva - Mgr. Martin Barčík
a Ing. Martin Kapitulík dostali osvedčenie o zvolení vydané mestskou volebnou komisiou a
konštatuje, že áno, obaja poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline si dnes prevzali
osvedčenie o zvolení. Preverila, či poslanci mestského zastupiteľstva - Mgr. Martin Barčík
a Ing. Martin Kapitulík zložili zákonom predpísaný sľub a konštatuje, že obaja poslanci
Mestského zastupiteľstva v Žiline zložili zákonom predpísaný sľub. Preverila, či poslanci
mestského zastupiteľstva - Mgr. Martin Barčík a Ing. Martin Kapitulík nevykonávajú funkciu
nezlučiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva na základe vlastnoručne
podpísaných čestných vyhlásení a konštatuje, že obaja poslanci Mestského zastupiteľstva
v Žiline čestne prehlásili, že nevykonávajú činnosť nezlučiteľnú s funkciou poslanca
mestského zastupiteľstva.
Na základe overenia mandátová komisia nezistila žiaden rozpor a nemá žiadne pripomienky.
Zápisnica mandátovej komisie tvorí prílohu č 2 zápisnice.
Následne dal primátor mesta hlasovať o uznesení č. 7/2018. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva uznesenie č. 7/2018 schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 3
zápisnice.
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 Martinkovú a Richtera.
Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline
z radov zamestnancov mesta Mgr. Janu Brathovú, vedúcu odboru vnútorných vecí a Evu
Kremeňovú, vedúcu odboru stavebného.
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Groma, Chodelková, Ján
Ničík, Randa a Šoška. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej
komisie pripomienky, resp. iný návrh.
Nakoľko nikto z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku, dal primátor mesta hlasovať
o zložení návrhovej komisie – poslanci: Groma, Chodelková, Ján Ničík, Randa a Šoška.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú komisiu schválili. Výsledok
hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
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Primátor mesta: Predtým ako začneme ďalším bodom, a to je schválenie programu, ešte dve
poznámky, poprosím vás, potom buď prestávka, ak bude, ale predpokladám na konci
zasadnutia dnešného mestského zastupiteľstva nezabudnite sa ešte odfotiť, potom neviem, ako
to bude so spoločnou fotkou, ale to si ešte povieme a druhá vec, čo sa týka tej poznámky wifi
pripojenia, tí, čo tu majú pripojené svoje osobné notebooky alebo počítače, tak informáciu
vám podali pracovníci mestského úradu, čo sa týka pripojenia na wifi. Je to možné počas
celého zastupiteľstva, ale tú informáciu ste dostali. Pokiaľ ju niekto nedostal, tak potom nech
sa páči, sa informujte.
Návrh programu:
1. Otvorenie, zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie,
schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Správa o výsledkoch kontrol
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019
5. Návrh na zloženie orgánov spoločností MsHK Žilina, a.s. a Žilina Invest, s.r.o.
6. Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
7. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva v Žiline
8. Informácia o poverení zástupcov primátora zastupovaním primátora mesta Žilina
9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018
10. Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2017
11. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina
k 30.06.2018
12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k Návrhu programového rozpočtu
mesta Žilina na roky 2019 – 2021
13. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – 2021
14. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
15. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a
16. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018
17. Interpelácie
18. Všeobecná rozprava
19. Záver
Primátor mesta: Dámy, páni, s pozvánkou na toto zasadnutie vám bol doručený aj návrh
programu dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline. Dovoľte mi predložiť návrh
na zmenu programu – ako predkladateľ navrhujem vypustiť body č. 15 a 16, t.j. Územný plán
mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a a Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015,
č. 21/2016 a č. 5/2018 a zároveň navrhujem upraviť názov bodu programu č. 5 Návrh na
zloženie orgánov spoločností MsHK Žilina, a.s. a Žilina Invest, s.r.o., ktorý po úprave bude
v znení: Návrh na zloženie orgánov spoločností MsHK Žilina, a.s. Tá časť Žilina Invest,
s.r.o., sa vypúšťa. Dôvodom stiahnutia tých dvoch materiálov ohľadom územného plánu
mesta je, že aj v stredu zaznela určitá výhrada, pán Cibulka nám poslal takisto svoju výhradu.
Ja to vnímam a s tými návrhmi sa stotožňujem z toho dôvodu, že je to materiál, ktorý ešte
pripravilo bývalé vedenie mesta. Ten materiál neprešiel rokovaním odborných komisií, ani
posúdením odborníkov a vzhľadom na to, že je to dôležitý materiál, čo sa týka
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územnoplánovacej dokumentácie, tak považujem za veľmi dôležité, aby sme ho vrátili
naspäť, aby prešiel komisiami, odborným posúdením a potom sme ho následne schválili. Čiže
materiál určite bude doplnený do rokovaní mestského zastupiteľstva, ale až po tomto procese.
Súčasne som toto komunikoval aj s príslušnými vedúcimi odborov, predovšetkým s pani
Kremeňovou, ktorá takisto potvrdila, že je možné materiál stiahnuť, že nie je tam nič zásadné,
čo by nám bránilo tento materiál stiahnuť a pristúpiť k rokovaniu o ňom v nasledujúcom
období. Takže ten upravený materiál máte k dispozícii na rokovacích stoloch a zároveň vám
bol zaslaný aj na email v piatok.
Následne sa primátor mesta spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne návrhy a
pripomienky, dal primátor mesta hlasovať:
1. o návrhu primátora mesta - vypustiť body č. 15 a 16 z návrhu programu a upraviť názov
bodu č. 5 návrhu programu - Návrh na zloženie orgánov spoločností MsHK Žilina, a.s.
Vypustené materiály č. 19 a 20 tvoria prílohu č. 4 zápisnice. Hlasovaním poslanci
mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 3
zápisnice.
2. o programe ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu primátora mesta.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Schválený program:
1. Otvorenie, zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie,
schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Správa o výsledkoch kontrol
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019
5. Návrh na zloženie orgánov spoločností MsHK Žilina, a.s.
6. Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
7. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva v Žiline
8. Informácia o poverení zástupcov primátora zastupovaním primátora mesta Žilina
9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018
10. Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2017
11. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina
k 30.06.2018
12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k Návrhu programového rozpočtu
mesta Žilina na roky 2019 – 2021
13. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – 2021
14. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
15. Interpelácie
16. Všeobecná rozprava
17. Záver
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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/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Materiál č. 6/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Materiál uviedol predkladateľ materiálu - Ing. Igor Liška, prednosta mestského úradu.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec
Barčík. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným
príspevkom.
Poslanec Barčík: Chcel by som reagovať ako predkladateľ alebo spolupredkladateľ jedného z
materiálov, ktorý sa objavil v kontrole plnenia uznesení, spolu so mnou, Návrh na pripojenie
sa mesta Žilina k dokumentu rady Európy, pakt za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch,
bol aj súčasný pán primátor, aj predchádzajúci pán primátor a pri kontrole toho uznesenia sa
píše, že ako keby ten kontakt zo strany úradu bol s Občianskym združením Náruč, a ako keby
„Náruč“ tieto veci už neriešil, tak ja som sa skontaktoval s pánom Leitmanom, však zrejme aj
ty si dostal, aj myslím, že Peťo Ničík dostal odpoveď z „Náruče“, takže ono to zlyhalo na
tom, že na meste nebol človek, ktorého oni žiadali, aby túto vec riešil, v úvodzovkách nejaký
styčný dôstojník, tak dúfam, že toto sa dá do poriadku a mesto určí niekoho, kto túto tému
bude komunikovať a nebude sa nám objavovať v kontrole uznesení to, že sme sa prihlásili
k tomuto, ako jedno z mála miest na Slovensku, možnože aj jediné, už som to nekontroloval
ďalej, ale že sa to bude riešiť aj konkrétne, lebo téma je to nepríjemná, ale treba niekoho
určiť, pretože je to vážna téma, ktorú treba riešiť.
Primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, áno naozaj, keďže sme boli obidvaja pri tom,
tak na to osobne dozriem, aby sme to dali do poriadku. Ďakujem za podnet.
Poslanec Peter Ničík s faktickou poznámkou: Ja len potvrdzujem Martinove slová,
prihováram sa za toto riešenie, ďakujem.
Primátor mesta: Čiže bez uznesenia, len ako pripomienka, ktorú si zaevidujeme a budem vás
o tom informovať, resp. aj zastupiteľstvo, ak na to bude požiadavka.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 8/2018. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

Ad 3/ Správa o výsledkoch kontrol
Materiál č. 7/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 6 zápisnice
a uviedla ho predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta.
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec
Juriš. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným
príspevkom.
Poslanec Juriš: Ja by som chcel dať len informatívnu správu k opatreniam kontrolným, ktoré
boli v súvislosti so správou o MsHK a teda návrh opatrení, aké boli urobené. Ku kontrolnému
zisteniu číslo 1, čo jest, že MsHK musí vrátiť dotáciu za rok 2017, čo bolo teda ešte bývalé
vedenie vo výške 6 337,99 €. Máme to v účtovníctve a po schválení dotácie, ktorá bude dnes
tiež predmetom rokovania alebo rozpočtovej zmeny, táto suma bude vrátená na účet mesta.
Návrh opatrenia ku kontrolnému zisteniu číslo 2 a číslo 3 - predstavenstvo MsHK hneď
poverilo aj zamestnanca - Luciu Kadášiovú, ktorá zverejňuje, bude zverejňovať, aj
zverejňovala zmluvy a faktúry aj na webovej stránke spoločnosti MsHK v súlade s
ustanoveniami zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Návrh opatrenia ku
kontrolnému zisteniu číslo 4 - športový manažér je zodpovedný za zmluvy a poskytovanie
služieb, čiže mal to v pracovnej náplni a bol poverený, aby tieto zmluvy vykonával, teda
športový manažér a samozrejme boli aj kontrolované, aj ich plnenie a na základe plnenia sa
predkladal aj zoznam odmien hráčov, čo máme dnes aj tiež v informatívnej správe, ktorú vám
tu budem predkladať, aký je zoznam odmien hráčov. Návrh opatrenia ku kontrolnému
zisteniu číslo 5 - takisto predstavenstvo MsHK pri uzatvorení zmluvy o výkone funkcie
generálneho manažéra, resp. športového manažéra postupovalo v súlade s ustanoveniami
zákona 440/2015 o športe, a vyššie uvedená zmluva sa uzatvárala s fyzickou osobou tak, ako
ukladal aj citovaný zákon. Návrh opatrenia ku kontrolnému zisteniu číslo 6 - zamestnanec, v
ktorého náplni práce bude aj disponovanie s pokladňou, čo bol teda problém, nebude do
pokladne prijímať, čo sa teda aj deje, aj neprijíma väčšie finančné prostriedky ako 5 000 €, čo
mu zakazuje zákon, čiže sú tam len momentálne príjmové platby do 5 000 €. A návrh
opatrenia ku kontrolnému zisteniu číslo 7 a 8 - je predstavenstvo MsHK, že určí zamestnanca
zodpovedného za vystavenie objednávok, evidovanie a priebežné zverejňovanie na
webstránke tak, ako som povedal. Predstavenstvo MsHK určilo pani Kadášiovú, ktorá túto
činnosť vykonáva, čiže so všetkými kontrolnými zisteniami sa predstavenstvo v tomto období
vysporiadalo.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, s faktickou poznámkou: Ja sa chcem iba spýtať
pána Juriša, ešte ohľadom tých zmlúv, lebo vlastne, keď pozerám na tú stránku MsHK, tak
tam sú posledné zverejnené nájomné zmluvy - november 2017, že či ako nie sú zverejnené za
2018 alebo neboli žiadne?
Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Ja sa chcem iba spýtať, že či budú aj nejaké
postihy voči tomu, čo sa tam v podstate aj v minulosti dialo, aj teraz? Lebo tá správa nie je
ideálna. Že či ste už aj o tomto rozprávali?
Predkladateľka materiálu: Myslíte MsHK? My sme si vyžiadali od povinnej osoby, teda od
MsHK, návrh na odporúčania k vydaným zisteným nedostatkom a tie prišli. A potom
následne môžeme odkontrolovať, ak budeme teda kontrolovať, že ako sa vysporiadali s tým.
Ale nejaké personálne postihy nie je v kompetencii útvaru hlavného kontrolóra, rozhodne.
Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Ja som sa celkovo aj vedenia pýtala, že teda
či?
Primátor mesta: Zatiaľ ešte nie, aj vzhľadom na to, že som vo funkcii týždeň, ale ak dnes
prejde ďalší bod rokovania a to je voľba nového predstavenstva, novej dozornej rady, zajtra
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by sme mali sedieť, tak k tomuto sa vrátime. Dám potom informáciu, dobre? A samozrejme,
že sa poradím aj s pani kontrolórkou, atď.
Poslanec Juriš s faktickou poznámkou: Ja len krátka reakcia na pána Randu. Ja mám za to, že
tieto zmluvy sú zverejňované a teda aj viem, že sú zverejňované, lebo veľa ľudí mi volá, aké
majú výplaty hráči, a či si ich zaslúžia, akurát teda otázka znie, kde sú zverejnené, pretože
MsHK komunikuje rovnako ako aj školy a školské zariadenia aj so Žilinou a žilinskou
stránkou, tzn., že môže to byť zverejnené aj na mestskej stránke, pokiaľ to nevidíte na stránke
MsHK. Ale podľa mňa sú zverejňované, lebo takto som dostal informáciu od pani Kadášiovej
aj od verejnosti.
Primátor mesta: Takisto moja poznámka, zajtra sa k tomu vrátime na predstavenstve, že či je
to v poriadku, preveríme ten skutočný stav, ak nie je to v poriadku, tak sa to dá do poriadku.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 9/2018. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok
2019
Materiál č. 8/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou. Primátor mesta informoval, že
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019 je v súlade
s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta
a internetovej stránke mesta od 22.11.2018. Materiál tvorí prílohu č. 7 zápisnice a uviedla ho
predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci
Randa a Birnerová. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie
s diskusným príspevkom.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora: Ja by som aj vzhľadom na tú Správu o výsledkoch
kontrol, ktorá bola predmetom toho predchádzajúceho bodu, chcel dať doplňujúci návrh na
kontrolu povinnej osoby MsHK Žilina Športová 5, pričom predmetom kontroly by bola
kontrola zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
povinnej osoby a kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem pri hospodárení s poskytnutými prostriedkami a majetkom
mesta a overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Takisto aj kontrolu platnosti nájomných zmlúv s
užívateľmi priestorov ich finančného plnenia za rok 2018.
Primátor mesta: Ďakujem, na to máme príslušný papierik, ktorý ešte treba k tomu vypísať.
Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora: Ja by som tiež mala návrh na kontrolu. Ja
už som išla tak trošku do toho aj v rámci, alebo vravela som si, že to bude správna vec takúto
kontrolu predložiť v rámci nášho volebného obdobia, a rada by som predložila návrh na
kontrolu v Materskej škole Andreja Kmeťa v Žiline, pretože mám viaceré podnety od
občanov o tom, že sa finančné prostriedky efektívne nevyužívajú, a preto by som rada zadala
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podnet na kontrolu zákonnosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami v tejto materskej škole.
Primátor mesta: Takisto poprosím na patričnom papieri na uznesenie, aby ste mi to pripravili.
Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Ja, keďže som tam v rade školy, v materskej
škôlke, tak ja by som rada chcela vedieť, že aké podnety sú to a od koho, preto lebo tam
celkom dobre tú situáciu poznám a skôr naopak, teda si myslím, že pani riaditeľka je veľmi
šikovná a chcem sa spýtať, pani hlavná kontrolórka, dokážete urobiť toľko kontrol? Lebo v
pláne máte dosť veľa toho, že proste urobiť plán je jedna vec a zrealizovať ho je druhá vec,
lebo ešte máte nedokončenú kontrolu v CVČ, ste hovorili, že budete ju musieť ešte dokončiť,
že či vôbec sa to zvládne, že či potom nevypustiť niektoré kontroly?
Predkladateľka materiálu: Áno, ja by som bola naozaj rada, ak by sa dali vypustiť namiesto
tých dvoch nových, keby sa niektoré z týchto, podľa vášho uváženia, vypustili, pretože ešte
prebiehajú štyri kontroly. Okrem CVČ ešte prebieha aj Žilina Invest, aj ŽILBYT a ešte aj
Mestské divadlo a kontrola úverov, takže päť, nie štyri, ale päť kontrol ešte prebieha. Takže,
ak by ste boli takí dobrí, vypustiť niektoré z tých, ktoré tu boli navrhované. Sú to kontroly
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v kontrolách a sú to takisto materské
školy a základná škola, tak prípadne mestský úrad, takisto kontrola opatrení.
Primátor mesta: Ďakujem, no problém máme ten, že návrhy sa môžu dávať len v rámci
diskusného príspevku a nie v rámci faktických poznámok, čiže máme trošku problém. Takto,
dámy, páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Ja som to avizoval už v stredu, že svoj
postoj k útvaru hlavného kontrolóra, aký ho mám, je to proste pre mňa nezávislý slobodný
inštitút, ktorý slúži v prvom rade vám ako poslancom. Budem veľmi rád, keď ho budete aj
využívať v maximálnej miere, čiže ja som povedal, že nemám absolútne problém s tým, aby
ste menili alebo dopĺňali plán činnosti hlavného kontrolóra tak, ako považujete za správne. Čo
ja nepovažujem úplne za správne, že sa to deje dnes takýmto spôsobom. Ja som povedal, že je
dôležité si to odkomunikovať s pani hlavnou kontrolórkou, aby ona bola pripravená, aby sme
sa dokázali vyhnúť tejto situácii, čiže keď sem príde Návrh plánu kontrolnej činnosti, a ak sú
navrhované nejaké zmeny tak, aby sme to vedeli potom adekvátne spracovať a zvládnuť.
Moja otázka teda znie, že či tieto dve veci boli s pani kontrolórkou odkomunikované?
Predkladateľka materiálu: Pán Randa pred mestským zastupiteľstvom prišiel, ale tiež hovoril,
že vypustí niektorý z tých bodov.
Primátor mesta: To znamená, že potom by som požiadal, ak je to v zmysle rokovacieho
poriadku, aby došlo aj ku konkrétnemu návrhu, ktoré body, alebo ktoré kontroly z plánu
činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019 navrhujete, dáma a pán, vypustiť.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora: Jasné, ja som sa vlastne s pani kontrolórkou, akoby
bavil o tom, že bod číslo 5 - Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených kontrol v zmysle správy 13/2015, povinná osoba mesto Žilina, že to by sme mohli
vypustiť s tým, že to nahradíme vlastne tým MsHK.
Primátor mesta: Je to v poriadku?
Predkladateľka materiálu: Áno.
Primátor mesta: Dobre, pani Birnerová, návrh?
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Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora: Na základe toho predjednania s pani
kontrolórkou sa domnievam, že prípadné vypustenie bodu číslo 5 je teda tým postačujúcim,
ale pokiaľ to musí pani kontrolórka zvážiť, to množstvo návrhov, do akej miery je to reálne, a
nie, tak poprosím, aby sa k tomu vyjadrila ona.
Predkladateľka materiálu: Sú tu navrhované 3 materské školy, Predmestská 7, Janka
Borodáča 7 a Študentská 15, tak možno by bolo dobre niektorú z nich nahradiť tou
navrhovanou na Andreja Kmeťa.
Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Ja len, aby sme neporušovali niečo. Tam
musí byť jasné uznesenie, tzn., čo navrhujete a čo vypúšťate, lebo to nemôžme takto robiť, že
ja si myslím, môžeme, mohli by sme. Proste konkrétne veci.
Primátor mesta: Súhlasím.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Ja sa tiež stotožňujem s tým, chápem, že je prvé
pracovné zastupiteľstvo a môže vznikať nejakých chaos a toto sú návrhy, kde asi si
predkladatelia s primátorom, nech si to vydiskutujú aj s pani kontrolórkou, nech je v tom
poriadok a nevidím dôvod, aby tieto návrhy nemohli ísť na ďalšom zastupiteľstve, lebo už je
to celkom dokrútené a asi nie v súlade s rokovacím poriadkom. Ja s nimi nemám problém, ale
aby sme do toho zbytočne nevnášali chaos.
Primátor mesta: Beriem to ako návrh, či uvidíme pri hlasovaní? OK.
Poslankyňa Birnerová, druhá zástupkyňa primátora, s faktickou poznámkou: V tom prípade,
aby to naozaj nespôsobovalo procesnú chybu, tak môj návrh sťahujem s tým, že ešte v
ďalšom polroku, budem ho asi opätovne navrhovať.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať:
1. o návrhu poslanca Randu, prvého zástupcu primátora, v zmysle písomného návrhu.
Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 3. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva
tento návrh schválili (uznesenie č. 10/2018 bod I. časť 1.). Výsledok hlasovania č. 7 tvorí
prílohu č. 3 zápisnice.
2. o uznesení ako celku v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu poslanca Randu, prvého
zástupcu primátora. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a
prijali uznesenie č. 10/2018. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

Ad 5/ Návrh na zloženie orgánov spoločností MsHK Žilina, a.s.
Materiál č. 9/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Primátor mesta uviedol, že materiál v upravenom znení bol zaslaný v piatok poslancom na
email a dnes ho majú predložený i na rokovacích stoloch. Materiál uviedol spracovateľ
materiálu - JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M., MBA, vedúci odboru právneho a majetkového
Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta: Predtým ako otvorím diskusiu mi dovoľte pár poznámok, dámy a páni. Ešte
v stredu, keď sme spolu rokovali o programe a o jednotlivých bodoch tohto zastupiteľstva, tak
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som zdôraznil, že tá situácia okolo MsHK nie je úplne ideálna. Nehovorím, že je úplne
ideálny aj tento návrh, ale ten návrh, ktorý v podstate som pripravil a podal, je aj výsledkom
rokovaní, ktoré za posledné 2 týždne okolo hokeja prebehli. Momentálne vnímam, že mám ja
ako primátor, a máme všetci spoločne šancu následnými krokmi niečo naozaj so žilinským
hokejom reálne urobiť po tých dlhých rokoch, nie úplne ideálnej činnosti, a nie úplne
ideálneho stavu. Niekto to pomenoval ako anarchiu v poslednom období, niekto ako veľmi
zlý stav, či už finančný, alebo aj organizačný. Ja vás chcem požiadať teraz, aby ste tento môj
návrh podporili hlasovaním, z toho dôvodu, že po tej komunikácii so všetkými navrhnutými
členmi predstavenstva a dozornej rady, po komunikácii s pracovníkmi z MsHK vnímam, že
naozaj máme šancu s tým urobiť poriadok. Pre nás je dôležité momentálne, aby tie orgány
začali fungovať tak, ako sme si to odkomunikovali. Máme jednotnú predstavu o tých
najbližších krokoch, ktoré chceme urobiť. Zajtra bude sedieť predstavenstvo aj dozorná rada
spolu so zamestnancami MsHK, už je pripravená komunikácia s novým trénerom, ktorý by
mal byť Žilinčan, čiže naozaj, ak sa pýtate, čo by malo byť na konci a koniec, predpokladám,
že niekedy to bude jarný mesiac na konci sezóny a pred začiatkom novej sezóny, že ja by som
veľmi rád zo svojho postavenia primátora vrátil tomu žilinskému hokeju nejakú dôveru. Nie
nejakú, proste dôveru, aby sme vrátili žilinskému hokeju sponzorov, ktorí v minulosti boli
ochotní aj žilinskému hokeju dať peniaze na jeho činnosť, vrátiť dôveru aj tým fanúšikom,
ktorých chodí dnes na žilinský hokej strašne málo. Takisto očakávam jednoznačne, že
zadefinujeme, ako bude vyzerať budúca sezóna. Môj postoj, ako primátora, je jednoznačný,
že nie je možné, aby sme z rozpočtu tak veľkoryso v budúcnosti financovali žilinský hokej,
čiže budem očakávať od nového vedenia, že nastaví to financovanie toho hokeja
predovšetkým z vlastných zdrojov. Celú túto predstavu a tú stratégiu pripravíme tak, aby sme
vás na februárovom, najneskôr na aprílovom zastupiteľstve mohli informovať. Skôr
navrhujem priebežne, čiže na tom februárovom vás budem informovať, aký je priebežný
vývoj. Cieľom je po tej komunikácii, aby sme dohrali sezónu, ideálne bez baráže na nejakom
mieste, ktoré nebude zostupové, alebo nebude nás nútiť k baráži a to len preto, aby tá pozícia
MsHK do ďalšej sezóny bola čo najlepšia. A či už potom bude MsHK hrať extraligu,
s podmienkou, že si na to nájde potrebné zdroje, alebo ak ich nenájde a budeme musieť
predať licenciu a zostúpiť do 1. ligy, alebo či sa nám podarí nájsť partnera, ktorému predáme
väčšinový balík MsHK, a.s. To všetko sú kroky, ktoré naozaj reálne chcem, aby už dnes
začalo nové vedenie, pokiaľ dnes bude schválené, realizovať, aby sa nám nestalo, že v
mesiaci apríl nebudeme pripravení na novú sezónu. Naozaj odo mňa môžete očakávať, že
urobím všetko preto, aby sme to dali do poriadku, aby naozaj sa v Žiline hral hokej, na ktorý
budú fanúšikovia chodiť, aby nás nezaťažoval naďalej ako posledné obdobie, nás ako mestské
zastupiteľstvo, neustálymi požiadavkami riešiť ich situáciu. To je z mojej strany momentálne
všetko.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci
Cibulka, Kapitulík a Johanes. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do
diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Cibulka: Ja chcem teda povedať, že súhlasím s predkladaným návrhom, a určite ho
podporím a zároveň by som chcel poprosiť kolegov, ktorí budú teda v istom zmysle vo vedení
hokeja, ale takisto možno nás kolegov poslancov, aby sme to celé nasmerovali tak, aby bolo
predmetom záujmu mesta a vlastne aj mestského zastupiteľstva mládež, aby to nebolo,
vlastne, ten klub veteránov, ktorí sú preplatení, ktorí vlastne sem prídu častokrát dohrať
nejakú svoju kariéru a vlastne mesto potom musí nejakým spôsobom dotovať aj chod celého
klubu. Aby bol jednoducho predmetom záujmu vedenia hokeja, vedenia mesta a poslancov
práve tá mládež, práve to nejaké jadro, z ktorého by sme mohli čerpať športovo aj do
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budúcnosti. Aby sme teda aj finančnú podporu orientovali smerom k mládeži, aby sme
vytvorili nejaký systém podpory práve hokejovej mládeže, a aby sa to jednoducho
neorientovalo len na hokej dospelých, pretože toto je budúcnosť. Ja viem, že ten hokejový trh
nie je taký, ako vlastne futbalisti, keď si vychovajú mládež, že to môžu predávať s nejakým
ziskom, ale zároveň si myslím, že toto je jediná cesta, ako tu zachovať hokej dlhodobo bez
toho, aby sme tu museli tlačiť pred sebou nejakú káru bolesti každý rok v decembri. Takže
prosím vás, ešte raz, zamerajme sa na mládež, prioritne, a vymýšľajme, ako ju podporiť, ako
zabezpečiť fungujúci systém aj do budúcnosti.
Poslanec Kapitulík: Ja tiež podporím tento predkladaný návrh, ale dovolím si ho podmieniť
práve tým vrátením dôvery v žilinský hokej, a to bude, podľa mňa, fungovať iba vtedy, keď
nové vedenie MsHK bude mať 100 % dôveru vedenia mesta, ale nielen vedenia mesta, ale aj
tohto poslaneckého zboru. Je veľmi dôležité preto, aby sme dostali na tomto fóre niekedy v
priebehu prvého polroka budúceho roka jasný Fahrplan, čo ďalej so žilinským hokejom,
koľko nás to celé bude stáť, a na akých pilieroch to bude postavené. Ja osobne chcem, ako
poslanec, a počúvam to od ľudí, aby jeden z tých pilierov bol, napr. ten, že tam budú hrať
žilinskí odchovanci, lebo dnes ich je tam minimum a my sa nemôžeme potom čudovať, že
nemáme fanúšikov na štadióne, lebo oni sa nebudú chodiť pozerať na cudzích hráčov, ešte aj
pri tých výsledkoch, aké ten hokej dosahuje. To znamená, potrebujeme jasný Fahrplan,
potrebujeme vedieť, čo nás to bude stáť. Už nejako dohrajme túto sezónu, čo najlepšie, ale
zároveň potrebujeme vedieť, čo s tou ďalšou sezónou. A toto budeme naozaj potrebovať
vedieť v priebehu 1. polroka budúceho roka. A pokiaľ tam bude vzájomná dôvera medzi
všetkými zúčastnenými, pokiaľ tam bude dôvera aj tohto zastupiteľského zboru, tak si
myslím, že to bude vedieť fungovať, ale musíme sa jednoznačne rozhodnúť, čo s tým ďalej.
Poslanec Augustín s faktickou poznámkou: Ja by som chcel len povedať, že tiež som hrával
hokej, mládežnícky aj dospelácky, možno ako aj Robo Kašša a ohľadom toho vypadnutia
mužstva alebo venovaniu sa mládeže, mňa by ako mládež nebavilo hrať hokej niekde, kde
nemám nejakú motiváciu A-mužstva. Taký trend je, že v podstate tí žiaci alebo dorastenci,
juniori, keď sa dostanú do toho juniorského mužstva, tak následne sa majú chuť dostať do
iných juniorských mužstiev, kde je A-tím v extralige, nie v prvej lige. Tu neostane žiaden
šikovný žiak, za to dám ruku do ohňa.
Poslankyňa Martinková s faktickou poznámkou: Ja som v podstate takéto niečo tu už
povedala, ale chcela by som, aby to aj noví kolegovia naši počuli. Veľmi rada by som bola, a
verím že my všetci, aby sa vrátila aj láska k športu. Reagujem na Martinka s tým, že áno,
chceme, aby tu hrali naši vnuci, naši synovia, naši bratia a naši bratranci, aby to hľadisko bolo
plné a hlavne, aby sme neplatili drahé góly, drahé transfery, drahé ubytovačky. Skúsme sa
vrátiť k hokeju, ktorý bude žilinský a vyslovene žilinský.
Poslanec Kašša s faktickou poznámkou: Ako Jožko hovoril, ten hokej sme hrávali, niečo sme
tam prežili. Na Maťa reagujem. Žilinský hokej a jeho problém je v tom, že všetci mali vždy
plán na záchranu Žilinského hokeja len do konca sezóny, na ďalšiu sezónu, atď. Sme sa o tom
bavili. Ja by som bol rád, keby sme mali plán, čo so žilinským hokejom na celé 4 roky, ktoré
budeš pôsobiť vo funkcii primátora, lebo verím, že to zvládneme spolu a zvládneme to aj čo
sa týka fungovania MsHK Žilina a budú spokojní aj občania, aj fanúšikovia, aj hráči, aj všetci.
To znamená, ja by som bol rád, keby to nebolo na rok, ale na 4 roky - dlhodobý plán, čo
ideme robiť. A ďalšia vec, hovoríme stále o MsHK, ale je tu súčasť toho klubu aj MsHKM, aj
keď nie sú spolu, ale je tam veľká previazanosť, lebo ako Jožko hovoril, keď si nevychováme
a nebude fungovať MsHKM, tak nebude z toho profitovať ani MsHK a nevychováme si
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hráčov, tzn., treba brať túto symbiózu do úvahy, aby sa spolupracovalo a treba tam riešiť aj
juniorov.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Tak ja by som ešte v tomto vlákne diskusie chcel
zdôrazniť jednu vec, že ak sa teda nebudeme prioritne orientovať na mládež, môže sa stať, že
aj tak vypadneme teda z tej ligy a potom bude návrat o to ťažší, pokiaľ nebudeme mať
vybudované pevné jadro, odkiaľ môžeme čerpať tých odchovancov, ani z tej druhej ligy sa už
potom nedostaneme do prvej. Tam je ten problém, že v každej nejakej stratégii musíte mať
pripravené to pevné jadro, z ktorého sa môžete odrážať potom ďalej. Čiže preto som aj
hovoril o tom zameraní sa na tú mládež.
Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: Ja si myslím, že v tomto momente alebo v rámci
tejto diskusie by mala zaznieť pochvala aj pre Joža Juriša, lebo keď sa tá situácia lámala
naposledy, tak on prišiel, keď všetci utiekli a on povedal, že musíme to vyriešiť, postaviť sa k
tomu ako chlapi. Takže toto chcem, aby tu zaznelo, lebo Jožo Juriš je veľký človek v rámci
hokeja. A viackrát tu zaznelo slovo dôvera, hej, že podmieňujem dôveru a chceme získať
dôveru, ale boli to práve kroky zas poslancov predchádzajúceho zastupiteľstva, možno
vedenia mesta, ktoré tú dôveru úplne zruinovali v očiach ľudí. Čiže to, čo môžeme my urobiť,
je, že každý svojím dielom prispeje k obnoveniu tej dôvery a nevyžadovať ju od niekoho
iného - tretieho, ale každý jeden, čo sedí, svojimi vyjadreniami by mal pôsobiť tak, aby ľudia
znovu začali veriť žilinskému hokeju.
Poslanec Cáder s faktickou poznámkou: Ja by som na tomto mieste rád poďakoval možno tiež
Jozefovi, ako to viedol. Ale na druhej strane, keď som chodil na hokej poslednú dobu, všimol
som si viacero ľudí, ktorí sedeli, či už to bolo vo VIP-ke, alebo normálne na štadióne a videl
som, a konverzoval som s podnikateľmi, ktorí tam chodia. Títo ľudia sa pozerajú spätne do
minulosti a možno tu bude otázka, keď sa nastaví koncepcia, ak taká bude, a bude sa hľadať
spôsob financovania, pretože čísla zaujímajú každého. My chceme všetci, aby tam chodili
ľudia, my chceme všetci, aby hrávali mladí hokej, my chceme všetci šport. Otázka je, z akých
peňazí? A tu je veľmi pekná situácia, apel, čo sa týka firiem, ktoré dostali od mesta nejakú
zákazku, čo sa týka vecí a podnikateľov na meste Žilina, prečo by títo ľudia nemali spätne
vrátiť peniaze podporou formy športu. Čiže tu iba apelujem, možno nastaviť systém, ktorý bol
v minulosti a takýchto ľudí vyzývať k tomu, ak chcú, aby šport fungoval, a napr. aj hokej
fungoval, oni sú a budú ochotní.
Primátor mesta: Poprosím vás, páni poslanci, teraz neberte moju poznámku zle, ale skúsme
hovoriť k veci. Týmto nehovorím, že ste nehovorili všetci k veci, len aby sme sa neopakovali,
hej, aby sme sa nezacyklili, čo sa týka hokeja. To berte, ako naozaj, že to hovorím procesne,
lebo viem, čo hovorím, poznám to trošku z minulosti. Ďakujem za pochopenie.
Poslanec Juriš s faktickou poznámkou: Ja len v krátkosti budem reagovať, pretože potom
dlhšiu správu budem mať v rámci rozpočtovej zmeny. Samozrejme, chcem aj teda poďakovať
za pochvalné slová, je tomu pol roka, čo som vstúpil do spoločnosti MsHK a za tú dobu som
nasal množstvo informácií tak, aby som dnes vedel zodpovedne pred vás predstúpiť a túto
informatívnu správu predniesť, ale k nej sa vrátim, samozrejme, až k tomu bodu programu. Ja
možno budem aj apelovať na to, dnes hovoríme o tom, že mala by byť práve žilinská športová
verejnosť alebo hokejisti práve v A-mužstve len, žiaľ, toto nie je len v možnostiach teda nás,
ako klubu, pretože v súčasnom nastavení, kedy môžu všetky kluby posilovať zahraničnými
hráčmi, proste my tu dnes ani tých Žilinčanov nemáme, priznám sa. Naša juniorka chodí
hrávať so šestnástimi hráčmi, čo bola v Poprade. My tu ani nemáme koho dnes začleniť do
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nášho mužstva a taká je situácia. A toto je to, čo hovoril Robo, že treba na tom pracovať, aby
sme tu do štyroch rokov si vychovali schopných žiakov, dorast, juniorku, a aby sme vedeli
chalanov zakomponovať.
Poslanec Maňák s faktickou poznámkou: Nepoviem asi nič nového, ale tá filozofia je, že
pokiaľ by sme spočítali, koľko peňazí išlo už do hokeja, a aký výsledok je z toho, a keby sme
mohli každému športu dať toľko peňazí, čo sa nalialo do tohoto hokeja. Tá filozofia musí byť,
že ten vrcholový hokej si musí nájsť peniaze sám, nemôže mesto do toho pchať peniaze. A
dajme peniaze mládeži. Tá filozofia musí byť celá takáto a nechcime v situácii, v akej je
hokej na Slovensku, sa tu hrať na nejaké ostro pozitívne deviácie. Hokej je taký, aký je na
Slovensku, a to je čierna diera, kde môžeme naliať, koľko chceme peňazí, ale otázka je, koľko
z toho dostaneme, aký výsledok.
Primátor mesta: Upozorňujem, že stále reagujete na pána poslanca Kapitulíka. Áno, to je
jedna vec a len chcem zdôrazniť, páni poslanci, mám právo vás na to upozorniť aj do
budúcnosti. Predmetom dnešného, terajšieho hlasovania je - nové orgány spoločnosti a my tu
10 minút rozoberáme koncepciu. Neberte to naozaj zle, ale ja by som bol veľmi rád, keby sme
začali pracovať profesionálne od začiatku. Čiže predmetom rokovania, neberiem vám to, že sa
vyjadrujete, naozaj, ale predmetom hlasovania je - orgány spoločnosti a nie koncepcia,
ďakujem za pochopenie.
Poslanec Augustín s faktickou poznámkou: Ja by som len v krátkosti k tomu sponzoringu. To
bude už fakt, že na novom vedení MsHK, a určite sa nedá nikoho donútiť, kto sa prihlási do
súťaží mesta, aby išiel sponzorovať. Keď to vyhrá košická firma, ktorá sponzoruje košický
hokej, tak neviem, ako ju donútime, aby sponzorovala žilinský. Je to možné, ako nevylučujem
to, ale právne ich neviete nijako zaviazať v tomto smere. Ako vyhlásite súťaž? Že prihláste sa
do súťaže na zákazku mesta Žiliny, ale podmienka je sponzoring - 10 % zo zákazky venovať
žilinskému hokeju? Takže len toľko.
Poslanec Kašša s faktickou poznámkou: Ja ešte reagujem na to personálne obsadenie. Všetci v
hokeji trpia dlhé roky nielen tým, že tam išli peniaze, nešli peniaze a vedeniami klubu, ale aj
tým, že sa tu striedali Dubničania, českí hráči kdejakí, Martinčania tu robili žilinský hokej, len
ho nerobili Žilinčania, lebo mali obmedzené kompetencie. To znamená, že ja som v prvom
rade za to, aby aj v predstavenstve, v orgánoch, všade boli v prvom rade Žilinčania.
Žilinčania, zástupcovia, bývalí hráči možno, funkcionári dlhoroční žilinskí zo Žiliny, rodení
Žilinčania, Žilinci.
Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: Pán primátor, ja sa chcem opýtať. To, že volíme
nových členov orgánov MsHK, je OK, lebo v podstate veľa aj z nás, čo sme tam boli, tak sme
skončili k tomu 03.12., aby nové zastupiteľstvo malo možnosť, ale ja sa chcem opýtať, tento
návrh je stabilný návrh, s ktorým sa počíta, že sa pôjde dlhodobo, alebo je to krízové riešenie
do nejakej doby, kým sa to, povedzme, že po nejakej väčšej diskusii, nerozhodí inak? Iba
moja zvedavosť.
Primátor mesta: Nedokážem stopercentne na to odpovedať, ja to vnímam momentálne, že je
to umenie možného, táto situácia, či nedôjde k zmene, ukážu najbližšie mesiace, ale budem
reagovať potom na konci. Čiže nemôžem stopercentne teraz povedať, že je to dlhodobý
variant a naozaj ten najbližší čas nám ukáže, či to takto zvládneme. Čo môžem povedať, je
určite to, že je tam konsenzuálny pohľad na tie najbližšie kroky, ako dokončiť sezónu, ako
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pripraviť novú sezónu, ako to všetko, čo tu odznelo, tak momentálne to zloženie tej dozornej
rady, aj toho predstavenstva, tam je konsenzus.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Nakoľko tá debata sa v tých faktických odklonila
dosť výrazne od toho, čo som hovoril, tak chcem iba raz ešte zdôrazniť to, čo som hovoril,
a to je, že podporím tento návrh za predpokladu, že to naozaj bude spoločné ťahanie jedného
lana vedenia mesta, vedenia MsHK a tohto zastupiteľstva, lebo iba vtedy ten hokej vie
normálne fungovať a za predpokladu toho, že budeme v priebehu pol roka vedieť, čo s ním
ďalej. Inak sa nepohneme ďalej, lebo v minulosti to tiež kadejako bolo, tá dôvera tam
chýbala, hlavne to bol obrovský problém, lebo raz chýbala dôvera vedenia mesta voči
vedeniu, potom chýbala dôvera zastupiteľstva voči vedeniu MsHK. Ak sa tomuto vyvarujeme
a naozaj budeme sa vzájomne počúvať a postavíme to na spoločných pilieroch, napríklad
jeden z nich je ten, aby hrali žilinskí odchovanci, tak si myslím, že to vie fungovať, ale
musíme vedieť jasne, čo s tým hokejom chceme urobiť.
Poslanec Johanes: Ja by som sa vrátil k meritu veci a to je personálne obsadenie. Priznám sa,
že chcel som pripraviť procedurálny návrh na zmenu. Osobne poviem, že vadí mi zloženie
dozornej rady. Konkrétne tam sa vzdali dvaja členovia, tretí sa nevzdal. Napriek tomu tento
člen, a to je konkrétne pán Jakubov, nesie určitú spoluzodpovednosť za to, čo tu je. Čiže, aby
som vysvetlil. Budem hlasovať zrejme proti, alebo sa zdržím, napriek tomu, že mi hokej je
ďaleko bližší ako komukoľvek inému, napriek tomu hovorím, mal som pripravený návrh
a oslovil som niektorých iných členov, poslancov, ktorí majú k hokeju blízko, eventuálne,
ktorí sú navrhovaní do športovej komisie, žiaľbohu, tú osobu som nezískal, tak len
vysvetľujem svoj osobný postoj a hovorím, že asi nie je v poriadku, že člen bývalého vedenia
klubu tam ostáva.
Primátor mesta: Dovoľte len pár reakcií. Pôjdem možno aj odzadu k pánovi Johanesovi.
Tento návrh som predložil ja, s pánom Jakubovom som komunikoval veci, ktoré sú mu
vyčítané, sme si ich vysvetlili, zatiaľ má moju dôveru. Vysvetlil mi všetky veci, ktoré som
zachytil, že sa mu ako manažérovi MsHK v určitom období vytýkajú, vysvetlil mi všetky
veci, a preto som ten návrh tam ponechal. Toto je naozaj o dôvere. Čiže, keďže som
športovec, a keďže dlhé roky sami viete, že viedol som do volieb, do 02. decembra, športový
klub, tak myslím si, že tej problematike rozumiem. A mám tam naozaj 21 rokov odžité, takže
vo mne máte istotu, že naozaj k tomu pristupujem maximálne zodpovedne a profesionálne,
lebo tej problematike rozumiem. Veľmi vítam slová poslanca Martina Kapitulíka, lebo naozaj
je to o dôvere, vzájomnej dôvere. Tá dôvera je naozaj naštrbená a veľmi, veľmi, veľmi
výrazne naštrbená. Naštrbená medzi pracovníkmi, medzi prípadnými sponzormi, medzi
poslancami, teda smerom, vždy hovorím k vedeniu MsHK. Naozaj tá situácia nie je dobrá, ale
po tých dvoch týždňoch debát a komunikácií cítim šancu, že to vieme zvládnuť. Nejdem viac
rozprávať, reagovať. Samozrejme, mládež má prioritu, to znamená, my naozaj v najbližšom
polroku, a to súvisí aj s tým, čo sme sa rozprávali v stredu s nastavením rozpočtu, s
nastavením podpory občianskych združení, a to nielen v oblasti športu, ale aj v iných
oblastiach. Pripravujeme taký návrh rozpočtu a také priority rozpočtu, ktoré tieto veci
zachytia. Čiže samozrejme aj zo zákona, zákon jednoznačne ukladá obciam a mestám, aby v
prvom rade podporovali verejný šport, v prvom rade podporili športovanie mládeže, školský
šport a je pravdou, že podpora profesionálnych klubov nie je to, čo by malo byť prioritou, aj z
hľadiska financovania. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že v Žiline by sme mali nájsť
spôsob, ako podporiť aj extraligový šport, pretože tieto žilinské úspechy týchto športovcov
prinášajú dobré meno aj nášmu mestu, či už tu alebo aj mimo nášho mesta. Čiže zase
nemôžeme sa tváriť, že ten extraligový šport tu neexistuje, ale musí to mať rozumnú mieru. Je
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aj pravdou to, že MsHK nebolo výnimkou, ale to bolo aj preto, že to je mestský klub, atď.,
atď. Dalo by sa o tom rozprávať veľa, a ja už nechcem teraz zdržovať. Všetko, čo bolo
povedané, ste naznačili, v priebehu nie pol roka, ale ja to vidím naozaj, že prvú informatívnu
správu dostanete vo februári a druhú, zásadnú v apríli na mestskom zastupiteľstve, pretože v
apríli musí byť úplne jasné, keďže už bude ukončená sezóna a bude sa pripravovať nová
sezóna, akým smerom sa MsHK ide ďalej vybrať. Čo to bude znamenať pre mesto, pre
zastupiteľstvo, pre financie mesta. To je zásadná vec, s ktorou sa plne stotožňujem. Ešte
prepáčte jednu vec, veľmi dôležitú, ktorú som zabudol, keď sme sa bavili o tom, čo hovoril
pán poslanec, takže ešte jedna poznámka dôležitá, čo sa týka predstavenstva. Chcem
upozorniť kolegov poslancov, že evidujem ani nie tak konflikt záujmov, ale pán Lovišek člen predstavenstva si prenajíma priestory mestského zimného štadióna, kde dôjde po
rokovaní, môj návrh je upraviť nájomnú zmluvu, respektíve po dohode obidvoch strán ju
ukončiť a vytvoriť novú zmluvu, ale keďže správu štadióna má ŽILBYT a nie MsHK, tak to
nie je konflikt záujmov v rámci MsHK, ale každopádne na to upozorňujem. Komunikoval
som s pánom Lovišekom, ako navrhnutým členom predstavenstva, že to každopádne musíme
dať do poriadku. Takže, toto dávam takisto na vedomie.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 11/2018. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 6/ Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
Materiál č. 10/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Materiál uviedol primátor mesta.
Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto
neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil.
Primátor mesta: Krátka informácia tak, ako som ešte v stredu hovoril, neboli ste tam všetci
poslanci, ale keďže nemáme mestskú radu, tak každopádne, aby to rokovanie mestských
zastupiteľstiev bolo čo najplynulejšie a najbezproblémovejšie, tak budem zvolávať
poslanecké grémium, ktoré bude zložené zo všetkých zástupcov poslaneckých klubov, čiže
tých 4 predsedov s tým, že čo sa týka pánov nezaradených poslancov, ktorí nemajú
príslušnosť v žiadnom poslaneckom klube, tu vyhlasujem, že s nimi budem komunikovať tak,
aby boli informovaní o záveroch grémia, aby o tom vedeli, aby sa vedeli stotožniť
alebo takisto, aby som si vypočul aj ich pripomienky. Samozrejme, že to bude v trošku inom
režime, ale toto samozrejme platí tak, ako som povedal.
Následne dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva
tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 12/2018. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí prílohu č.
3 zápisnice.
Ad 7/ Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva v Žiline
Materiál č. 11/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Materiál uviedol primátor mesta.
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Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Randa,
prvý zástupca primátora. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie
s diskusným príspevkom.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora: Ja len taká krátka informácia aj pre verejnosť
vlastne, že aktuálne teda sú v komisiách poslanci. To bolo v našich silách, ako sa zhodnúť do
tohto termínu zastupiteľstva, a samozrejme sú nominácie na členov komisií – odborníkov,
ktorí sa budú teda schvaľovať na ďalšom mestskom zastupiteľstve. Tak to len, aby všetci
vedeli.
Primátor mesta: Takže čaká nás druhá fáza a tá sa ukončí na ďalšom zastupiteľstve vo
februári. Čiže teraz pán poslanec Randa ako prvý viceprimátor to má na starosti, že pripraví
návrh doplnenia komisií o odborníkov. Opakujem znova, že našou prioritou je, aby tie
komisie boli predovšetkým odborne veľmi silné. Vôbec sme k tomu nepristúpili s tým, že
koľko poslancov, toľko odborníkov. Kľúčom k tomu je, aby tie komisie naozaj fungovali
perfektne. Opakovane chcem požiadať predsedov komisií, aby pristúpili k tejto funkcii
s maximálnou zodpovednosťou. Úlohou komisií nie je len vyjadrovať sa k predloženým
materiálom, ktoré predkladajú pracovníci, alebo príslušné odbory mestského úradu, ale vašou
úlohou je aj byť iniciátormi zmien, nových materiálov. Čiže budem rád, keď si toto vo väčšej
miere osvojíte. Takisto vás chcem požiadať, aby tie zápisy z komisií mali svoju štábnu
kultúru, aby boli plnohodnotné a kompletné. Toto sme si prebrali aj v stredu, keď sme sedeli
na pôde mestského úradu. Budú k dispozícii vždy nahrávacie zariadenia, to znamená, že
budem rád, ak nedôjde potom k nejakým nedorozumeniam, kto čo povedal a čo ste schválili.
Naozaj, vnímam túto úlohu komisií ako veľmi zásadnú, ako pomoc mestskému
zastupiteľstvu. Súčasne vás chcem informovať, že pripravíme aj okrúhle stoly, ktoré budú
širšie ako budú komisie, ktoré by mali v rámci prípravy toho štvorročného plánu pripraviť
návrh, čo sa týka celkového fungovania mesta, ale to bude mimo komisií, ale každopádne
komisie budú k tomu prizvané. Čiže možno toľko k tomu základných informácií. Pristúpime
k hlasovaniu, ale zároveň ešte predtým vám chcem pripomenúť povinnosť, že v zmysle čl. 7
ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je potrebné podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, tzn., za rok 2017 do 30 dní odo
dňa, kedy ste sa ujali výkonu verejnej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva. Oznámenie
treba doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Žiline s poznámkou
„neotvárať“, pričom ako adresát bude uvedená práve dnes zriadená Komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. V prípade poslancov, ktorí boli
zvolení opätovne a podali už v tomto roku toto oznámenie, nie sú povinní ho podať opätovne.
Čiže týka sa to nových poslancov, nie staronových. Je to povinnosť, ktorá vám vyplýva zo
zákona. Ďalšie roky to potom budete predkladať, pokiaľ sa nemýlim, k 31. marcu, ale dnes sa
to týka novozvolených poslancov čiže, ak by vám niečo nebolo jasné, tak sa obráťte na pani
Brathovú alebo pani Ostrochovskú, aby vám s tým pomohli, ale je to potrebné urobiť. Potom
komisia vo verejnom záujme môže zasadnúť. Predsedom je pán Augustín.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 13/2018. Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
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Ad 8/ Informácia o poverení zástupcov primátora zastupovaním primátora mesta Žilina
Materiál č. 12/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Materiál uviedol primátor mesta.
Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 14/2018. Výsledok hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 9/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
7/2018
Materiál č. 13/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Materiál uviedol predkladateľ materiálu – Bc. Jozef Juriš, poslanec Mestského zastupiteľstva
v Žiline. Počas uvádzania materiálu požiadal predkladateľ materiálu dvakrát o predĺženie času
svojho vystúpenia, čo mu bolo schválené hlasovaním. Výsledky hlasovania č. 13 a č.14 tvoria
prílohu č. 3 zápisnice.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci
Randa, Richter, Durmis a Kapitulík. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do
diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora: Ja sa chcem spýtať na také praktické veci. Vlastne
v tej správe pani hlavnej kontrolórky z roku 2017 bolo napísané, že v tom roku nebola
uzatvorená zmluva medzi mestom a MsHK a ani iný zmluvný vzťah, to znamená, že vlastne
nebol tam upravený ako keby spôsob, ako sa dá vyúčtovať tá dotácia. Tak moja otázka je, že
či to v roku 2018 je upravené a tým pádom vieme aj týchto 70 000, že na čo pôjde
položkovito, a že budú vyúčtované vlastne mestu v nejakom režime, ako nejaké normálne
zmluvy? To bola prvá otázka. Druhá, či vieme vlastne alebo teda už nové vedenie hokeja,
lebo aj pán primátor teda rozprával o rôznych variantoch, ktoré môžu nastať po skončení tej
sezóny, tak či to vieme vyčísliť do toho, ideálne budúceho zastupiteľstva, v zmysle naozaj
varianty teda, že ten na hokej, poviem, proste sa dohrá tá sezóna s minimálnymi nákladmi a
potom sa to predá, dohrá sa sezóna s tými nákladmi ako sú teraz naprojektované a nepredá sa
to. Jednoducho, aby sme mali podklad finančný, keď sa budeme rozhodovať o prípadnej
ďalšej dotácii, že vlastne kam to pôjde a budeme vedieť, čo nás to bude stáť.
Poslanec Richter: Ja v podstate nadviažem na to, čo Vlado povedal. Asi by bolo fajn, keby
dnes zaznelo, aj keď v stredu to pán Juriš čiastočne povedal, čo presne je tých 70 000, lebo
tam je v tom materiáli, ktorý sme dostali, že bežný transfer, čiže aby to dnes naozaj zaznelo,
aby sme vedeli, či sú to platy, v akej výške sú to platy, a podobne, čiže aby sme odhlasovali
niečo, čo je naozaj položkovito dané.
Poslanec Durmis: Ja chcem požiadať o podporu tohto návrhu, lebo možno to tu nebolo tak
povedané celkom jasne. Pokiaľ my dnes by sme neodhlasovali týchto 70 000, ktoré sú
navrhované, tak bavíme sa v podstate o okamžitom skončení hokejovej sezóny. To so sebou
nesie ďalšie aj finančné náklady, keďže sú pouzatvárané zmluvy s výpovednými dobami, sú
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tam sankcie od zväzu, atď. Vyčísliť presne, na čo sa tie peniaze využijú, je ťažko, gro z nich
bude vyplatené ako mzdové náklady, ale úplne presne sa to vyčísliť nedá.
Primátor mesta: Potvrdzujem to, lebo tí, ktorí ste boli v stredu na tom sedení na mestskom
úrade minulý týždeň, tak tam som spomínal, že naozaj tá situácia je tam taká, že momentálne
v súčasnosti v tom rozpočte na dokončenie tohto roka kalendárneho peniaze reálne chýbajú,
pričom zmluvné záväzky sú zmluvné, čiže tak, ako povedal pán poslanec Peter Durmis, v
prípade neschválenia toho návrhu, tej rozpočtovej zmeny automaticky ten klub nemôže plniť
svoje záväzky, ide do likvidácie, čo znamená stratu licencie a pokuta Slovenskému zväzu
ľadového hokeja, zostup do 2. ligy. Čiže to sú naozaj kroky, ktoré momentálne my
neodporúčame, lebo by mali vážnejší dosah, ako je momentálne návrh na schválenie dotácie.
Poslanec Peter Ničík s faktickou poznámkou: Ja som každý rok hovoril, že žilinský hokej je
čierna diera mestských peňazí, a keď to chceme zmeniť, my musíme vedieť presne, na čo
mesto dáva 70 000. My to musíme vedieť a ja by som veľmi rád podporil takýto návrh, aby
bolo jasné, že nastáva nová etapa, nastáva nová doba žilinského hokeja, kedy všetko už bude
tak, ako má byť, ale všetko bude tak, ako má byť, keď viem, že 70 000 z mestského rozpočtu
pôjde na tento, na tento a tento účel.
Poslanec Kapitulík: Ja sa tiež prikláňam k tomuto návrhu, aj keď je to teda úplne inak, ako
nám tu niekto deklaroval, keď sa kolega Durmis vzdával funkcie práve kvôli tomu, že
vtedajšie vedenie mesta nebolo ochotné nájsť peniaze do hokeja. Potom sa zázračne našli a
boli tu také silné vyjadrenia. Mám potrebu sa k tomu vrátiť už len kvôli kolegovi, ako sa Peter
Durmis, s prepáčením, „posral“ a podobné veci, lebo nebol schopný zabezpečiť financovanie
hokeja. To nám tu deklarovalo vtedajšie vedenie mesta, ako oni teda zoženú sponzorov, ako
nebude treba ani ďalšie euro do konca tejto sezóny, tak tu máme ten výsledok. Toto je 70 000
do konca roka a ešte určite budeme potrebovať ďalšie prostriedky na to, aby sme vôbec
dohrali v nejakom režime túto sezónu. Takže určite toto podporím. Chcem, aby hokej v Žiline
fungoval. Vrátim k tomu, čo spomínal Peťo Ničík, že aby to fungovalo konečne tak ako má,
som presvedčený, že ešte asi nejakú chvíľku, ak nie dlhšie to asi nebude fungovať úplne ako
má, ale oceňujem, že je tu snaha nastaviť to tak, aby to fungovalo. A to je opäť o tej dôvere
vedenia mesta, vedenie MsHK, tohto zastupiteľstva, aby to normálne fungovalo. A v prvom
rade si musíme prestať klamať a otvorene si hovoriť, koľko nás ten hokej stojí.
Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: Ja to tiež podporím, tento návrh, ale možno by
som chcel poprosiť všetkých poslancov alebo aj iných, teraz pri tých debatách o hokeji, keby
sa prestalo tak chodiť do minulosti a hádzať tam nejakú špinu, lebo určite veľa krívd sa
urobilo, veľa krívd sa stalo, ale ak tu svorne hovoríme všetci o tom, že chceme, aby sa do
hokeja vrátila dôvera, tak tým že budeme neustále do minulosti poukazovať - kto, čo, kde, ako
urobil, tak tú dôveru nikdy nevybudujeme a minimálne tu, lebo je to proste osobné. Lebo
Peťo Durmis to vidí inak, bývalý primátor to vidí inak, Jožo Juriš to vidí inak, každý to vidí
trošku inak a nepomáha to tej diskusii, keď tu proste budú lietať kýble špiny hore-dole.
Poslanec Cáder s faktickou poznámkou: Ja by som ešte teda možno zhrnul, čo tu bolo
povedané. Jozef, možno aj na teba taká výzva ku koncu. Na jednej strane tu máme 70 000,
ktoré nevyhnutne treba pre ďalšie fungovanie do konca roku, potom budú ďalšie financie a
treba možno ľuďom povedať, že OK, máme tu na jednej strane možnosť hokej zrušiť a bude
nás to stáť možno ešte viacej ako tieto peniaze prvotné, čiže na jednej strane zrušenie hokeja a
ešte tým pádom budeme mať možno väčšiu rozpočtovú položku na likvidáciu ako teraz na
čiastočnú záchranu alebo do konca sezóny prevádzku. A potom možno, nové vedenie,
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vymyslite, čo s tým. Čiže, aby ľudia vedeli, že toto nie je míňanie peňazí, toto je
zachraňovanie situácie.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Tak ja po štyroch rokoch vlastne na radnici
spoznávam Vianoce podľa toho, že sa bavíme o dotácii pre hokej. To už viem, že sa blíži
Štedrý deň. Chcel by som sa spýtať, že koľko financií sa odhaduje pre hokej v roku 2019 aj
po schválení tejto dotácie. Tiež súhlasím s Peťom, s Marekom, vlastne v tom, aby sme vedeli
presne, možno kam pôjde tých 70 000 €.
Primátor mesta: Len krátka poznámka, v stredu ako sme sedeli, tak sme sa zhodli, že čo sa
týka financií, pán Juriš vám odpovie na tých 70 000, na to musí odpovedať, pretože tie
informácie má on momentálne, a čo sa týka budúcej sezóny, keďže sme sa v stredu dohodli na
mestskom úrade, že nedáme tú zmenu rozpočtu pre rok 2019, tie sumy, ktoré som pôvodne
mal pripravené navrhnúť, čo sa týka mládežníckeho hokeja a hokejovej extraligy, tak my
samozrejme ten návrh pripravujeme na zastupiteľstvo, my to musíme tam dať. Tam bude
veľká rozpočtová zmena, tam bude aj otázka vysporiadania sa s tými záväzkami a dokončenia
sezóny MsHK a súčasne s tým už ja predpokladám, že predstavenstvo bude vysporiadané aj s
predstavou novej sezóny, lebo my to musíme už teraz riešiť. Ja som tú svoju predstavu
základnu povedal, že aj ako primátor odmietam, aby také peniaze do sezóny 2019 – 2020 išli
z mestského rozpočtu. Dokonca aj my, ak v zmene rozpočtu schválime nejakú sumu, a tá
suma naozaj z môjho pohľadu bude vyššia ako 100 000, ale to nechcem predbiehať, tak
vlastne finančné prostriedky na ďalšiu podporu MsHK už budú naozaj limitované a ak si ich
minieme ešte aj v prvom polroku na dofinancovanie sezóny 2018 – 2019, to si treba
uvedomiť. Ja už len, ak dovolíte, teda pár poznámok. Toto má ešte jeden rozmer, ktorý sme
nerozobrali a to je ten rozmer správy zimného štadióna, lebo to je to, čo odznelo, to, čo aj
spomínal Martin Kapitulík, že chce tie čísla. Ešte tento mesiac do prázdnin bude sedieť
MsHK aj so ŽILBYT-om, lebo ŽILBYT momentálne v rámci zmluvy, ktorú má uzatvorenú s
mestom je zodpovedný za prevádzku zimného štadióna, ale ani toto nie je realizované v
rozsahu predmetu zmluvy. Čiže máme tam veľký problém, na ktorý upozorňuje aj ŽILBYT.
To sa týka nájmov, to sa týka napríklad toho, že zatiaľ stále MsHK prenajíma ľadovú plochu
tretím subjektom a tým si dofinancováva potrebné finančné zdroje. To sú naozaj veci, ktoré
nie sú v poriadku a toto všetko je mojou ambíciou dať jednoznačne do poriadku. To znamená
na konci dňa bude správa zimného štadióna, či to bude ale ŽILBYT, alebo či nájdem inú
cestu, ktorá bude zodpovedať za prenájom a bude prenajímať kompletne priestory, atď.,
proste všetko, čo sa týka zimného štadióna s tým, že budú jasne definované príjmy z prenájmu
a nie príjmy z reklamy, príjmy zo vstupného, na akcie, atď., toto bude jasne zadefinované,
lebo to je proces, ktorý tiež nefunguje a nie je dotiahnutý do konca, čiže chcem na toto
upozorniť, že toto budeme veľmi vážne ešte riešiť a to na sedení, ktoré nás čaká ešte teraz do
Vianoc. A teraz už by som vzhľadom na to, že týmto ukončujem diskusiu, ešte pán Juriš
záverečných päť minút poprosím, ak sa dá skrátiť, reagovať. Každopádne vás chcem
požiadať, tá odpoveď na tých 70 000 je kľúčová.
Poslanec Juriš: Takže skúsim reagovať. Tú kľúčovú odpoveď v podstate môžem zhrnúť aj do
dvoch položiek. Dnes na účte spoločnosti MsHK s tým, že sa tam presunula aj časť
finančných prostriedkov z pokladne, je 24 194 €. Keďže októbrové výplaty hráčov, hráčske
ostatné sú vyplatené, sú vo výške 58 000, tak nám ostáva, že z tejto sumy 33 964 € ide na
vyplatenie hráčskych odmien za mesiac október. Ostalo nám tým pádom z tejto dotácie
36 000, čo môžem povedať znova zjednodušene, pôjde to znova na výplaty hráčov, pretože
výplaty sú nastavené, keď nevyhrajú žiaden zápas, zhruba majú aj bodové ohodnotenie, tak sú
zhruba na úrovni nejakých 48 000 až 50 000 €. Čiže môžem to dať, ako keby do dvoch
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položiek, znova to pôjde na platy hráčov, ale samozrejme to nie je len o hráčskych výplatách
alebo odmenách. Na fungovanie hokeja, hokejového A-tímu sú potrebné viaceré finančné
prostriedky, či už ako som spomínal na výstroj, ktorá sa pohybuje v hodnote zhruba 4 000 až
5 000 mesačne, čiže hokejky a ostatné veci. Sú tam tréneri, asistenti, dohodári, ktorí
zabezpečujú zápasy, lekári. To je na úrovni 5 000 €, čiže tých položiek je vážne viac. Ja len
hovorím, že ak by som to vážne zhrnul, tak 70 000 môžem kľudne s čistým svedomím
povedať, že môže ísť na výplaty hráčov, pretože ostatné samozrejme máme aj s plnením
PRO-HOKEJA, s plnením reklamných plnení, ktoré neustále bežia, atď., atď. Tu napríklad
súhlasím aj s tým, čo povedal poslanec Peter Durmis, keď sa rozprávame o tom, čo by sa
stalo, keby sme dnes neschválili dotáciu. Hokej - spoločnosť pôjde do likvidácie, ale to
neznamená, že nám skončili záväzkové vzťahy. My na základe platných zmlúv dnes ani
nemáme napríklad dvojmesačné výpovedné lehoty pre hráčov, plus ostatné zmluvné vzťahy,
ktoré sú a súdne spory, ktoré sú rozbehnuté. Tak či tak by nás toto na konci dňa stálo
minimálne 150 000 €, čo som tak zhruba spočítal, plus samozrejme pokuta pre PRO-HOKEJ,
ktorá je v zmysle stanov bodu 2 nejakých 6 600 €. Keby sme tú pokutu nezaplatili, čiže
nemali by sme ju z čoho zaplatiť, tak by sa tá pokuta zvýšila na dvojnásobok, čiže 13 200 €
plus samozrejme blamáž na hokejovom poli. Takže to neznamená, že sme s hokejom tým
pádom v Žiline skončili, pretože pôjdeme do 1. alebo do 2. ligy a znova tie náklady, ktoré
som spomínal, či už priame alebo nepriame, pretože štadión nezavrieme. Netvárme sa, že keď
nedáme hokeju, zavreli sme štadión a nemáme žiadne náklady, máme. Stále sa bude ľadovať,
stále tam budú elektrické energie, čiže na konci dňa je najdrahšia verzia to, že keď
neschválime dotáciu a pochováme žilinský hokej, pretože to nebude o 70 000 €, ale bude to o
ďaleko rádovo niekoľko 100, 150 možno 200 000 €, čo by nás takýto krok stál. A my
dokonca, keď dnes schválime tých 70 000 €, to je vlastne ako keby taká vstupenka pre nové
predstavenstvo, aby sa mohlo kľudne venovať svojej robote a aby mohlo dokázať urobiť to,
že ten nepriaznivý stav, ktorý som dnes pomenoval vo výške 185 000 €, keby sa nič
nezmenilo, môžeme nastaviť tak, že si povieme v apríli, že konečne sme hospodárili k nule a
môžeme začať novú sezónu s čistým štítom. Čiže o tom je dnešná rozpočtová zmena a ja vás
teda samozrejme prosím a žiadam o podporu tejto rozpočtovej zmeny.
Primátor mesta: Pán poslanec, ešte tam bola otázka na ten zmluvný vzťah ohľadom
poskytovania finančných prostriedkov, tu pán poslanec Randa, ešte na to treba odpovedať.
Poslanec Juriš: Áno, pýtali sme sa, či sú dotácie vyúčtovávané. Spoločnosť MsHK do
určitého obdobia, myslím, že to ešte bolo aj vrátane mesiaca júl, august platila aj prevádzku.
Všetky prevádzky ekonómka, pani Kubatková, vyúčtovala a komunikovala s pánom
Krutekom, čiže tieto dotácie, čo sa týka prevádzky boli vyúčtované a takisto vyúčtovávame
aj priebežne dotáciu, ktorá nám prichádza z mesta a na tých 70 000 som odpovedal, na čo
budú použité.
Primátor mesta: Otázka je, na základe akej zmluvy? Pán poslanec sa pýtal, či existuje zmluva,
na základe ktorej, lebo pani hlavná kontrolórka vytkla MsHK, že v roku 2017 nebola zmluva
o poskytovaní dotácie medzi mestom Žilina a MsHK. Moja otázka znie, keďže nemám túto
vedomosť, že či sa tento problém vyriešil?
Poslanec Juriš: Všetky kontrolné zistenia tak, ako som hovoril pri kontrolných správach, boli
zjednané nápravy, tzn., že predpokladám, že aj v tomto bode bola zjednaná náprava a za rok
2017, čo bolo bývalé vedenie, to sa vyjadriť neviem. Ja som sa vyjadroval k súčasnému
vedeniu ako takému.
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Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 15/2018. Výsledok hlasovania č. 15
tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 10/ Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2017
Materiál č. 14/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 13 zápisnice a
uviedol ho spracovateľ materiálu - Ing. Karol Krutek, 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. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 16/2018. Výsledok hlasovania č. 16 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 11/ Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta
Žilina k 30.06.2018
Materiál č. 15/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 14 zápisnice a
uviedol ho spracovateľ materiálu - Ing. Karol Krutek, 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. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 17/2018. Výsledok hlasovania č. 17 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 12/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k Návrhu programového
rozpočtu mesta Žilina na roky 2019 – 2021
Materiál č. 16/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 15
zápisnice a uviedla ho predkladateľka materiálu - Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka
mesta.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto programu.
Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh
schválili a prijali uznesenie č. 18/2018. Výsledok hlasovania č. 18 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 13/ Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – 2021
Materiál č. 17/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
Primátor mesta informoval, že Návrh programového rozpočtu mesta Žilina bol v súlade s § 9
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ods. 2 zákona o obecnom zriadení zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke
mesta od 23.11.2018. K tomuto návrhu neboli vznesené zo strany fyzických a právnických
osôb žiadne pripomienky. Materiál uviedol spracovateľ materiálu - Ing. Karol Krutek, vedúci
odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta: Predtým ako otvorím diskusiu mám zopár poznámok. Minulý týždeň v stredu
tí, ktorí ste boli na stretnutí poslancov, keď sme rokovali o tomto materiáli, tak ten výsledok
toho rokovania bol ten, že sa napriek tomu, že to možno niekomu skomplikuje život, vyhneme
všetkým doplňujúcim návrhom, okrem jedného, ale k tomu sa za chvíľočku dostanem, resp.
príde zo strany pána poslanca Pažického. Je to v intenciách toho, že sme sa zhodli, že bolo by
nešťastné, keby sme pokračovali spôsobom, alebo v atmosfére, ktorej bol rozpočet vystavený
v minulom roku, kde tá moja zásadná pripomienka je, že by sa z neho nemal stať trhací
materiál a dokument, ale naozaj seriózny dokument, o ktorý sa môžeme opierať, ktorý je
dopredu predrokovaný, že to má hlavu aj pätu. Zhodli sme sa aj na tom, že tento rozpočet
pripravilo ešte bývalé vedenie mesta a logicky tam nie je zakomponovaná zmena filozofie,
zmena priorít, s ktorým nové vedenie mesta aj vy, ako poslanci, prichádzate, čiže nakoniec
sme sa zhodli, že tento materiál schválime alebo teda, odporučili sme si, že ten materiál by
sme mali schváliť, aby sme nešli do rozpočtového provizória, ale všetky veci v súvislosti s
nastavením rozpočtu, s nejakou jeho zmenou, by sme pripravili na februárové a potom
aprílové zastupiteľstvo. V tejto súvislosti chcem potvrdiť predsedom poslaneckých klubov, že
rád by som sa stretol ešte v tomto alebo v budúcom týždni a ujasnil si ten spôsob, ako ideme
nastaviť a pripraviť tú zmenu rozpočtu, lebo stále sa obávam, že ten mesiac február, kedy
bude zastupiteľstvo, je strašne šibeničný termín, lebo 21. januára už musia ísť dokumenty, ak
správne hovorím, už musia byť zverejnené i uzatvorené komisiami, čiže naozaj trošku to
vnímam, a preto si chcem sadnúť s grémiom, aby sme si jasne ujasnili ten postup úpravy
rozpočtu smerom k februárovému a potom k aprílovému zastupiteľstvu.
Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto programu. Do diskusie sa prihlásili
poslanci Cibulka, Kapitulík, Pažický, Groma, Barčík, Šoška, Cáder a Delinčák. Následne
primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Cibulka: Ja som pôvodne chcel dávať zmenu, ale iba textácie, nie navýšenia
rozpočtu. Chcel som dávať iba v rámci mobiliáru, len poznámku, že vlastne na základe
žiadosti od občanov, ktoré sa nazbierali za posledný rok, by sme doplnili 15 lavičiek, 5
smetných nádob a myslím jeden kompostér. Všetko na základe konkrétnych žiadostí, na
základe vlastne tých potrieb. Ale nebudem to teraz dávať, aby som vlastne dodržal to, na čom
sme sa dohodli. Skôr teda by som to uvítal do toho februára, keby sme sa stretli možno s
poslancami iných obvodov, ktorí majú podobné žiadosti. Dohodli by sme nejaký taký
komplexnejší návrh, že jednoducho by sa zagarantovalo do každého obvodu istý počet tohto
mobiliáru, teda aby to nebolo ako po minulé roky, ale aby sme v tom mali systém, aby to bolo
spravodlivé, najmä, do každého obvodu, tam myslím, že nie je žiadny problém. A ešte by som
chcel teda, keď bude to jednanie o rozpočte, sa zúčastniť. Neviem, či to už je grémium alebo
tak, ale chcel by som sa zúčastniť. Cítim veľký záväzok, aj vzhľadom k tomu volebnému
výsledku, atď., čiže chcel by som určite aj tento návrh tam predniesť, nejakým spôsobom.
Poslanec Kapitulík: Ako povedal pán primátor, v súvislosti s tou dohodou alebo tým
konsenzom, ktoré bolo urobené na tom pracovnom stretnutí na mestskom úrade, ja som aj tam
deklaroval svoj názor na rozpočet. Myslím si, je to v prvom rade, treba povedať, rozpočet
bývalého vedenia mesta, ale korektne urobený a tu naozaj chcem poďakovať Karolovi
Krutekovi, lebo odborne a ekonomicky je veľmi dobre urobený, čo sa týka funkčnosti úradu
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ako takého, ale pravda je taká, že nezahŕňa to politikum. To znamená, nezahŕňa absolútne tú
filozofiu, s ktorou každý z nás išiel do volieb a tie priority, ktoré sme my občanom sľúbili, že
budeme v meste presadzovať, napr. čistejšie mesto, čistejšie cesty, viac zelene, podpora
športu. Dnes je tam nula a podobné veci, ale rešpektujem, že pán primátor sa rozhodol ísť
touto cestou, tzn., aby sme nešli do rozpočtového provizória, schválime tento rozpočet, ktorý
je funkčne a odborne dobrý, ale nezahŕňa teda naše programové priority s tým, že vo februári
by sme si potom doladili spoločne jednou veľkou rozpočtovou zmenou filozofiu bežného
rozpočtu na budúci rok a potom v apríli, na aprílovom zastupiteľstve, už keď budeme poznať
hospodárenie z tohto roka a rozpočtový prebytok, tak by sme si doladili filozofiu kapitálového
rozpočtu tak, aby sme normálne vedeli tento rok fungovať a začať už plniť aj naše poslanecké
a primátorské priority, s ktorými každý z nás išiel do volieb tak, aby sme sa vedeli potom na
konci roka pozrieť občanom Žiliny do očí, že sme naozaj splnili to, čo sme sľúbili v tomto
roku. Takže toto je môj pohľad, s týmto zahlasujem za tento návrh rozpočtu, s tým, že verím,
že teraz sa zdržíme rôznych rozpočtových zmien, okrem teda tej zmeny, ktorú bude
predkladať pán poslanec Pažický, čo je veľmi dôležitá zmena, ak nemáme prísť o jednu triedu
v Materskej škole v Brodne a verím, že potom budeme schopní vo februári a v apríli si
zodpovedne a konštruktívne k tomu všetci sadnúť a dotiahnuť tú filozofiu bežného a
kapitálového rozpočtu.
Poslanec Pažický: Ako už bolo povedané v stredu na spoločnom stretnutí som avizoval, že
budem k tomuto bodu programu dávať doplňujúci návrh týkajúci sa nutnosti výstavby
sociálnych zariadení v Materskej škole v Brodne. Stručne skúsim uviesť chronológiu
a dôvody. Pred časom, v 2016 - tom roku z hľadiska značného záujmu rodičov o umiestnenie
detí bola v Materskej škole v Brodne otvorená ďalšia už tretia trieda. Z hľadiska hygienických
predpisov však kapacita sociálnych zariadení je v súčasnosti nevyhovujúca. Pri kontrole na to
upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Pani riaditeľka začala v danej veci
podnikať kroky spolu s investičným odborom, spolu aj so mnou. Keď regionálny úrad videl,
že sa v danej veci koná, udelil výnimku na fungovanie tretej triedy, ktorá platila do 31.
augusta tohoto roka. Na júnovom zastupiteľstve som pozmeňujúcim návrhom žiadal o
15 000 € na túto akciu, ukázalo sa však, že bolo potrebné dopracovať ešte aj nejakú
projektovú dokumentáciu, išlo to trošku iným režimom, ako sa pôvodne uvažovalo. Vstúpil
do toho aj stavebný úrad, výsledkom bolo, že v danom roku, v tomto roku sa nestihla
zrealizovať výstavba týchto sociálnych zariadení, nakoľko sa navýšil rozpočet a už nebol
priestor, aby staré zastupiteľstvo toto navýšenie schválilo. Čiže jediný priestor je na tomto
zastupiteľstve, aby sme tieto finančné prostriedky schválili, nakoľko ďalšia výnimka, ktorá
bola regionálnym úradom predĺžená, končí v januári roku 2019 a bolo naznačené, že tretia
výnimka už nemusí byť udelená. Takže, predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh.
Doplňujúci návrh k predkladanému materiálu Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na
rok 2019 – 2021, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje doplnenie
predkladaného materiálu Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – 2021 v
nasledujúcom znení: Na strane príjmov ekonomická klasifikácia 454001 prevod prostriedkov
z rezervného fondu mesta vo výške +20 000 €, na strane výdavkov program 8 podprogram 1
funkčná klasifikácia 09.1.1.1 ekonomická klasifikácia 710. Dôvod: dostavba - sociálne
zariadenie v Materskej škole v Brodne +20 000 €. Odôvodnenie je uvedené v texte. Prečítam,
aby sme učinili zadosť. V Materskej škole v Brodne bola pred časom otvorená ďalšia trieda,
avšak jestvujúca kapacita sociálnych zariadení je nedostačujúca. Tretia trieda materskej školy
je v súčasnosti prevádzkovaná na základe opakovane udelenej výnimky od Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva. Dostavba sociálnych zariadení bola schválená mestským
zastupiteľstvom v júni 2018, kedy boli na akciu čiastočne alokované finančné prostriedky vo
výške 15 000 €. Ukázalo sa však, že odhad bol nízky, a preto je potrebné rozpočet navýšiť.
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Akciu je potrebné schváliť na tomto mestskom zastupiteľstve, lebo materská škola má od
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva schválenú výnimku len do 31. januára 2019,
dokedy je potrebné akciu zrealizovať. V opačnom prípade môže vzniknúť vážny problém s
ďalším prevádzkovaním tretej triedy Materskej školy v Brodne. V Žiline 10.12.2018.
Poprosím, vážené kolegyne a vážených kolegov, o podporu tohoto návrhu. Ďakujem.
Poslanec Augustín s faktickou poznámkou: Ja len na podporu Janka Pažického, že má moju
plnú podporu. Ja mám štvorročnú dcéru, a takisto by som si nevedel predstaviť, že by mi
povedali, že od 30. alebo od 01. februára bude kdesi zatriedená do inej škôlky v rámci mesta
Žilina. Bola by to nepríjemná situácia aj pre rodičov, aj pre samotného poslanca za mestskú
časť, Janka Pažického, aj pre pani riaditeľku, aj pre všetky tie zainteresované osoby, ale
najmä pre deti. Takže má plnú podporu moju.
Poslanec Groma: Keď sme boli na stretnutí na mestskom úrade, tak ja som tam predniesol
návrh, že chcem vyčleniť 20 000 € na kaplnku, a keď sme sa v podstate v rámci tej diskusie,
aj mi bolo zrejmé z tej diskusie, že je to schválené a je to odsúhlasené a teraz sa dozviem, že
nebudú žiadne iné návrhy. Dokonca na tej diskusii bolo dohodnuté, že v podstate pôjde návrh
Janka Pažického, že pôjde návrh Janky Filipovej, a že pôjde návrh môj na kaplnku. Takže
keď nastala zmena, tak mohol som byť o tom informovaný, a preto aj tak dávam návrh, aby
sme v podstate nemuseli čakať ďalšie 2, 3, 4 mesiace na ďalšiu zmenu rozpočtu a dávam
návrh na doplnenie materiálu Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 - 2021
v príjmovej časti ekonomická klasifikácia 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu
mesta 20 000 a výdavky program 2.1 ekonomická klasifikácia 710 kaplnka starý cintorín
práce súvisiace s jej obnovou 20 000. Prosím kolegov o podporu.
Primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, len teda, aby som zareagoval hneď. Keď sme
v stredu tam boli, tak tých návrhov tam bolo viac. Váš návrh som registroval, takisto tam bolo
viacero iných návrhov, neviem, v tej sále sedelo viacero poslancov. Pochopil som výstup tak,
že okrem návrhu pána poslanca Pažického ani jeden návrh na zmenu rozpočtu nebude
akceptovaný. Vy ste tam sedel. Neviem, nech sa vyjadria prípadne aj iní poslanci, či sa
mýlim, ale ja som vnímal tento záver taký, že vzhľadom na to, o akú vec ide, že sa týka
škôlky, tam tú výnimku urobíme, ostatné všetky presunieme až do roku 2019. Tak som to
vnímal ja, ale každopádne o vašom návrhu dám hlasovať.
Poslanec Richter s faktickou poznámkou: Ja chcem len potvrdiť vlastne slová pána primátora,
ale takto to bolo komunikované a v podstate vy ste vraveli, pán Groma, že strácame čas, ale to
boli všetci ostatní, že naozaj v ich prípadoch, tam je to možno o tom čase, ale v prípade pána
Pažického a tej Materskej školy v Brodne hrozil nejaký ekonomický postih, resp. zrušenie
triedy, a myslím, že tí, čo tam boli poslanci v tú stredu, naozaj sme to všetci pochopili tak, že
ten rozpočet pôjde s touto jednou jedinou zmenou a všetko ostatné sa bude riešiť neskôr. Čiže
chcem len potvrdiť tieto slová a túto dohodu, že naozaj som to tak pochopil a myslím, že aj
veľká väčšina z nás.
Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Áno, aj môj predrečník povedal, chcela som
povedať presne to isté, že tak sme sa dohodli a s tým sme aj odchádzali, že teda podporíme
iba Janka Pažického, ale ja som chcela ešte poukázať na to, že keď bude ďalšie zastupiteľstvo,
že či by sme nedokázali ešte predtým urobiť mimoriadne, kvôli komisiám, lebo napr. pred
zastupiteľstvom by mal prejsť aj rozpočet, ktorý budeme potom schvaľovať, ten nový, ktorý
všetci chceme cez komisie, a napr. iba komisia školstva - sme len dve, čo si neviem teda
predstaviť. Ja neviem, či nad tým uvažujete aj vzhľadom na to, čo bude.
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Primátor mesta: Na to zareagujem hneď. Sú dve možnosti, je možnosť mimoriadneho, ale
moja otázka znie, ako procesne, či to vieme zvládnuť aj tak, že sa pokúsime vysporiadať s
tými komisiami čo najskôr a ten návrh pôjde do riadneho zastupiteľstva, ale v prípade
zasadnutia komisií, napriek tomu, že to nebude mať nejakú výpovednú alebo resp. nejakú
výstupnú hodnotu, že už na tie komisie budú prizvaní tí navrhovaní odborníci, aby ste tam
mali nejaký ten odborný background, ale vlastne, keďže tie komisie majú len odporúčací
charakter, aby to malo svoju váhu od tých odborníkov, tak tí odborníci tam môžu byť s tým,
že ale len ako prizvaní, ako hostia, nie ako riadni členovia komisie. Ako to dávam do úvahy,
lebo ja z hľadiska toho výstupu, keď to aj takto urobíte, tak ten výstup budem rešpektovať.
Rozumiem tomu, čo navrhuješ, pani poslankyňa, ak by bol takýto konsenzus, tak by som to
navrhol možno aj takto, že vlastne materiály sa pripravujú k 21. januáru, komisie zasadnú,
budú tam zatiaľ mať dvoch riadnych alebo troch, alebo koľko riadnych členov tak, ako je to
schválené zastupiteľstvom, a plus tie komisie, keďže už v tom návrhu budú odkomunikované
tie komisie, 21. už pôjde aj návrh na zloženie, doplnenie komisií o odborníkov, tak oni vlastne
sa zúčastnia tých rokovaní, ale zatiaľ iba ako len prísediaci, aby nejakým spôsobom sa to
odkomunikovalo a tým ten výstup bude mať nejakú hodnotu a potom už si to len schválime.
To je môj návrh, ale opakujem, ak je na to iný názor, som pripravený zvolať aj mimoriadne
zastupiteľstvo.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Chcem reagovať na pána poslanca Gromu. Plne
rešpektujem to, že predkladá ten návrh, akurát chcem potvrdiť tú dohodu z toho stretnutia
kvôli tomu, aby sa z rozpočtu už dnes nestal trhací kalendár tým, že si primátor vybral tú
cestu, že predkladá teda ten pôvodný rozpočet, lebo keby to tak bolo, a keby sa tu roztrhlo
vrece s pozmeňovacími návrhmi, tak aj my tu vieme dnes predložiť, a veľmi radi by sme
predložili 15 - 20 rozpočtových návrhov, viac peňazí na čistenie ciest, viac peňazí na zeleň,
peniaze na podporu športových klubov a množstvo ďalších priorít, s ktorými sme kandidovali
do volieb, a ktoré verím, že nájdeme spoločnú reč a spoločne ich budeme presadzovať, akurát
asi by to nebolo dvakrát konštruktívne a na konci dňa by z toho rozpočtu bol možno zdrap
papiera, s ktorým by sa komukoľvek z nás veľmi ťažko robilo. Kvôli tomu sme sa dohodli, že
pôjdeme tou cestou veľkej spoločnej rozpočtovej zmeny, kde si spoločne nastavíme filozofiu
rozpočtu v prvom kroku bežného.
Primátor mesta: Ja len potvrdím, lebo ak ste tam boli, ja sám som sa stiahol materiály, napr.
tým, že nie je v materiáli hokej mládežnícky 60 000, tak oni budú mať veľké problémy
v januári, vo februári, ale jednoducho sme si povedali, že toto je daň za to, aká je situácia.
Takisto pán Cibulka mal svoj návrh, tiež som ho požiadal, aby netlačil na pílu a stiahol si ho,
takže bol by som rád, keby sme sa to naozaj pokúsili akceptovať. Rozumiem zdržaniu, ale
zdržiavame viacero vecí, jednoducho je to daň. Nastupujú noví poslanci, nové vedenie mesta,
myslím si, že by sme sa s tým dokázali konsenzuálne vysporiadať.
Poslanec Groma s faktickou poznámkou: Ide o to, že mali sme nejaké stretnutie na mestskom
úrade, aby sme mali nejaké predrokovanie v zmysle mestského zastupiteľstva, a nakoniec sa
ukázalo, že vlastne dve hodiny, ktoré sme tam strávili boli o ničom a akurát sme márnili čas,
lebo tam mali prísť tie dohody a tu sme to už mohli len nejako urobiť. A keď si zoberiem, že
zase budeme tri mesiace čakať do ďalšieho zastupiteľstva a potom na nejaké verejné
obstarávanie ďalších 5 - 6 mesiacov a vlastne zas príde zima a nič nestihneme, toto je pre mňa
márnenie času a pokojne to, ten môj návrh, odmietnite, ak chcete márniť čas pokojne to
odmietnite, nech sa páči, vy ste tu na to, ak chcete čakať ďalšie tri mesiace do ďalšieho
zastupiteľstva, nech sa páči, ale veď potom uvidíte aj občania, čo vám povedia, že tri mesiace
je pre vás nič. Ak ste prišli robiť, tak robte.
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Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Ja si nemyslím, že to bolo mrhanie času. To
stretnutie bolo veľmi dobré a ja si presne takto predstavujem spoluprácu s mestom a chcela
som aj poprosiť, že aby sme takéto stretnutie kvôli rozpočtu potom všetci urobili, kto sa bude
môcť zúčastniť preto, lebo ja som, napr. dnes ráno dostala tie podklady zo školstva a
nedokázala sa na to pozrieť, ale isto budeme sedieť na odbore školstva, isto si to pozriem,
lebo sú tam všelijaké nezrovnalosti, ktoré teda mňa osobne trápia a verím tomu, že aj pani
vedúcu a že nájdeme nejaký spôsob, ako ten rozpočet naozaj nastaviť dobre aj v rámci našich
programov, ktoré sme mali. A preto, Peťo, ja chcem poprosiť, urobme takéto stretnutie,
nemusí byť jedno, môžu byť aj dve, lebo bolo to naozaj dobre.
Poslanec Barčík: Chcem sa spýtať na podprogram 7.2 správa a údržba pozemných
komunikácií v kapitálových výdavkoch sú tam parkovacie domy Vlčince a Solinky vo výške
22 000 z rezervného fondu mesta, že či by ste nám mohli k tomu trošku bližšie povedať, lebo
ľudia sa nás na to pýtajú, už na prvom stretnutí, a dokonca sa už aj nejak rôznia informácie.
Najprv to malo byť úplne v zemi, teraz som dostal takú neoficiálnu informáciu, že by to malo
trochu trčať, tak by som poprosil, keby ste aspoň veľmi stručne nám k tomu niečo.
Spracovateľ materiálu: Takto, v zásade moja úloha v tejto záležitosti je o peniazoch. Pokiaľ
niektoré aktivity, ako konkrétne tieto, z nejakého dôvodu neboli ukončené do konca roku a
predpokladá sa, že teda sú rozpracované a bude sa v nich pokračovať ďalej, tak je potrebné
ich zapojiť, aby nevzniklo v januári, vo februári vákuum, kedy nemôžete nič robiť. Čo sa týka
technických vecí, to asi pán prednosta povie presnejšie.
Ing. Igor Liška, prednosta mestského úradu: Tieto parkovacie domy, o ktorých hovoríme,
ktoré sú navrhnuté v rozpočte, už sú teraz v istom štádiu rozpracovanosti, sú zazmluvnené a
toto sú záväzky vlastne, ktoré musia prebehnúť na budúci rok. Čo sa týka Vlčiniec, je to
parkovací dom na Vansovej ulici, tzn. ten vnútroblok ako je Obchodná a Matice slovenskej,
križovatka ciest a druhá je po dohode poslancov zo Soliniek, to je myslím tá Smreková tam z
vonkajšej strany tej ulice. Možno presnejšie vie pán poslanec, presnú polohu viete určite,
takže toto sú tie dva parkovacie domy.
Primátor mesta: Ja možno jednu poznámku, lebo to nie je jediná vec, my teraz vo štvrtok
budeme sedieť na úrade, kde si dám predložiť rozpracovanosť takých tých zásadných
investičných vecí a každopádne budeme hľadať model, ako vám umožniť, možno nie
separátne, ale možno v rámci prípravy tých rozvojových plánov pre jednotlivé mestské časti
sa zoznámiť s týmito vecami, aby ste mali dostatočné informácie, že vlastne, v akom stave je
tá dokumentácia, ako sú pripravené projekty. Ja som povedal, že sa musí zmeniť aj
komunikácia s občanmi, tzn., že ja budem trvať na tom, že v určitej fáze sa postavíme pred
občanov, aby videli, čiže nájdeme priestor, ako budeme zverejňovať tieto projekty tak, aby sa
aj občania s nimi mohli zoznámiť, prípadne, aby na to mohli aj reagovať. Čiže naozaj to
všetko je našou ambíciou, pripraviť to tak, aby to fungovalo trošku inak.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Ja chcem upresniť k tomu parkovaciemu domu na
Solinkách. Ide o parkovací dom, ktorý vznikol na základe stretnutia na odbore udržateľnej
mobility a odbore dopravy, kde sme boli spolu s kolegom Peťom Cibulkom pár mesiacov
dozadu, kde sme sa dohodli, že prvý takýto parkovací dom by mal vzniknúť, teda po nejakej
aj debate s občanmi, s obyvateľmi Soliniek v území na Smrekovej, na druhej strane cesty
smerom ku Rajeckej a na základe tohto odbor začal spracovávať prípravnú dokumentáciu k
tejto stavbe a štúdiu dopravného zaťaženia a podobné veci, aby sme vedeli, ako to tam bude
vychádzať. A chcem vás poprosiť, aby ste to podporili, lebo vie to byť prvý takýto parkovací
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dom na Solinkách a samozrejme je potrebné v tom pokračovať aj na ostatných sídliskách, a
aby sme sa pohli s riešením parkovania ďalej.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Ja len chcem poďakovať prednostovi,
financmajstrovi a vlastne aj odboru dopravy a všetkým zainteresovaným, že naozaj aj na
základe tohto stretnutia, ktoré sme absolvovali s Martinom, že vlastne naozaj sa v tom ide
niečo robiť, a určite môžem za seba sľúbiť, že budem pomáhať, ako budem vedieť, aby sme
to dostali do tej konečnej fázy.
Poslanec Šoška: Tak prvá vec, chcem povedať, že v Žiline sú aj iné športy ako hokej. To je
prvá vec. A mám celkom problém s tými dotáciami, kde je nula, zatiaľ. Sú tu deti, ktoré sa
flákajú po meste, drogujú, nešportujú a my chceme dať do športu 0 €. Viem, že tam je nejaký
prísľub od pána primátora, že sa to bude riešiť na ďalšom zastupiteľstve, že to podporíme
tento rozpočet, ale nevieme, v akej výške, akým systémom rozdeľovania, atď. Chcem sa ešte
opýtať, je tu firma Tipsport, ktorá dáva do rozpočtu 1,8 milióna, sú to príjmy z hazardu,
príjmy zo stávkovania na športové zápasy, prečo by z toho nemohla ísť časť do športu
naspäť?
Primátor mesta: Chápem obsah vášho príspevku, viem o tom dlhodobo. Takto, len krátka
reakcia. Opakujem znova, toto je materiál, ktorý pripravilo bývalé vedenie mesta a nie ja, a
nie toto vedenie, preto dnes ho schvaľujeme v tejto podobe, lebo sme si to už vysvetlili, prečo
je to dôležité, a prečo je aj dôležité, aby sme v čo najkratšej dobe si sadli k jeho zmene. A po
tejto zmene, a po tej diskusii aj v stredu, keďže otázka finančnej podpory klubov, kde je
naozaj nula, otázka grantov je prioritou veľkého množstva poslancov v tomto zastupiteľstve,
a je to aj mojou prioritou, tak určite pripravíme takú zmenu, ktorá odrazí tieto potreby, takže
tohoto by som sa až tak veľmi neobával. S tým súvisí aj myšlienka, napr. zafixovať podporou
športu, kultúry, sociálnej oblasti v rozpočte na výťažok z hazardných hier. Ako to je reálny
spôsob, ako môžeme toto urobiť s tým, že aj v závislosti od výberu daní z hazardných hier,
tak na základe toho sa potom vždy bude aj modelovať podpora v nasledujúcom roku. Keď
bude nižšia, bude toho menej, keď bude vyššia, bude toho viac, pokiaľ samozrejme hazardné
hry na území mesta Žilina budú povolené, čo je tiež pre niekoho možno veľký problém, ale
toto vidím ako cestu. Takže určite nájdeme ten spôsob.
Poslanec Cáder: Každý z nás išiel s nejakými prioritami, nebudem sa opakovať. Vieme, že
február bude kľúčový pre nás všetkých, aby sme si urobili rozpočtové zmeny a skúsili
presadiť do svojich obvodov to, čo sme sľúbili občanom pred voľbami. Avšak jednu vec by
som rád zmienil. Pán primátor možno bude vedieť reagovať, lebo bolo to zmienené aj v
stredu na tom stretnutí s vami, s vedením. Jedná sa o Bánovú, o Regionálne centrum autistov,
Základnú materskú školu v Bánovej. Táto pani riaditeľka so mnou komunikovala, no a máme
aj e-maily, myslím, že asi všetkým, ak nie všetkým, tak kľudne prepošleme ten materiál aj
ostatným. O čo ide? V tej Bánovskej škole oni nestihli podať v rámci termínov nejaké výkazy
a administratívne zlyhali. Áno, vieme od pani vedúcej odboru školstva, že tam zlyhanie bolo
druhýkrát, avšak písali mi už aj mamičky, aj učiteľky, že ak to bude likvidačné, tak snažia sa
apelovať, preto aj týmto spôsobom. Teda je otázka, že ak ste sa už dohodli, je to super, tento
rok to majú vyriešené, avšak budúci rok v januári už im tie dotácie, ktoré idú z mesta v
hodnote 8 000 € mesačne, im budú chybovať. Teda otázka je tá, že či je tam možnosť nejakej
nápravy, alebo teda, či je nejaký konsenzuálny procedurálny artikel alebo teda nejaký zmysel
toho upraviť toto, a ak áno VZN-kom alebo ak teda nie, čo ďalej teda s touto školou?
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Primátor mesta: Ja hneď odpoviem. Už prebehla tá komunikácia aj s riešením. V prvom rade,
ale musím upozorniť, že pochybila škola, jednoznačne, čiže to si treba povedať, však pani
riaditeľka to aj priznala, pochybila druhýkrát opakovane, dva roky po sebe. Čiže zodpovedná
pracovníčka už na tej škole nepracuje, taký záver vyvodila pani riaditeľka. S tým, že nám
momentálne VZN neumožňuje toto riešiť. Ale dohodli sme, alebo teda pani vedúca
Popluhárová, ktorá komunikovala s pani riaditeľkou Matušekovou, pokiaľ sa nemýlim, že v
najbližšej zmene rozpočtu vo februári príde aj návrh cez VZN o dotáciách o zadotovanie.
Toto VZN o dotáciách toto umožňuje, že vlastne tú chýbajúcu čiastku - január, február,
takýmto spôsobom cez tento inštitút zafinancujeme a od marca už potom bude normálne škola
v rámci rozpočtu financovaná. A pani riaditeľka sa rozhodla, že sa s týmto vysporiada. Ona si
môže požičať peniaze, ona môže viaceré kroky urobiť, ako si zabezpečiť prevádzku január
a február, a my sme jej sľúbili, a tú podporu ona bude samozrejme žiadať, že jej potom
pomôžeme. Ale opakujem znova, chybu urobili oni a my len teraz hľadáme spôsob, ako jej
pomôcť a tú chybu napraviť.
Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Chcem sa prihovoriť, či by tam nebola
možná nejaká preddavková platba alebo niečo také, lebo tento problém sme mali už aj minulý
rok, keď tie žiadosti, teda VZN bolo postavené tak, ako bolo postavené, a potom sme ho
menili. A ja chcem len povedať, že tam išlo o jeden deň, kedy tá pracovníčka, teda dala tú
žiadosť o jeden deň neskôr. Neviem, či je vhodné brať pôžičku, že či by mesto nemohlo
nejakú preddavkovú platbu na ten január alebo niečo také. Neviem, pán Krutek, či sa niečo
také dá?
Spracovateľ materiálu: Nie, v žiadnom prípade. Pokiaľ nemáte schválené prostriedky
v rozpočte, nemôžete uvoľňovať tieto prostriedky kam chcete, to jednoducho takto systém
nefunguje. Bohužiaľ, je to jeden deň, ja to chápem, ale pre každého platí zákon rovnako, aj
VZN, čiže tam, bohužiaľ, nie je možné nijako inak postupovať. Samozrejme vieme ju riešiť
formou dotácie, ale po schválení príslušnej položky v rozpočte, čiže vieme jej refundovať
nejakým spôsobom, resp. dodatočne pomôcť, ale určite nie rôznymi preddavkovými a
podobnými vecami, to určite nie.
Primátor mesta: Ešte raz vás chcem požiadať, pani poslankyne, páni poslanci, už to
nekomplikujme, tá dohoda je na stole. Pani riaditeľka sa dohodla, akceptovala náš návrh.
Chcem vás požiadať aj do budúcnosti, tu neexistuje jeden deň, nie je jeden deň, to je zákon a
to sú nejaké pravidlá, a keď niečo je takto dané, tak my nesmieme nič porušiť, a ak niekto
pochybí, tak jednoducho musí niesť následky. Toto nie je o tom, že nechceme, ale nemôžeme,
a my sme prví, ktorí musia dodržiavať zákon. Čiže keď je tu jeden deň, žiaľbohu, je to jeden
deň a musíme to rešpektovať. A chcem vás požiadať aj do budúcnosti, aby ste to akceptovali a
nevytvárali tento tlak, lebo ja nemôžem ustúpiť, lebo ja musím ako štatutár dodržiavať zákon,
ale znova opakujem, že mesto je nastavené ústretovo, že napriek pochybeniu školy je
pripravené pomôcť. Pani riaditeľka povedala, že tak, ako sme jej to prisľúbili, že to vyriešime,
že ona to zvládne, tzn., máme slovo štatutára, že to zvládne. Ja v tom nevidím naozaj teraz
problém, aby sme to otvárali a riešili.
Poslanec Cáder s faktickou poznámkou: Ja som ešte komunikoval počas prestávky s pani
riaditeľkou a jedna vec je tá, že ona si vie zohnať peniaze sama, čiže ďakujem Ľudke za to, čo
povedala a vďaka aj vedeniu novému, že takáto snaha je, aj napriek tomu, že ona pochybila.
Čiže ona si peniaze zoženie a tým pádom bude môcť vykryť to obdobie. A teda veľká vďaka z
jej strany na vedenie mesta.
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Poslanec Delinčák: Ja by som využil túto príležitosť, keď myslím si, stojí Karol poslednýkrát
za rečníckym pultom a chcel by som ti Karol veľmi pekne poďakovať za tú robotu, čo si
urobil pre mesto Žilina. Ja si dovolím povedať, že je pre mňa, bolo obrovskou cťou, že som
mal príležitosť ťa spoznať v tejto pozícii a v podstate pracovať s tebou. Si odborne enormne
zdatný človek, urobil si kusisko dobrej roboty a je to za tebou vidno a myslím, že každému
jednému z nás budeš chýbať. Veľmi dobre si sa vedel orientovať v rozpočte, keď sa dalo, tak
si pomohol, keď sa nedalo, tak si to vysvetlil, neťahal si do toho politiku a ja si myslím, že
naozaj každý, kto mal príležitosť s tebou robiť, tak si myslí to isté. Ja ti chcem zaželať, nech
na novom pôsobisku nájdeš šťastie, radosť a získavajú veľmi kvalitného človeka. Určite im
povedz, že by ti mali dať o 50 % vyšší plat a je to škoda pre mesto, že odchádzaš a ešte raz, ja
ti veľmi pekne ďakujem za tú robotu. Ďakujem.
Spracovateľ materiálu: Ďakujem.
Primátor mesta: Ďakujeme pekne pánovi poslancovi za jeho slová a predpokladám, že sa
pripoja aj ďalší.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Nakoľko je to tvoj posledný rozpočet, tak tiež sa
chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu, aj keď nie vždy sme mali na veci rovnaký
pohľad, tvoje zadanie možno bolo trošku iné politicky ako naša predstava, ale odborne sme si
vždy rozumeli, odborne som si tvoj názor vždy vážil a vedel som, že, keď niečo predkladáš,
tak to má hlavu aj pätu a naozaj odborný, racionálny a ekonomický základ, aj keď sme možno
mali inú predstavu my poslanci ako vedenie mesta na to, ako by mali byť vynakladané
prostriedky v tomto meste. Tak chcem sa ešte raz poďakovať za spoluprácu, prajem ti do
života aj do profesného, aj osobného všetko dobré a potom aj pekné sviatky, nakoľko nám
klopú na dvere. Ďakujem.
Poslanec Groma s faktickou poznámkou: Ja sa chcem tiež pripojiť ku vzdaniu možno toho
holdu Karolovi Krutekovi, takisto je tu aj Jakub Ulaher, ktorí končia, obidvaja, zatiaľ viem
iba o týchto dvoch, takže ďakujem veľmi pekne, boli ste ťahúňmi tohto mesta a prajem vám
všetko dobré na novom pôsobisku a určite budete prínosom tam, kde pôjdete.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Ja by som sa rád pripojil a chcem sa teda
poďakovať najprv financmajstrovi mesta. O jeho kvalitách svedčí teda aj to, že vlastne z
akých čísiel sa Žilina dostávala 8 rokov, ako vznikal prebytok rozpočtu a naozaj bolo z čoho
vytvárať aj investície, kapitálové výdavky, atď., čiže veľmi pekne ďakujem aj za toto, aj za
vždy profesionálny prístup k veciam. Takisto by som chcel vyzdvihnúť aj pána prednostu
Igora Lišku, ktorý vždy pomáhal zladiť požiadavky občanov s možnosťami mesta, s tým, že
naozaj snažil sa vždy pomôcť, keď išlo o nejaké veci, na ktoré by nestačil sám poslanec, takže
veľmi pekne ďakujem, ale chcel by som poďakovať aj bývalému vedeniu mesta, že napr.
niektorých poslancov nechalo pracovať pre svoj obvod, vytvorilo isté podmienky, v ktorých
sa to dalo a minimálne za toto teda takisto chcem poďakovať.
Poslanec Peter Ničík s faktickou poznámkou: Tak všetci ďakujú pánovi Krutekovi za to, čo tu
nechal tak aj ja. Ale ja si všímam ešte aj iných vecí. Ja som stretol pána Kruteka s kočíkom,
kde mal vlastné deti na prechádzke, tak ja mu chcem poďakovať, že popri inej práci si našiel
čas aj na iné aktivity, ktoré pomôžu našej spoločnosti, aby mal kto platiť dôchodky. Tak
veľmi pekne ďakujem za všetko, teda aj za toto.
Spracovateľ materiálu: Ďakujem pekne robím, čo môžem.
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Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať:
1. o návrhu poslanca Pažického, v zmysle písomného návrhu. Písomný návrh tvorí súčasť
prílohy č. 3. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili
(uznesenie č. 19/2018 bod I. časť 1.). Výsledok hlasovania č. 19 tvorí prílohu č. 3
zápisnice.
2. o návrhu poslanca Gromu doplniť materiál „Návrh programového rozpočtu mesta Žilina
na roky 2019 – 2021“: Príjmy – EK.K 454 001 Prevod prostriedkov z rez. fondu mesta
+20 000 €, Výdavky – Program 2.1, Ekon. klasifikácia 710, „Kaplnka Starý cintorín –
práce súvisiace s jej obnovou“ +20 000 €. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 3.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok
hlasovania č. 20 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
3. o uznesení ako celku v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Pažického.
Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č.
19/2018. Výsledok hlasovania č. 21 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Ad 14/ Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Materiál č. 18/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
Materiál uviedla za spracovateľa materiálu - Bc. Ivana Stillerová, poverená vedením odboru
projektov EÚ Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci
Randa a Pažický. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie
s diskusným príspevkom.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora: Ja som sa chcel spýtať iba k tomu projektu tých
wifi, že či už v tom projekte vlastne zadefinujete tie zóny teraz, pri žiadosti, alebo sa budú dať
meniť v prípade ako úspechu?
Bc. Ivana Stillerová: Už do žiadosti musíme zadefinovať, ktoré zóny to budú, k tomu budeme
mať prípravné stretnutia v januári aj s projektantom, pričom vlastne projektová dokumentácia,
ktorá je požadovaná, je jednoduchá. Takisto aj technické parametre, ktoré sa vlastne požadujú
v tejto výzve, sú definované Európskou komisiou a musia byť vlastne platné pre všetky
projekty, tým pádom tento projekt, aj keď sa bude predkladať, tak je veľmi jednoduchý na
predloženie, pretože sa jedná vlastne o formulár, ktorý je predvyplnený aj vlastne s týmito
technickými štandardmi, tým pádom mi presne vieme, len musíme vybrať lokalitu, kde by sa
to vlastne v Žiline najviac hodilo a k tomu by sme vlastne chceli pracovné stretnutia
realizovať v januári.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora: Ja len vlastne kvôli tomu, že či aj my môžeme
dávať návrhy?
Bc. Ivana Stillerová: Áno, je možné dať návrhy.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora: Ďakujem.
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Poslanec Pažický: Je to obdobné ako položil pán Randa. Budem mať stretnutie s občanmi vo
volebnom obvode číslo 8 a určite sa budú pýtať, či sa myslí aj na mestské časti, takže potom
budeme požadovať taktiež, aby sa zaradili niektoré mestské časti do tohto.
Primátor mesta: Samozrejme, ďakujeme, rozumieme.
Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu ukončil a dal
hlasovať o každom návrhu zvlášť, nakoľko materiál obsahoval 3 samostatné návrhy na
uznesenie:
1. Hlasovanie o 1. návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento
návrh schválili a prijali uznesenie č. 20/2018. Výsledok hlasovania č. 22 tvorí prílohu č. 3
zápisnice.
2. Hlasovanie o 2. návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento
návrh schválili a prijali uznesenie č. 21/2018. Výsledok hlasovania č. 23 tvorí prílohu č. 3
zápisnice.
3. Hlasovanie o 3. návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento
návrh schválili a prijali uznesenie č. 22/2018. Výsledok hlasovania č. 24 tvorí prílohu č. 3
zápisnice.
Ad 15/ Interpelácie
Primátor mesta sa spýtal, či má niekto z prítomných pripravené písomne spracované
interpelácie a zároveň vyzval prítomných, aby mu tieto predložili.
Interpelácie predložené neboli.

Ad 16/ Všeobecná rozprava
Primátor mesta: Prv než otvorím diskusiu, dovoľte mi niekoľko vecí, aby som reagoval
možno na niektoré veci aj dnes, a takisto aj na najbližšie veci, ktoré nás čakajú. Takže
reagujem na niektoré veci, ktoré boli na tom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve.
Dodržali sme slovo s tým, že teda dnes sme premiestnili kameru na opačnú stranu, súhlasím s
tým, že je to len provizórne riešenie. Pani poslankyňa Chodelková sa pýtala, že či je s tým
možné niečo urobiť, stále to nechávam v kompetencii prvého viceprimátora Vlada Randu,
možno také krátke vyjadrenie, momentálne kým to nemáme vyriešené inak, môžeme riešiť
otázku dvoch tabúľ, aby sme nemali len prezentáciu a len hlasovanie, ale aj prezentáciu
programu, teda bodov, materiálov, ktoré sú v programe rokovania. Zatiaľ technici mi
povedali, že tu máme niekoľko problémov. V prvom rade s elektrikou, a to som už spomínal,
že naozaj tá radnica je stará, tie siete a rozvody nie sú úplne postačujúce a je tu už problém,
keď sa viacerí z vás zapoja do siete svojimi počítačmi, notebookmi. Z mojej strany, ja sa len
pokúsim s pracovníkmi mestského úradu sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať a prídeme
s nejakým návrhom. Dovtedy môžem ešte navrhnúť jednu vec, ak sa vám to bude pozdávať,
že sa teda to postavenie tej kamery bude každé zastupiteľstvo meniť, aby ste mali pocit, že je
to tak rovnocenné, že je to vyvážené. Naozaj, momentálne to zatiaľ nevieme urobiť rýchlejšie,
inak, aby z vás nebol nikto dotknutý, že nie je snímaný. Samozrejme, že môžeme to
zastupiteľstvo pripraviť, čo sa týka snímania kamery aj inak, podľa vašich požiadaviek,
a podľa toho sa budete môcť na to zastupiteľstvo samozrejme aj pripraviť. To asi nie je
ideálne, ale hovorím teraz je to tak. Opakovane chcem povedať, že sa tomu budeme venovať a
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pokiaľ prídeme s nejakým technickým riešením, tak vám dáme vedieť. Pán Delinčák hovoril
o wifi, to som už hovoril, že wifi je tu zabezpečená. Bližšie informácie, pravdupovediac
nechceme zverejňovať oficiálne, tú wifi, lebo to potom by asi nerobilo dobre, ale tú wifi máte
k dispozícii, ktorú môžete používať počas celého zastupiteľstva bez toho, že by to skončilo.
Pán Delinčák takisto sa pýtal alebo navrhoval rozsekať záznam zo zastupiteľstva a označiť
ho. Toto už riešime, bližšiu informáciu vám potom poskytnem, ešte je tam nejaký technický
problém. Pán Štípala by vás mohol poprípade informovať, ak máte záujem. Potom tu bola
otázka, či môžeme z hlasovania vyhodiť tú prvú časť, to znamená „prezentujte sa“ a potom
je „hlasujte“, že vlastne nám to trošku naťahuje čas. Komunikoval som to s pani Brathovou,
navrhla, aby sme zostali pri tomto, lebo my vlastne pri tom „prezentujte sa“ zisťujeme, že či
je dostatočný počet poslancov v sále alebo v miestnosti, aby sme boli uznášaniaschopní, čiže
má to praktické dôvody. Je to zdržanie, ale má to svoje praktické dôvody. Chcem vám
poďakovať, tým, ktorí ste boli v stredu na tom sedení ohľadom programu dnešného
zastupiteľstva. Keď budú už komisie zriadené, tak budeme pokračovať v rámci komisií, ale
to, čo aj pani poslankyňa Chodelková dnes povedala, to, čo sa aj pýtal pán poslanec Cibulka,
ja len zopakujem. Okrem komisií, keďže som deklaroval, že naozaj ja chcem s vami
komunikovať v takej miere, aby sme sa dokázali na väčšine vecí zhodnúť a tam, kde
nebudeme nachádzať porozumenie, tak to nebudú politické dôvody, ale možno nejaké
názorové a odborné dôvody, tak urobím všetko preto, aby tie zastupiteľstvá prebiehali tak ako
prebiehalo dnes, lebo chcem vám za to poďakovať, lebo viete tí, ktorí tu boli v minulom
období, ako prebiehali, takže naozaj vám chcem za dnešný prístup s veľkým rešpektom
poďakovať. Urobím všetko preto, aby tá dôvera pokračovala, tzn., všade tam, kde budem
považovať za správne, a bude to často, aby sme si odkomunikovali veci dopredu, tak budem
konať. Jedným z tých prostriedkov je grémium, opakujem, grémia sa budú zúčastňovať
predsedovia poslaneckých klubov. Cieľom je predrokovať zastupiteľstvo tak, aby prebehlo čo
najkonštruktívnejšie, aby sme si dopredu dokázali odkomunikovať veci, na ktoré máme iný
názor. Nezaradených poslancov budem o výsledku zasadnutia grémia informovať. Čo sa týka
napríklad rozpočtu, tam každopádne pôjdeme nad rámec grémia. Toto grémium, ktoré teraz
pripravujem je len kvôli tomu, aby som pochopil uvažovanie, či už pána poslanca Kapitulíka
alebo ostatných predsedov, ako prípravu tých zmien rozpočtu uchopíme. Čiže skôr ide o tú
procesnú stránku, aby sme to potom vedeli nastaviť na to februárové a na to aprílové
zastupiteľstvo, aby som ja mal istotu, že z pohľadu ako mestského úradu, pracovníkov
mestského úradu to vieme garantovať. Čiže tu ide o tento proces, čo sa týka ale samotnej tej
komunikácie tých priorít, či už vašich investičných, tak tam každopádne využijem formát
nášho spoločného stretnutia, a či bude jedno alebo dve, uvidíme ako sa nám to bude dariť
odkomunikovať, čiže tam to určite nezostane na pôde grémia, tam to stopercentne pôjde
takým veľkým sedením a bude len na vás, či tú pozvánkou využijete alebo nevyužijete,
pretože tam bude naozaj priestor si veci odkomunikovať. Chcem vás dopredu ale požiadať a
upozorniť, že naozaj nebude to jednoduché a musíme sa pripraviť na to, že nie všetky priority
vaše, možnože aj moje, alebo tých poslaneckých klubov budú zrealizované, lebo je to
obrovské množstvo, čiže naozaj musíme si v tomto trošku udržať aj ten nadhľad a zvládnuť to
tak, aby sme to podstatné v tomto volebnom období zvládli, ale možno sa nám nepodarí, či už
z organizačných, personálnych, odborných alebo finančných dôvodov zvládnuť všetko. Treba
s tým naozaj rátať, že to nebude jednoduchá debata na pôde Mestského zastupiteľstva
v Žiline, možno bude prvá taká, ktorá sa vôbec zrealizuje. A tieto možnosti budem využívať
aj naďalej, tento mesiac prebehne už myslím, že tento týždeň v piatok, pokiaľ sa nemýlim,
sedenie na mestskom úrade ohľadom vstupu do pešej zóny, to už je pripravené, už išli aj
pozvánky, pokiaľ viem, to znamená, ak sa budete mať záujem zúčastniť aj iní poslanci, týka
sa to možno poslancov z volebného obvodu číslo jedna, ideme doťahovať vstup do pešej
zóny, pretože systém je inštalovaný, potrebujeme schváliť VZN, potrebujeme sa na to
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pripraviť a tiež to nebude jednoduché. Takže to je prvá vec, ktorú realizujeme teraz. Hovoril
som o zasadnutí orgánov MsHK, aby sme pripravili všetky veci, ktoré dnes odzneli a dali vám
odpoveď na to, čo vás zaujíma. Ďalej bude sedenie MsHK a ŽILBYT, aby sme si vyriešili
otázku prenájmu zimného štadiónu, prenájmu priestorov, pardon, zo strany ŽILBYT-u.
Termín grémia takisto oznámim, pravdepodobne to bude budúci týždeň. Odpovedal som
pánovi Bechnému na nevyplatenú čiastku, čo sa týka OZ Proti korupcii. To sa týka aj OZ Nie
je nám to ľahostajné, kde pán primátor Choma nepodpísal vyplatenie finančných
prostriedkov, ktoré boli schválené komisiou pre inštitucionálnu podporu. Ľutujem, nie je
momentálne už v mojich možnostiach a hlavne v zákonných možnostiach vám s týmto
pomôcť. Opakujem znova, nebolo to moje rozhodnutie, bolo to rozhodnutie, alebo teda
nekonanie pána primátora predchádzajúceho. Takže v tomto vám naozaj neviem pomôcť,
napriek tomu, že by som rád. To sa týka aj autistov, ale to sme si vysvetlili. Ešte potom jedna
vec možno k zastupiteľstvu, pani Filipová, aj keď tu nie je, požiadala ma a chcem, aby ste boli
informovaní, pristúpime trošku k úprave, pomôžeme jej, čiže bude mať k dispozícii notebook
a za ňou bude možno stenografka, ktorú ak môžem tak nazvať, bude to zamestnankyňa
mestského úradu, ktorú sme už oslovili, ktorá vie veľmi rýchlo zapisovať a to, čo bude
zapisovať, ona bude zapisovať priebeh zastupiteľstva tak, ako budete rozprávať, automaticky
sa to bude premietať pani Filipovej na jej notebooku, čiže bude mať možnosť sledovať
priebeh zastupiteľstva. Vidím v tom ešte jednu veľkú výhodu, a to je to, že vlastne takto
budem mať už v predstihu, alebo skôr spracovaný ten základ toho písomného záznamu
priebehu mestského zastupiteľstva, čím výrazne pomôžeme dievčatám z organizačného, takže
chcem poďakovať aj pani Brathovej za ústretovosť, že to pripravuje, čiže toto tiež som vám
chcel povedať, že takúto vec chystáme, aby sme naozaj fungovali aj vo vzťahu k pani
Filipovej, aj k zápisom čo najefektívnejšie. Takže toľko možno z tých vecí, na ktoré som
potreboval reagovať, respektíve, ktoré odzneli. Poprosím vás, nezabudnite ešte sa dofotiť, aby
sme to mali na poriadku. Predpokladám, že už vaše niektoré výbory v mestských častiach
alebo možnože všetky zasadli, budem rád, keď ma budete priebežne informovať, zápisy
chodia. Tento proces, zápisy, zverejňovanie, to všetko prejde nejakou kontrolou, ako je to
nastavené. Ja dopredu avizujem, že pravdepodobne zrušíme city monitor a prejdeme na odkaz
pre starostu ako efektívnejší nástroj na komunikáciu a prijímanie podnetov od občanov, ale to
sú naozaj veci, ktoré budú pripravené tak, aby to fungovalo do konca 1. polroku roku 2019.
Opakovane chcem vás požiadať, aby ste boli trpezliví, mojím zámerom je naozaj pripraviť
všetky veci tak, aby fungovali inak, ale treba počkať aj s príchodom nového prednostu a
niektorých nových pracovníkov z vedenia mestského úradu. Ešte raz chcem povedať, že tu na
pôde mestského zastupiteľstva sa budem vyhýbať predkladaniu materiálov, ktoré neprejdú
komisiami. Ak sa tak stane, budem vás dopredu informovať a budem aj vám vysvetľovať,
prečo je nevyhnutné schváliť materiál, alebo prečo navrhujem schváliť materiál, ktorý
neprejde komisiami. O to isté chcem požiadať aj vás, vážené dámy a vážení páni, aby ste
rešpektovali to, a je to hlavne kvôli bezproblémovému priebehu mestského zastupiteľstva, aby
ste rešpektovali to, aby vaša poslanecká práca bola tak nastavená, aby ste materiály a veci,
ktoré chcete meniť a k tomu príslušné materiály predkladali cez komisie. V tomto budem
veľmi, veľmi dôrazný. Tak, ako budem prísny na pracovníkov úradu, tak budem prísny aj na
vás. Takisto budem aj prísny na vašu pripravenosť, čo sa týka vecí na mestskom
zastupiteľstve. Jasné, že neobsiahnete všetci všetko, ale tam, kde budete vystupovať, budem
očakávať, že naozaj vaše vystúpenie bude kompetentné, preto aj dnes som zasiahol, aby sme
hovorili k veci, aby sme sa zbytočne neopakovali, myslím si, že to nie je až tak potrebné, ten
priestor, aby ste si odkomunikovali pred kamerami, vaše posolstvá sa dajú nájsť aj
konštruktívnejším spôsobom. Dúfam, že mi rozumiete, naozaj to myslím dobre, mám záujem,
aby sme fungovali čo najkonštruktívnejšie. Čas je najdrahšia komodita, ktorú máme. Takže to
je z mojej strany všetko ďakujem, že ste si ma vypočuli.
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci
Cibulka, Martinková, Cáder a Milan. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť sa
do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Cibulka: Ja by som k tomu grémiu, v podstate ešte by som to spresnil. Ja si myslím,
že napríklad v rámci tohto grémia, kde sa bude rozhodovať o nastavení rozpočtu, o rôznych
veciach, ktoré sa týkajú obvodov, že to nie je len politická záležitosť, kde by mali byť účastní
len šéfovia politických klubov, dajme tomu v meste. Už to nebudem viackrát opakovať v
ďalšom roku, ale cítim naozaj veľký záväzok, aj vďaka tomu počtu hlasov, ktoré som dostal v
našom obvode, a keďže toto nastavenie rozpočtu sa bude týkať aj nastavenia rozpočtu pre
jednotlivé obvody, preto by som naozaj sa chcel zúčastniť tohto grémia, ja nehovorím, že by
to tak malo byť vždy. Len keď sa týka o rozpočte napríklad na začiatku roka alebo v takýchto
situáciách a možno do budúcnosti by bolo dobre nastaviť tie grémia tak, aby tam boli aj
zástupcovia jednotlivých tých výborov a obvodov, keď sa bude jednať o rozpočet, aby to
nebolo vyslovene o politike, ale aby to naozaj bolo o tých praktických veciach, lebo keď
nastavujeme nejaký koncept mal by tam byť aj nejaký základ reality, základ poznania toho
okolia, o ktorom sa vlastne bude hovoriť. Takže ja by som naozaj žiadal, aby som mohol byť
prítomný na tomto stretnutí a za druhé možno takú otázku, že či by si nám už neprezradil na
Vianoce, kto bude teda prednosta, alebo či plánuješ vytvoriť aj nejakú funkciu zástupcu
prednostu alebo tak.
Primátor mesta: Moje stanovisko, čo sa týka grémia je nemenné, to znamená na grémium
budú pozývaní predsedovia poslaneckých klubov, myslím, že je to tak správne. Jednoznačne
je to správne a nezvažujem tento argument. Opakujem ale znova, čo sa týka komunikácie,
konkrétne s vami poslancami, ktorí nie sú príslušní v žiadnom poslaneckom klube, nemám
absolútne žiaden problém, aby ste boli informovaní, a aby ste mali prístup k akejkoľvek
komunikácii. Takže treba hľadať priestor v rámci poslaneckých klubov. Čo sa týka nejakých
ďalších zmien, ja som to povedal aj v stredu a zopakujem to, o uvoľnenie alebo o ukončenie
práce, nie som teraz presný v tej formulácii, z pracovnej pozície požiadal alebo odišiel pán
Lipka, pretože sa stal primátorom mesta Rajec. Je dočasne uvoľnený z funkcie, aby sme tomu
rozumeli, pretože ak o štyri roky neuspeje ako primátor Rajca, čo pevne verím, že sa nestane,
že to zvládne, tak má právo nastúpiť na funkciu vedúceho príslušného odboru. S pánom
Lipkom sme sa rozlúčili ako zamestnanci aj so slzami v očiach v piatok, bolo to veľmi milé
a pánovi Lipkovi sa veľmi ťažko odchádzalo, ale každopádne on to zvládol, a zvládne aj to,
čo ho čaká. Dnes sme o tom hovorili, k 01.01. odchádza pán vedúci ekonomického odboru,
pán Krutek, odchádza na vlastnú žiadosť po tých ôsmich rokoch. Nie je to nič, čo by súviselo
so zmenou vedenia mesta, ale je to jeho rozhodnutie, pretože už potrebuje možno trošku si
vyvetrať hlavu aj kvôli svojej rodine, ktorú sme spomínali, kvôli iným veciam. Takže ja mu z
tohoto miesta chcem veľmi pekne poďakovať aj za korektný prístup, s ktorým pristupuje ešte
aj teraz, kým neodišiel, k plneniu si svojich pracovných povinností a takisto mu držím palce,
pevne verím, že ho budem stretávať a z tých stretnutí budem mať aj naďalej dobrý dojem.
Takže všetko dobré ešte raz z mojej strany a ešte sa určite rozlúčime aj na pôde mestského
úradu. To isté platí aj v súvislosti s pánom Ulaherom, ktorý takisto požiadal k 01.01., ako
odchádza z funkcie vedúceho odboru právneho a majetkového. Takisto z dôvodov, že po tých
siedmych – ôsmych rokoch, ako aj pán Krutek, majú za sebou veľmi náročné obdobie a
potrebujú trošku zmeniť vzduch. Takisto chcem veľmi pekne poďakovať za korektný prístup
a pracovný prístup v tomto období ešte, kým neodchádza a to isté, čo som povedal aj v
prípade pána Kruteka platí, veľmi mu držím palce, aby sa mu darilo aj naďalej, aby bol
spokojný. Takže to je k týmto pánom. Čo sa týka ďalších zmien, budete musieť Vianoce
prežiť s tým, že nebudete vedieť, kto bude prednosta, prajem vám pekné Vianoce i napriek

35. strana Zápisnice z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 10.12.2018

tomu. Všetky informácie vám poviem po 01.01., toto mi dovoľte, aby som si predsa len
ponechal ako svoje právo, ale každopádne budete dopredu informovaní, aby ste sa mohli aj na
to pripraviť. Uvažujem s tým, že tam, kde odchádzajú ľudia, alebo kde už sú navrhnuté
ukončenia spolupráce legitímne, budem otvorený. Bude to aj v prípade pána prednostu, ktorý
tiež veľmi dobre spolupracuje, ale sme sa dohodli k 01.02. na ukončení práce na mestskom
úrade vo funkcii prednostu. Myslím si, že to bola obojstranná dohoda, veľmi korektná, zatiaľ
tá spolupráca je úplne bezproblémová aj naďalej, pán prednosta pristupuje úplne zodpovedne
k plneniu si svojich povinností takže, a pre mňa je aj dosť dôležité, aby tu ešte nejaké obdobie
zostal, aby som sa mohol plynule zoznamovať s chodom úradu, a aby ten prechod bol čo
najplynulejší, takže to je pán prednosta. Takisto sme komunikovali s pani Brathovou, tam to
je z môjho pohľadu otvorené a takisto musím veľmi, veľmi pochváliť a poďakovať pani
Brathovej za jej prácu. Veľmi si to vážim, naozaj ich prístup je úplne profesionálny a úplne
perfektný. Mám z toho veľmi dobrý pocit, musím to dnes povedať. Ostatné veci ak prídu, tak
sa ich dozviete. Uvažujem a budem o tom aj otvorene komunikovať, možno dočasne s prácou
poradcov. Mám veľmi vážnu situáciu, máme veľmi veľa sťažností na stavebnom úradne,
riešim veci, ktoré musím riešiť a budem musieť asi prijať pomocnú ruku aj niekoho zvonka,
aby som mal istotu, že tie naše rozhodnutia sú úplne legitímne. Trošku ma to ruší, ale zajtra to
budem na porade komunikovať. Nehovorím, že ten stavebný úrad nepracuje, že pracuje zle,
pracuje dobre, ale je tam pomerne veľa podnetov, ktoré v poslednej dobe je potrebné riešiť
a budeme musieť sa s tým vysporiadať. A to sa týka možno aj niektorých iných odborov, ale
to naozaj je ešte predčasné riešiť. Najprv, ja som povedal aj pracovníkom úradu, že musím sa
zoznámiť s chodom úradu, ako je nastavený, ako sú nastavené jednotlivé odbory a podľa toho
ak bude trvať budeme musieť potom postupne riešiť, o všetkom vás budem samozrejme v
rámci vašich práv a povinností, a mojich práv a povinností informovať, takže možno toľko,
pán poslanec.
Poslankyňa Martinková: Ja mám taký silný vtieravý pocit reprodukovať vlastne odpoveď na
Patrikov návrh, moju, pretože ja som v podstate hlasovala za, napriek všeobecnej dohode, že
sa ten rozpočet meniť nebude, a že zmeny rozpočtu nebudú. Chcem vám to vysvetliť vlastne
takým spôsobom, že táto kaplnka je aj moja srdcovka, vy o tom dobre viete. Patrik má pravdu
v tom, že kým začne verejné obstarávanie, kým sa dostaneme k realizácii, atď., takže už som
prešla na tomto zastupiteľstve desiatimi verejnými obstarávaniami za éru svojho poslanectva,
tak viem presne, čo to obnáša, takže hlasovala som za, ale súčasne si kladiem otázku, že prečo
vlastne archeologický prieskum tejto kaplnky nebol riadne zaradený do tohto rozpočtu, keď
Patrik bol v podstate vo vedení mesta a tiež na tom pracuje, takže neviem, kde nastala chyba.
Poslanec Cáder: Ja by som možno už nešiel komentovať priebeh tohto zastupiteľstva, skôr tak
v predvianočnom čase poďakovať vám novozvoleným poslancom, takisto tým, ktorí už boli
poslancami a tak, ako to je zvykom možno aj na kraji, kde som bol účastníkom takýchto
zastupiteľstiev v predvianočnom období popriať vám pokojné sviatky, popriať vám šťastný
nový rok a zároveň s takou dávku odhodlania, dávkou takých nových výziev spolupracovať
na dobrých návrhoch pre mestské časti, dobrých návrhoch pre mesto celé, ako celok, no a
teším sa na spoluprácu s vami, takže vďaka ešte raz a príjemné sviatky.
Poslanec Groma s faktickou poznámkou: Reštaurátorský výskum bol odovzdaný zhruba pred
desiatimi dňami a pri ňom vzniklo to, že na základe výpočtov sa má nachádzať s veľkou
pravdepodobnosťou pod kaplnkou krypta, a keďže jediná možnosť ako ju objaviť, je urobiť
archeologický výskum, tak preto som mal tú pohnútku zaradiť toto do rozpočtu, a ako si
dobre povedala, tak celý ten proces je veľmi dlhý a týmto sme to oddialili o nejaké tri
mesiace, to je všetko.
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Poslankyňa Martinková s faktickou poznámkou: Táto informácia o tej krypte je už
dlhodobejšia, takže týmto nebudem túto tému ďalej rozvíjať.
Poslanec Milan: Pán primátor, v podstate ste mi odpovedali na väčšinu mojich otázok, ktoré
som mal pripravené. Týkali sa prednostu, stavebný úrad, pochopil som to tak, že je to
v riešení. Mňa ešte zaujíma hlavne od 01.01. vlastne nebudeme mať šéfa mestskej polície, že
či ste sa už stihli týmto zaoberať, že aký máte plán teda na toto, a to je asi tak všetko, čo som
chcel vlastne a nebudem zdržiavať. Určite to budú pokojné Vianoce, keďže budeme všetci
rozmýšľať nad tým rozpočtom.
Primátor mesta: To dúfam nie, že budete naozaj rozmýšľať nad inými vecami ako nad
rozpočtom, ale aj to je cesta. K mestskej polícii, pokiaľ viem, takto aby ste rozumeli, čo sa
týka mestskej polície - náčelníka naozaj od 01.01. pán Šamaj odchádza z funkcie šéfa
mestskej polície, ja som sa s pánom Šamajom stretol, poďakoval som mu za celoročnú prácu,
pán Šamaj ma informoval veľmi detailne o všetkom, čo súvisí s prácou mestskej polície, takže
túto informáciu mám. Poverený automaticky tým, že pán Šamaj má zástupcu pána Mišejku,
takže tam zatiaľ ten chod mestskej polície je bezproblémový. Ja som sa rozhodol, že vlastne,
keďže vo februári budeme riešiť ďalšie dôležité veci, a to je obsadenie školských rád,
dovolenie alebo potvrdenie dozorných rád a predstavenstiev firiem, kde má mesto svoju
spoluúčasť, alebo kde je stopercentným akcionárom. Čiže budeme tam riešiť aj ďalšie
personálne veci, takže predložím tam aj návrh mena náčelníka mestskej polície, takže
poprosím vás o trpezlivosť, takisto ako v prípade prednostu s tým, že ja ešte ten čas využijem,
ak bude záujem sa stretnúť, lebo evidujem nejakých šesť mien, ale oficiálne prišla len jedna
žiadosť, že v prípade, že bude výberové konanie, čo nemusí byť, ja ako primátor môžem
navrhnúť mestskému zastupiteľstvu svoj návrh, ktorý potom mestské zastupiteľstvo môže
alebo nemusí schváliť. Samozrejme budem rád, keď tú podporu nájdem, pretože ja to stále
vnímam, že pri týchto nomináciách je to zodpovednosť naozaj primátora mesta a on si nesie
potom aj dôsledky týchto rozhodnutí, ale každopádne ten návrh potom pôjde, takže stretnem
sa, ak ma niekto osloví. Oslovili ma dvaja záujemcovia o stretnutie, dvaja záujemcovia o
funkciu šéfa mestskej polície ma oslovili, a jedna žiadosť v prípade výberového konania je už
na meste Žilina. Takýto je súčasný stav, to znamená, ja sa tej komunikácii nebudem brániť.
Predpokladám, ale že nebude výberové konanie a prídem s návrhom sám, ktorý predložím
mestskému zastupiteľstvu. Toľko možno ako informácia.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Keď hovoríme o mestskej polícii napadla ma jedna
vec. Budem teda nadväzovať na pána Milana, ale zároveň by som to rád adresoval vedeniu
mesta. Máme v obvode veľký problém, stala sa tam, neviem ako to nazvať, ale jednoducho
pribudlo tam veľmi veľa bezdomovcov, sú na verejnom priestore, má to až charakter nejakej
epidémie, má to dva rozmery. Jednak teda, že ide hlavne o nich, ide zima, atď., tak aby sa
hľadalo riešenie veľmi operatívne, ja viem, že sú tam iba chvíľu teraz, ale naozaj je to veľmi
zlá situácia a má to aj ten druhý rozmer, že častokrát ich ľudia nájdu spať potom na chodníku
cestou do základnej školy. Sú to naozaj komunity možno 30 – 40 ľudí na niektorých miestach,
toto si naozaj vyžaduje operatívne, možno nejaké stretnutie s mestskou políciou, možno s
charitou a sociálnym odborom, aby sme naozaj toto začali riešiť, lebo z mojej pozície sa to
nedá. Tam sme to riešili, teraz sú pri Bille, predtým boli pri základnej škole, tam sme zrušili
to ležovisko, len naozaj by to chcelo nejaký koncepčný program na tento problém.
Primátor mesta: Pán zástupca je tu, takže predpokladám, že tento problém eviduje. Plne sa
stotožňujem s tým, že toto je priestor na koncepčné riešenie bezdomovectva v Žiline, lebo
určite riešením nie je, že tých ľudí budeme vyhadzovať z lavičiek, ale aby som nezdržoval už

37. strana Zápisnice z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 10.12.2018

dnes, lebo je čas, kedy som rátal, že sa nám to podarí zvládnuť – do jednej, my pripravíme
predstavu aj s vedením sociálneho odboru. Najprv zasadne okrúhly stôl, ktorý prejde celú
oblasť sociálnu, a do tejto sociálnej oblasti, alebo tých riešení príde aj otázka vyriešenia
bezdomovectva, kde tie moderné trendy momentálne mesto nevyužíva. Čiže, berme to tak, že
teraz naozaj operatívne to môžeme riešiť tým, že mestská polícia sa pokúsi tú situáciu
monitorovať a nejakým spôsobom zvládať. Treba si uvedomiť, že problém tej mestskej
polície je výrazný podstav, čiže nedokážu pri tých osemdesiatich ľuďoch, ktorých majú,
nedokážu operatívne pokrývať celé mesto tak, ako by sme si predstavovali. To je základný
problém, toto nie je o neochote príslušníkov mestskej polície, to je o nemožnosti to zvládnuť
vzhľadom na to, že tam je tá zmennosť, atď., atď. Naozaj je to problém, ktorý nás čaká
a vyriešime ho len vtedy, keď doplníme počet príslušníkov na požadovaný počet, súvisí to s
navýšením rozpočtu mestskej polície, čiže to je jeden balík problémov, ktorý s tým súvisí a
druhá vec je, aby sme pristúpili k otázke riešenia problematiky bezdomovcov na našom území
koncepčne a systémovo tak, ako sa to rieši v modernom svete. To je možno moja odpoveď.
Nakoľko do diskusie už nebol nikto prihlásený, dal primátor mesta hlasovať o ukončení
diskusie v bode Všeobecná rozprava. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento
návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 25 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

Ad 17/ Záver
Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na uznesenie,
o ktorom poslanci nehlasovali.
Poslanec Randa, prvý zástupca primátora, 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 mesta skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie.
Uznesenie z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na 2. zasadnutí mestského
zastupiteľstva a rokovanie ukončil.
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