ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.12.2017
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Ing. Igor Choma, primátor
mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 18.12.2017 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2
písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta,
prednosta Mestského úradu v Žiline, dotknutí zamestnanci Mestského úradu v Žiline. Primátor
mesta privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov a zástupcov médií. Následne
skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 26 poslancov, a tým je mestské zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci Bačinský a Púček.
Poslanec Durmis svoju neúčasť neospravedlnil. V priebehu rokovania mestského zastupiteľstva
sa počet prítomných poslancov zvýšil na 28. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 zápisnice z
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“).
Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu Mesta Žilina, s
miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline.
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta poslancov Barčíka a Cibulku.
Za skrutátorov určil v súlade s rokovacím poriadkom z radov zamestnancov mesta Mgr. Janu
Brathovú, vedúcu odboru vnútorných vecí a Ing. Karola Kruteka, vedúceho odboru
ekonomického.
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení poslancov: Zrník, Kosa, Kapitulík,Trnovec
a Ján Ničík.
Nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu návrhovej komisie žiadne pripomienky.
Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci Zrník, Kosa,
Kapitulík,Trnovec a Ján Ničík. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú
komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Návrh programu:
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017
Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – 2020 – zmena rozpočtu
Návrh na zmenu uznesenia Spätné prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so
spoločnosťou Siemens, s.r.o., z Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina
5. Záver
1.
2.
3.
4.

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 o programe v znení ako bol predložený s pozvánkou.
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Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Schválený program:
Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017
Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – 2020 – zmena rozpočtu
Návrh na zmenu uznesenia Spätné prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so
spoločnosťou Siemens, s.r.o., z Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina
5. Záver
1.
2.
3.
4.

Primátor mesta informoval prítomných o požiadavke pani Márie Židekovej, predsedníčky Rady
seniorov mesta Žilina, vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva k bodu programu: Návrh
na zmenu uznesenia Spätné prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so spoločnosťou
Siemens, s.r.o., z Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina.
Následne dal primátor mesta hlasovať o umožnení vystúpenia predsedníčky Rady seniorov - pani
Židekovej na zasadnutí mestského zastupiteľstva v bode Návrh na zmenu uznesenia Spätné
prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so spoločnosťou Siemens, s.r.o., z Dopravného
podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento
návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Primátor mesta zároveň požiadal poslancov, aby v priebehu rokovania prípadné pripomienky
alebo návrhy v písomnej podobe predložili jemu ako predsedajúcemu. Dodal, že prázdny
formulár na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú poslanci k dispozícii na rokovacích stoloch.
Ad 2/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
6/2017
Materiál č. 188/2017 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice
a uviedol ho predkladateľ 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. 306/2017. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Ad 3/ Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – 2020 – zmena rozpočtu
Materiál č. 189/2017 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice
a uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Miroslav Sokol, poslanec Mestského zastupitelstva
v Žiline.
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Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili poslanci
Cibulka, Delinčák, Kapitulík, Pažický, Juriš a Talafová. Následne primátor mesta uzavrel
možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Cibulka: Ja si myslím, že vecou slušného správania je v prvom rade nevyhadzovať
z investičných akcií veci, ktoré boli rozrobené už dlhú dobu, a ktoré sú veľmi potrebné
v jednotlivých obvodoch. Konkrétne, keď hovorím o plote na Solinkách, tak dva roky som sa
snažil, aby sa to zaradilo aj inými cestami do rozpočtu. V marci, keď bolo stretnutie poslancov,
ktoré teda má prebehnúť aj teraz v januári, tak vlastne tento rok v marci som sa ho zúčastnil
a takisto som prišiel s požiadavkou, aby sme dali do investičného plánu takouto cestou aj ten plot
a kolega Sokol vtedy povedal, že to netreba, že vlastne nech sa to dá neskôr a teraz znovu sa ide
urobiť to isté. Čiže, ja si myslím, že tieto potrebné investície, ktoré sa už riešili rok, takisto aj
investície v Brodne sa už riešili niekoľko rokov a do toho rozpočtu sa dostali už niekoľkokrát,
len sa to nestihlo vyobstarávať, atď., čiže, toto sú veci, ktoré sú potrebné, a ktoré sme riešili
niekoľko rokov. Čiže, ak ich odtiaľto vyhodíme, môže sa stať, že sa to nezaradí do toho
investičného plánu ani v januári, pretože už to tak bolo. Čiže, skôr by sme sa mali dohodnúť na
tom, v tom januári, ako nastaviť ďalšie investície aj s ohľadom na to, ako sa to schválilo teraz.
Čiže, to by bolo úplne logické a neriskovali by sme to, že sa tie veci nakoniec nespravia.
Poslanec Delinčák: Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste hlasovali proti tomuto uzneseniu. Viem,
že za nejakými zavretými dverami vznikla nejaká širšia dohoda, a teda, kde tých jednotlivých
bodov dohody bolo viac a určite kvitujem, že záujem posunúť tú politickú kultúru bližšie
k stredu, ku komunikácii, ale tento návrh ja považujem za zlý. Dávame von veci, ktoré sú
dlhodobo pripravované, chystané, sú majetkovo vysporiadané, projekčne vysporiadané, bežia
územné konania. Deťom tečie na hlavu voda, čo je na tom kultúrne, že túto situáciu necháme
bežať ďalej? To berieme ľudí tohto mesta za rukojemníkov našej politiky a ja si myslím, že si to
nezaslúžia, a tu nie je jedna nová vec, o ktorej by toto zastupiteľstvo nevedelo. Všetko sú to
projekty, ktoré bežia dva roky a viac, ktoré treba spraviť a my sa teraz ideme tváriť, že dáme to
von a budeme nanovo posudzovať, či áno alebo nie. Ale veď už x-krát sme to odsúhlasili, že áno,
ľudia tohto mesta si to zaslúžia a treba to spraviť. A také, že odsunieme to a na zelenej lúke teda
budeme nanovo rozhodovať, či áno, alebo nie, ja si myslím, že to nie je korektné, a keď sme sa
raz rozhodli, že to do rozpočtu ide a odsúhlasili sme to, tak by sme to nemali následne meniť
kvôli rokovaniu za zavretými dverami.
Poslanec Badžgoň s faktickou poznámkou: Braňo, nejde von, nič nejde von a ja sa pýtam, ja si
dávam otázku, prečo to toľké roky stojí? Kde to zaspalo? Niekde sa robí lávka tri, štyri, päť,
desať rokov, dva roky sa robí plot, ako Peťo hovoril, ja neviem kde to, niekde to zaspalo. To nie
je problém teraz, tohto zastupiteľstva, tohto rozpočtu. Peniaze sú, len to niekde stojí, ale prečo?
Dávam si otázku.
Poslanec Kosa s faktickou poznámkou: Ja budem konkrétne hovoriť o tom závodskom parku.
Podporujem plne Braňa Delinčáka v tomto. O ten park sa snažím ja už šesť rokov. Keď tam idete
okolo, je to zdevastované, museli sa tam spraviť najprv majetkové pomery, dať to do poriadku.
A teraz, už keď sa má začať s realizáciou, je spravený projekt, keď sa má začať s realizáciou, tak
to jednoducho dáme preč. Pritom my sme to už občanom povedali, že sa to schválilo. Schválilo
sa to už niekoľkokrát, ten projekt a nakoniec to vyhodíme. Ako budeme my, poslanci, vyzerať
u tých voličov.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Ja by som sa vrátil k tomu, predsa len, že kde to
zaspalo. No, zaspalo to presne tam, že už to bolo mnohokrát v riešení, napr. aj ten plot na
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Solinkách, ktorý je rozbitý, ktorý ohrozuje zdravie detí, zaspalo to tam, kde sa to vyhodilo z
rozpočtu už niekoľkýkrát, ako som hovoril v tom marci napríklad. Už to stačí len zrealizovať.
To je veľmi jednoduchá vec, za mesiac môže byť hotový, ako v normálnej krajine, nie ako v
Čečensku to tam bude vyzerať. Takže, zaspalo to tam, že sa to vyhodilo cielene z rozpočtu. Fakt
nerozumiem tomu prečo, ale teraz sa to deje už druhý raz. Vyhadzujeme druhý raz veci, ktoré sú
v prospech obyvateľov a detí, tak neviem, čo k tomu dodať.
Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: Jožko, asi aj ja by som ti skúsil odpovedať. Rezervné
fondy vieme zapájať až po schválení záverečného účtu, a reálne sa dostávajú, alebo ich vieme
uviesť do prevádzky niekedy v júni. A v podstate, investičné to nevie následne zprocesovať, tzn.,
fyzicky nevedia urobiť taký objem investícií v čase, v roku, keď sa im to schváli. Teraz je šanca,
aby tie projekty bežali. Musia byť vyčlenené peniaze, aby sa vedeli robiť verejné obstarávania.
My, keď to teraz vyhodíme von, tak nevedia sa robiť verejné obstarávania. Celý proces zastavíme
a odsunieme na niekoľko mesiacov dopredu a môže sa stať, že hotové veci, ktoré by sa vedeli
stihnúť, sa zase nestihnú a zase len spadnú do kolotoča, kedy sa neurobia tento rok, možno nie
ďalší rok, nie ďalší rok, a dokedy má tým deťom pršať na hlavu? Lebo tu je nejaká politická
kultúra, že to proste zastavíme?
Poslanec Kapitulík: Desať rokov čakajú, ak nie viac, ľudia v Brodne na premostenie a
vyregulovanie potoka. Každý rok majú desiatky domácností blato v obývačke a po kolená vodu.
V škôlke v Zástraní tečie deťom vyslovene na hlavu, na Solinkách, ako povedal kolega Cibulka,
ten plot vyslovene už roky ohrozuje zdravie našich detí. Ja som ešte ako malý chlapec chodil po
lávke medzi Brodnom a Vraním, už vtedy bola v katastrofálnom stave a treba ju konečne urobiť.
Opäť na ňu ľudia desaťročia čakajú a je tu x-ďalších vecí, ktoré treba riešiť a určite aj v iných
obvodoch, akurát s tým jedným rozdielom, že toto sú projekty, ktoré sú projekčne nachystané,
ako tu hovorili aj kolegovia. Prebehlo tam majetkoprávne vysporiadanie, sú v nejakom štádiu
realizácie, treba spustiť verejné obstarávania. Preto ich mestské zastupiteľstvo, už nie raz, ale
viackrát schválilo do rozpočtu. Iba v minulom roku, tuším na júnovom stretnutí, a všetci sme
dávali vonku správu o tom, ako tieto dôležité investície sme zaradili do rozpočtu. Teraz na
poslednom riadnom zastupiteľstve sme sa všetci tešili, a všetci, ktorí tu sedíme, ak sa nemýlim,
tak hlasovali za to, aby tieto investície boli v rozpočte práve kvôli tomu, aby sa hneď v januári
mohli spustiť práce, ktoré treba urobiť. Pre mňa bolo veľkým šokom, keď na ďalšom
mimoriadnom zastupiteľstve tieto investície sa vyhodili a to kvôli tomu, že kvôli nejakej
politickej kultúre. Podľa mňa politická kultúra, tá správna, je o tom, že keď sa raz niečo pre ľudí
schváli v tomto zastupiteľstve, tak by sme s tým nemali šaškovať, škrtať alebo niečo, ale mali by
sme všetci robiť na tom, aby sa to konečne spravilo, lebo nemôžme predsa, a už vôbec nie pred
Vianocami, robiť z ľudí rukojemníkov nejakej politiky a žabomyších vojen. Toto by sa nemalo
určite diať a podľa mňa práve to sa tu dnes deje, lebo ak sa chceme baviť o investíciách do ďalších
obvodov, bavme sa a všetci čakáme na to, aký bude výsledok z tohto roka, aký bude prebytok a
všetci sa budeme s nadšením baviť o tom, aké investície ideme robiť, keď sa schváli Záverečný
účet, z rezervného fondu, lebo každý z nás chce vo svojom obvode ešte v tom poslednom roku
urobiť kus dobrej roboty, ale nevieme sa o tom baviť skôr, ako bude schválený Záverečný účet
mesta. To znamená, nerobme kvôli tomu to, že vyhodíme teraz v niektorých obvodoch naozaj
dôležité veci, na ktoré ľudia, ako som spomínal, desiatky rokov čakajú. Treba ich urobiť, všetky
sú to technické veci. Ja som presvedčený, že nikto z nás nepochybuje, že ich treba urobiť, tak
potom nechápem, na čo sa tu hráme, a prečo to celé robíme. Proste to konečne urobme a
nehandrkujme sa tu.
Poslanec Pažický: Takto pred dvoma týždňami sme z volebného obvodu číslo 8 obhajovali naše
pozmeňujúce návrhy týkajúce sa premostení, týkajúci sa škôlky v Zástraní, týkajúce sa lávky
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Brodno – Vranie. Vysvetľovali sme, prečo tieto pozmeňovacie návrhy dávame. Vysvetlil to tu
už aj pán Delinčák, aj pán Kapitulík, nebudem sa k tomu bližšie venovať. I napriek tomu, že teda
viacerí z vás ste mali isté vyjadrenia voči tomu, ktoré smerovali, že materiál schválený nebude,
nakoniec ste ho schválili. Na budúci týždeň, čiže o týždeň neskoršie, prišli pozmeňujúce návrhy,
kde ste všetky tieto veci vyhodili. Pán primátor tieto veci nepodpísal, dnes zasa dávate nejaký
pozmeňujúci návrh. Už mi to tu pripadá skutočne možno trošku ako v cirkuse. Aj veľa občanov,
myslím si, že zdieľa tento môj názor. Sú to všetko veci, ktoré sa týkajú volebného obvodu číslo
8 plus ten park v Závodí. Je teraz čas rozprávok a myslím si, že beží taká rozprávka pyšná
princezná, kde starší senilný kráľ chodí, neustále mení svoje rozhodnutia a známa prúpovídka:
„Odvolávam, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“ dostali sme sa, myslím si, do takéhoto
štádia. Tento materiál ja nepodporím.
Poslanec Juriš: Aj Peťo Cibulka, aj Braňo Delinčák vo svojom príspevku hovorili, že ideme rušiť
nejakým spôsobom investície do obvodov. No nie je tomu tak, že ideme niečo rušiť. Každý z nás
a hlavne aj teda ja, keďže som z mestskej časti, pociťujeme potrebu, aby do každého jedného
obvodu prišla nie malá, ale značná finančná injekcia. Prečo, ale ja som mal hneď na začiatku s
podporou týchto materiálov problém, je jeden fakt. A to je ten, že keď sme sa bavili o
Programovom návrhu rozpočtu, povedali sme si, že ten rozpočet nie je taký veľký, aby sme mohli
uspokojiť všetky potreby všetkých občanov Žiliny. A vtedy sme sa snažili aj s kolegom
poslancom Peťom Fiabáne chodiť na oddelenie ekonomické, kde sme zháňali doslova peniaze
do každého jedného buď obvodu, ale hlavne sme riešili všeobecné témy. Riešili sme grantový
systém, riešili sme podporu športu a nehľadeli sme na to, že riešime napr. podporu futbalistov
v Zástraní, alebo riešime podporu pre hasičov, ktorí sú aj vo Vraní, ktorí sú aj v Brodne. Riešili
sme problémy každého jedného Žilinčana, celospoločenské. Mňa v tej chvíli ani nenapadlo, že
neriešim problémy možno svojho obvodu, lebo aj ja napríklad v Trnovom som mal schválené v
minulom rozpočte napr. výstavbu chodníkov, mali sme tam schválené napr. aj oplotenie, atď.,
atď., ale nič z tohto som si osobne nepresadzoval, pretože som bral, že my ako zastupiteľstvo
sme kolektívny orgán. Možno škoda, že ste nás neoslovili a nepovedali ste si, kým vyriešite tieto
veci, my začneme riešiť tieto, dáme to dokopy a dáme tam kompletne všetky investície z
minulých zastupiteľstiev, ktoré boli. A ja by som za taký materiál samozrejme a myslím, že aj
všetci hlasovali, ale mali sa tam premietnuť kompletne všetky investície, nie len vyčlenené do
jedného volebného obvodu. V tomto by som to bral ako korektné. Čo sa týka ďalších, vieš Peťo,
ty hovoríš, že dva roky žiadaš, aj ja som žiadal možnože rok na opravu oplotenia pri materskej
škôlke. Nakoniec sa nám podarilo na to získať finančné prostriedky tak, že sme si zakúpili
oplotenie a pred mesiacom sme urobili brigádu, alebo pred troma týždňami, a sme si oplotenie
urobili sami. Plot stojí, nikoho neohrozuje. Proste aj toto je práca niekedy poslanca vo volebnom
obvode, že si dokáže veci zabezpečiť aj vo svojej vlastnej réžii s ľuďmi, ktorí v tom obvode sú
nejakým spôsobom činní. Čo sa týka investícií alebo napríklad toho, že budeme rozpúšťať, alebo
budeme vedieť stav Záverečného účtu, niekedy február-marec. No, poviem vám takto, osobne si
nemyslím, že keď by sme dnes aj neschválili tieto investície, ideme do obdobia, kedy bude január.
V januári schválime, možno na februárovom zastupiteľstve odsúhlasíme rozpočtové zmeny.
Máme január, február, marec pamätáme si, ja som stavebník, aké bolo minulé obdobie. Začalo
sa so stavebnými exteriérovými prácami najskôr v mesiacoch apríl, máj, skôr vám nikto nezačne.
Ja dám celý svoj poslanecký plat, ak by sme to aj dnes odsúhlasili, celý svoj poslanecký plat až
do novembra dám na to, že skôr ako v máji nezačneme tieto realizácie robiť, lebo sa stavebne
nedajú robiť. Ideme do zimného obdobia, tak prečo sa ponáhľame, prečo nevydržíme do toho
januára. Úprimne, vážne poznám problém, aká je regulácia potoka, pretože máme 20 havárií
napr. pri jednej hlavnej ceste, kde sa potrebuje regulovať potok. Ja chápem, že ideme ochraňovať
majetky občanov a vždy zahlasujem za to, aby do toho Brodna takáto regulácia prišla, tú
reguláciu koniec-koncov aj tak nerobí mesto, ale vodohospodársky podnik, a mesto tam má tak
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akurát spoluúčasť na vybudovaní premostení. Vždy zahlasujem za to, aby tie premostenia boli,
lebo je to dobrá investícia a do bezpečia ľudí. Takisto zahlasujem za to, aby boli školy opravené,
je to náš majetok a my sme povinní zveľaďovať náš majetok, ale rovnako si nemyslím, že aj keď
to odsúhlasíme, že v januári príde strechár a urobí izoláciu na streche, no neurobí ju, lebo tam
bude sneh a bude tam mokro. Musel by to kompletne zakryť prestrešením a musel by to nejakým
spôsobom zvláštnu technológiu celé dávať dokopy, no neurobí to. Takisto bude čakať na mesiac
apríl. Tak berme to trošku nie politicky, ale aj tak pragmaticky a pozrime sa na to tým, ako to je
celé nastavené. Takže, to som chcel povedať vo svojom príhovore, že nerobme teraz z toho, že
ideme niečo zrušiť, strašiaka. Dá sa to pohodlne v januári, pri politickej aj poslaneckej kultúre
kompletne zvládnuť tak, aby sme parciálne rozdelili peniažky do každého jedného obvodu. Tak,
aby sme mysleli na každého jedného občana, ktorý žije v našom meste, pretože každý z nich platí
rovnaké dane, a každý z nich si zaslúži, aby sme sa tu o neho postarali. Takže, len toľko bolo
moje zmýšľanie, prečo sme chceli zastaviť takéto individuálne dopĺňanie materiálov alebo
investícií do svojich obvodov, a prečo sme sa nemohli spoločne dohodnúť na jednom stretnutí.
Koniec-koncov sám pán primátor tiež stiahol vtedy materiál, čo sa týkal investícií, lebo sme
pochopili, že najlepšie bude, keď to bude naše spoločné dielo, všetkých poslancov, a v prospech
všetkých Žilinčanov žijúcich v tomto meste.
Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Len takto by som chcel povedať, že de facto sa to ruší,
lebo my nevieme garantovať, že sa to dostane do rozpočtu znovu. Chápeš, ono de facto sa to
zruší, to nie len, že to presunieme, lebo de facto to rušíme. Za druhé, šéfovia dvoch klubov už
riešia vlastne nastavenie investičného plánu tretí rok a vlastne za tieto tri roky sa na Solinky z
toho nedostalo ani euro. Čiže, o tom to je, že necháme sa tu dva roky ťahať za nos. Jasné, veď
sa dohodneme, dohodneme sa potom a nakoniec to odtiaľ niekto vyhodí, ako to bolo minule. To
je ten problém, že jednoducho tu nie sú žiadne garancie. A jednoducho, keď sa to po dvoch
rokoch podarilo dostať do toho rozpočtu s tým, že už sa to mohlo realizovať, tak sa nemôžeš
čudovať, že ma to veľmi mrzí, keď vlastne sa niečo takéto stane a nemáme garanciu, že sa to tam
naozaj znovu dostane. Čiže, nastavovať investičný plán tretí rok s tým, že sa to znovu nepodarí.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Viete, každý z nás chce urobiť čo najlepšiu robotu
vo svojom obvode, ale práve takéto vajatanie, a takéto niečo schválime, zrušíme, atď., v
konečnom dôsledku spôsobuje to, že sa absolútne nič v tomto meste neurobí. Postavme sa k tomu
konečne zodpovedne, tak ako chlapi. Povedzme, áno, tu sme niečo schválili a teraz, prečo by sme
to mali rušiť? Ak s tým nesúhlasíte, tak ste nemali za to zahlasovať pred tými dvoma týždňami,
ale tu sme to schválili, treba to urobiť, o tomto, myslím si, že nikto z nás nepochybuje, že to treba
spraviť, tak konečne buchnime tou päsťou po stole a urobme to. Neviem, na čo sa tu hráme,
nerobme si z ľudí srandu, z toho, že jeden deň im povieme, pozrite sa, super, máme peniaze, ide
sa to robiť a druhý týždeň im povieme, že sorry, ale kvôli nejakým našim nezhodám a kvôli tomu,
že ešte niečo by sme tam chceli, tak to celé o pár mesiacov posunieme. Takto by to, vážené dámy
a páni, nemalo fungovať.
Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: To, že teraz vylúčime tie investície, tu sa nebavíme
o realizácii v zime, určite sa realizovať nedá, ale samotnej realizácii predchádza prípravná fáza,
ktorú my odsunieme, a to je najdôležitejšie. My, keď toto dostaneme najbližšie vo februári na
stôl znova, tak nikde nie je garancia, že sa to tam dostane, toto sú projekty vo vysokej fáze
rozpracovania, x-krát boli odsúhlasené týmto zastupiteľstvom, sú potrebné, a ukrojíme si čas z
tej prípravnej fázy. Kde je garancia, že sa stihne urobiť obstarávanie? Viete, že celá tá papierová
práca, ten čas, ktorý práve teraz by sme v zime mohli využiť na to, aby keď príde jar, sa rozbehli
práce, tak to dáme do koša kvôli nejakej politickej kultúre. Proste zase doplatia na to ľudia tohto
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mesta, lebo my sa nevieme dohodnúť, lebo my sme sa dohodli, že to zrušíme, odsúhlasíme,
zrušíme, odsúhlasíme, zrušíme.
Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Ešte možno do debaty jednu takú informáciu. V tých
investičných veciach sú dve veci zo školstva, Milka Talafová, čo tam mala škôlku a Peter Cibulka
plot. Úplne objektívne požiadavky, s ktorými, napr. tým, že zastupujem školstvo súhlasím. Ale
chcem vás upozorniť, že školstvo napr. má 800 000 dlh v budúcom rozpočte na bežné výdavky
a na drobné investície a vôbec v tom rozpočte nie sú ešte uvedené žiadne investície, čo sa týka
školstva, pričom tých investícií je tam veľmi veľa. Čiže mňa ruší len jedna vec, že samozrejme
logicky poslanci v tom svojom obvode preferujú tie veci, čiže škôlku v obvode, ktorú potrebuje
pani Talafová vyriešiť, Peter Cibulka vo svojom obvode, ale ja, ako predseda komisie vnímam,
že tých investícií je potrebných oveľa viac v tom školstve, a my sme si to vôbec nesprioritizovali,
vôbec sme si k tomu nesadli, že či naozaj toto sú tie najdôležitejšie investície, či tam nie sú
dôležitejšie, na základe ktorých prídeme o možnosť ich realizovať.
Poslankyňa Talafová: Už tu veľa odznelo a ja som smutná z toho, že 04. decembra sa niečo
odsúhlasí, a hlavne keď ide o deti a zdôrazňujem, ide o deti v Materskej škôlke Zástranie, kde
boli občania a rodičia upovedomení, že sa to schválilo, že sa bude robiť strecha, ktorá je v
havarijnom stave. Tečie tam do kuchyne, kde kuchárky musia podkladať v kuchyni misy do
elektrických rozvodov na chodbe a niekedy mi to pripadá, že nie som ani na zastupiteľstve, ale
skutočne v nejakom cirkuse Humberto, lebo toto sa nerobí, keď sa niečo odsúhlasí. Kde ste boli
všetci vtedy, keď ste odsúhlasovali 04. decembra? Na jednej strane sú detičky a tuto v Materskej
škôlke v Zástraní sú roboty alebo nejaké zvieratká? Toto nemôžem ja podporiť a budem proti,
lebo občania v Zástraní, aj rodičia si platia dane tak ako v meste, a nemajú žiadne podlžnosti a
zdôrazňujem, že tu chodia deti do tejto materskej škôlky.
Poslanec Kapitulík s faktickou poznámkou: Ja súhlasím úplne s Milkou Talafovou v tomto, lebo
ako kvôli tomuto vajataniu a opravovaniu svojich rozhodnutí a prioritizovaniu, ktoré tu prebieha
už tretí rok a nikde sme sa nedostali tak, čo mám teraz povedať tým deťom v tej škôlke, že im
ešte pár mesiacov bude kvapkať na hlavu, keď pri najbližších záplavách v Brodne vytopí ďalšie
rodinné domy, tak im povieme sorry, ale poslanci sa nevedeli rozhodnúť, respektíve, keď už sa
aj rozhodli, tak potom zobrali svoje rozhodnutie späť. To isté na lávke medzi Vraním a Brodnom,
keď sa tam niekto šmykne alebo prepadne cez tie zhnité dosky, to isté pri tom plote na Solinkách,
keď nejaké dieťa ho bude preliezať a doreže si nohu. Takže, toto je presne tá nerozhodnosť, o
ktorej som hovoril. Takže, konečne buďme rozhodní, konečne urobme to, čo treba urobiť a
nehrajme sa tu na nejaký cirkus, alebo tu zbytočne nepolitikárčime, lebo to nikde nevedie. Poďme
proste urobiť to, čo naozaj ľudia potrebujú, aby sme urobili, a nielen v týchto obvodoch, ale aj v
ostatných obvodoch.
Poslanec Kolenčiak s faktickou poznámkou: Mrzí ma celá táto vzniknutá situácia, ale
momentálne ju tu asi nevyriešime. Myslím si, že aj tak je už každý rozhodnutý, takže dávam
návrh na ukončenie diskusie.
Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Kolenčiaka na ukončenie diskusie
(faktických poznámok k diskusnému príspevku poslankyne Talafovej). Hlasovaním poslanci
mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
Následne primátor mesta diskusiu ukončil a odovzdal záverečné slovo predkladateľovi materiálu
– poslancovi Sokolovi.
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Poslanec Sokol: Dámy a páni, normálne z niektorých tých výrazových prostriedkov mi skoro
vyletela slza z roka, ale jednu vec sme nedokázali niektorí pochopiť, a to je to, že my nenastavuje
žiadnu novú politickú kultúru. Táto politická kultúra je stará, čo tu vy teraz robíte. My
nastavujeme novú kultúru práce s investíciami v meste Žilina. Žiadna nová politická kultúra.
Máme schvaľovať teraz investíciu ešte predtým, ako sa objavia v investičnom pláne? Dobre,
stalo sa to a máte pravdu. Stalo sa to a teraz dobre, vajatáme, nevajatáme. Dokonca som počul,
že postavme sa k tomu ako chlapi. Dokelu, ale keď chlap urobí chybu, tak sa ju snaží napraviť,
a nie ísť tou chybnou cestou, až kým nespadne na nos. Je to oveľa komplikovanejšie, teraz je
najvhodnejšie obdobie na to, aby sme konečne sa prestali správať ako supy a vrhali sa na
rozpočet, ale konečne si sadli a rozhodli sa. A teraz tu ideme plakať, že deťom tečie strecha
a strecha, a tá strecha sa naozaj nedá opraviť, už to tu bolo povedané, a znova to isté sa tu tlačí.
Ja chcem vidieť, ako sa bude opravovať most, ja chcem vidieť ako sa bude opravovať plot
v januári, veď prepánajána, však nastavme si to najprv normálne, ja chápem, že doteraz sa to
nepodarilo, lebo bola iná filozofia, ale tak ju zmeňme k lepšiemu. Však tu sa nič iné nedeje. A
ďalšia vec je aj to, že keď niečo desať rokov stálo, niečo stálo dva roky, atď., veď už prepánajána,
tak ten mesiac to vydržať môže. A keď už sme sa chceli dohodnúť, veď toto celé sme si mohli
odkomunikovať, ak by sme sa dohodli, veď my sme tomu otvorení, ja som bol tomu otvorený.
Keď chceme, aby sa investície, ktoré sú tu rozbehnuté vo všetkých obvodoch, tak sme ich tam
mohli dať do toho investičného plánu, aj sme si mohli schváliť tie peniaze, ale ako to prišlo pod
pazuchou bum, bum, bum. A toto je znova stará kultúra, ktorú tu máme, a my zavádzame novú.
Veď už sa tu nehrajme na to, že chceme všetko pre občanov, jedny, a druhí nechceme pre
občanov nič. Je veľmi dôležité, aby sme, ak chceme niečo zmeniť tu v Žiline, tak musíme začať
pracovať systematicky. Nie ten, kto má lepšie známosti tam, tam, ale tomu komu sa niečo podarí
presadiť. A poviem vám na rovinu, kedy sa to podarí? Ak teraz máme väčšinu, tak väčšina dokáže
nastaviť systém, to je v poriadku, tak to má byť. Je pravda, že bude ohováraná, osočovaná, ako
to teraz počujem, aj ako to teraz vidím, ale prepánajána, nikto o nič neprichádza. Veď nastavme
si systém, však to má úplnú logiku a teraz tu, ja keď poviem, že chcem niečo logicky nastaviť,
vy tu začnete útočiť na emócie. Na emócie ľudí, na emócie detí a na emócie poslancov. Logické
argumenty absolútne zlyhávajú. Hovoríte o tom, že už sa tam peniaze nedostanú a to vy ako
viete? Vy neviete, že sa tam peniaze nedostanú. Keď sa tam už raz dostali, tak pravdepodobne sa
asi dostanú. Veď to všetko, čo tu hovoríme, to je skreslenie a útok na psychiku človeka, ale tým
pádom ide rozum bokom, samozrejme. Dámy a páni, schváľme tento bod, ktorý tu máme,
stretneme sa, je to dohodnuté s mestom, nastavíme si veci, budeme vedieť o financiách a tieto
financie rozdelíme, veď je to veľmi jednoduché.
Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním poslanci mestského
zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 307/2017. Výsledok hlasovania č. 6
tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Primátor mesta: Ja k tomuto návrhu len, a nechcel som vstupovať do rozpravy, ale isto ste
postrehli, dámy a páni, že na ostatnom zastupiteľstve som stiahol z rokovania bod investície.
Investičný plán. A stiahol som ho preto, lebo sme sa dohodli v rámci grémia, že naozaj sa stretnú
poslanci, ktorí o to budú mať záujem zo všetkých obvodov, že si prerokujú všetky body, ktoré sa
týkajú investičného plánu, vzájomne predložia argumenty, ktoré majú a na tom stretnutí sa
dohodne, čo v investičnom pláne bude, a čo v investičnom pláne nebude. A takto ho posunieme
do zastupiteľstva, aby tuná sme nemuseli sa pred kamerami vybíjať a dávať priestor všelijakým
iným ľuďom, ktorí to nemyslia úprimne s investičným plánom. Toľko z mojej strany. Prosím
vás, poznačte si, že 08. januára o 13-tej hodine sa uskutoční toto stretnutie na úrade. Takže
pozývam, teraz, všetkých tých, ktorí majú záujem rozprávať na túto tému, prípadne nech sa
dohodnú na kluboch, ak je možné, že by predtým urobili stretnutia, ale ôsmeho, aby sme to
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nezdržiavali, preto už 08. januára o 13-tej hodine, keď chcete aj o 14-tej, ja sa prispôsobím.
Jednoducho, ôsmeho poobede kedykoľvek, ale zatiaľ na 13-tu hodinu.
Ad 4/ Návrh na zmenu uznesenia Spätné prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so
spoločnosťou Siemens, s.r.o., z Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina
Materiál č. 190/2017 bol doručený poslancom s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 5 zápisnice
a uviedol ho spracovateľ materiálu – Ing. Ľubomír Bechný, poslanec Mestského zastupitelstva
v Žiline.
Primátor mesta informoval prítomných, že skôr ako otvorí diskusiu k tomuto bodu programu
vystúpi ešte pani Mária Žideková, ktorej vystúpenie poslanci schválili.
Primátor mesta: Ja len na spresnenie všetkým, aj vám pán Bechný, ja by som chcel zdôrazniť, že
ja som si neosvojil váš návrh, ja som len akceptoval to, že ste ho zaradili, že ste ho schválili a pre
mňa bol ten druhý bod podstatný, nie ten teda, aby prešiel váš návrh, ja s ním nesúhlasím, ale bol
som nútený ho podpísať. Tak, aby to bolo správne chápané.
Mária Žideková, predsedníčka Rady seniorov mesta Žilina: Dovoľte mi, ako predsedníčke Rady
seniorov mesta Žilina, položiť pár otázok a vyjadriť sa k návrhu na zmenu uznesenia k bezplatnej
MHD a rozširujúci predkladaný návrh o vypustenie textu, citujem: „A nemajú žiadny dlh voči
mestu Žilina, ako aj DPMŽ.“ Predložený bol za Klub nezávislých poslancov pánom Petrom
Ničíkom a podporený vtedy pánom Bechným. Pretože vaše schválenie vypustenia tohto,
vyvolalo silný pocit diskriminácie u dôchodcov. Zastupujem tu ľudí, ktorí sa vám možno zdajú
nepotrební, možno neproduktívni. Ľudí, ktorí požívajú výhody sociálneho systému. Ľudí,
ktorých ste svojím hlasovaním zaradili v spoločnosti hlboko pod skupinu neprispôsobivých
občanov. Ak si teraz hovoríte, že preháňam, ako všetci starí ľudia, skúste mi prosím odpovedať
aspoň na pár otázok. Pre krátky čas, ktorý mám k dispozícii nie je možné spýtať sa na všetky
otázky. Ako mám vysvetliť dôchodcovi, ktorý vyrastal v povojnovom období, kedy jesť mäso sa
považovalo za prepych, chodenie do školy pešo niekoľko kilometrov za nutnosť a pracovanie od
svitu do mrku za samozrejmosť, že jeho zástupcovia odpustia poplatky ľuďom bez ohľadu na to,
či sa snažia alebo len využívajú systém. Ale nás, dôchodcov, ktorí odpracovali 40 rokov a majú
dôchodok občas tesne nad úrovňou chudoby, pri formulácii tohto predkladaného návrhu, ani len
nespomenú. Vážené poslankyne, vážení poslanci, možno sme senilní, možno nedokážeme sa tak
rýchlo prispôsobiť tejto uponáhľanej dobe, ale jednu vec vieme isto. Ak ľuďom dáte všetko bez
ohľadu na to, či sa snažia alebo nie, vychováte len nevďačníkov. My sme sa snažili celý život,
neprosili sme sa o výhody, brali sme ich ako zaslúženú odmenu za odpracované roky. Nevieme
si ani len predstaviť, že by sme naše deti neposlali do školy, a rovnako si nevieme predstaviť, že
by sme nepomohli ľuďom, ktorí sa snažia dostať z ťažkej životnej situácie. Schválený návrh
považujeme preto za nekoncepčný, každý z nás prispieva do systému svojimi daňami
a poplatkami. Je to nepríjemné, niekedy drahé, ale určite správne. Ak je niekto aj napriek svojej
snahe na tom tak zle, že nemôže do systému prispievať, treba mu jednoznačne pomôcť. Ak niekto
pracuje tak tvrdo, že nevládze alebo nestíha bezpečne dostať svoje deti do školy alebo na krúžky,
sme ochotní zapojiť sa do zmysluplného projektu a týmto ľuďom pomôcť aj osobne. Myslíme si,
že je mnoho odborníkov, ktorí dokážu určiť, kto pomoc potrebuje, a kto sa len snaží využiť svoje
deti ako rukojemníkov v snahe získať niečo zadarmo a bez práce. Máme ešte mnoho otázok a
mnoho nápadov, ktoré by bolo možné prediskutovať aj s odborníkmi z rôznych oblastí. Sme
presvedčení, že tento problém by sa nemal zneužívať na politikárčenie, ale malo by sa k nemu
pristupovať triezvo a koncepčne. Rovnaké pravidlá pre všetkých považujem za základ
demokracie, rovnako ako solidaritu k ľuďom, ktorí si to naozaj zaslúžia. Želám vám šťastné a
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pokojné vianočné sviatky, do Nového roku veľa zdravia, rozumných návrhov, prospešných
rovnako pre každého občana. Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Ničík. Následne primátor mesta uzavrel možnosť prihlásiť
sa do diskusie s diskusným príspevkom.
Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Možno jedna informácia. My sme komunikovali s
Ľubom Bechným, vzhľadom na to, že tá problematika je trošku širšia, máme tam dobrovoľníkov,
ktorí sú ochotní doprevádzať deti do školy, máme tam dobrovoľníkov, ktorí už teraz dobrovoľne,
sú to väčšinou mladí ľudia, sú ochotní s tými deťmi študovať a vzdelávať ich vo svojom voľnom
čase. Tak sme sa dohodli, že by bolo rozumné, a aj vzhľadom na to, že táto téma je
celoslovenskou témou, k tejto téme sa vyjadrujú aj ľudia, ktorí sa venujú tejto problematike na
celoslovenskej úrovni a sú považovaní za expertov v tejto problematike, tak sme navrhli, že
takisto by bolo rozumné celú tú oblasť integrácie nielen dopravy, ale celej integrácie detí, ten
súčasný stav, nejakým spôsobom ešte raz rozobrať, posunúť ho ďalej. Takže určite bude
iniciované stretnutie. Pán primátor s tým súhlasil takisto, že sa stretneme.
Poslanec Zelník s faktickou poznámkou: Nedá sa nič iné, iba súhlasiť s tým, čo ste povedali pani
Žideková. Treba ešte dodať, že mestská hromadná doprava nie je zadarmo, ale je platená z
mestského rozpočtu. Naozaj si myslím, že malo by sa jednať o zásluhovosť. Zásluhovosť v tom
zmysle, že ten, čo platí dane, staval toto mesto, ho budoval, tak mohol by mať nejaký benefit
z toho. Treba otvorene ľuďom povedať, že všetci tí, čo za takéto zákony hlasujú, za takéto
návrhy, musia povedať občanom, že bude to na úkor čistoty mesta, na úkor opravy ciest,
chodníkov a ďalších vybaveností sídlisk. Je mi to ľúto, že sa robí takáto populistická politika, ale
áno, dôchodcovia sú práve taká kategória, ktorá nevyužíva autobusovú dopravu alebo
trolejbusovú dopravu vtedy, keď ľudia idú do roboty alebo z roboty.
Poslanec Bechný s faktickou poznámkou: Ďakujem pekne aj pani Židekovej, aj dôchodcom hore.
Chcem len povedať, že možno máte aj vy vnúčatá, takže hovoríme o deťoch. K tomu termínu,
čo hovoril Peter Fiabáne, približne 22. alebo 23. januára by som rád urobil to stretnutie a veľmi
srdečne a veľmi srdečne pani Židekovú alebo aj kohokoľvek z vás, z hora pozývam na to
stretnutie, kde budeme hľadať riešenie ako pomôcť týmto deťom. Možno s doučovaním by ste
mohli niektorí pomôcť alebo s doprevádzaním. Rozoberieme si celý problém s integráciou, čo
nám tam ešte vyskakuje. Čo sa týka dneška, tak ja vlastne idem to sprísniť, takže ja môžem
maximálne stiahnuť to svoje, ale ostali by tam aj študenti, takže ten bod aj váš príhovor nebol
úplne momentálne časovo najvhodnejší, lebo ja chcem to sprísniť tým, že vypustíme tých
študentov, aby mali nutnosť bezdlžnosti a chcem povedať, že aj vy, ktorí máte nad 70 rokov,
môžete byť aj vy dlžníci a budete mať bezplatnú dopravu. Takže, tie deti sú vlastne
zrovnoprávnené s vami.
Poslanec Peter Ničík: V prvom rade by som chcel povedať, že si vážim seniorov, hlavne vážim
si ich životnú skúsenosť a múdrosť. Viem, že majú, čo povedať do akýchkoľvek otázok života
v našom meste, lebo sú jeho súčasťou, ale zároveň chcem povedať, tu ide o iný problém. Tu ide
o problém odstránenia diskriminácie detí. To je ten problém. A tento problém, ale s dôchodcami
nemá nič spoločné, ktorý sme riešili. Ten návrh je, ešte raz opakujem, o odstránení diskriminácie
detí. Čiže nie je to tak, že chceme stavať vnúčatá proti svojim starým rodičom. My riešime práva
detí. Ešte chcem zareagovať na niektoré veci v tom príhovore, že odpúšťame poplatky ľuďom.
My nikomu žiadne poplatky neodpúšťame, aby to bolo jasné. Takisto, že všetko dávame bez
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ohľadu na to, či sa ľudia snažia alebo nie. Ani to nie je tak. My nikomu neodpúšťame poplatky
za smeti. My môžeme možno ešte tvrdšie vymáhať sankcie za poplatky za smeti pre tých, ktorí
ich neplatia. Samozrejme v prvom rade by sme mali zistiť, že akú majú sociálnu situáciu, a ako
im môžeme pomôcť, lebo nie všetci neplatiči, a podľa mňa je to väčšina, nie všetci neplatiči sú
lumpy. Niektorí ľudia naozaj žijú na hranici chudoby a nemajú peniaze na to, aby si tie poplatky
mohli platiť, by som vám vedel povedať príklady s ľuďmi, s ktorými som sa rozprával. Ale
napriek tomu, my nikomu nič neodpúšťame. My môžeme naďalej vymáhať, a keď teda chceme
vysvetliť ľuďom, ktorí celý život tvrdo pracovali, tak vysvetľujem to takto: My nikomu nič
neodpúšťame, my môžeme odpustiť, ak na základe terénnej sociálnej práce zistíme, že istá
skupina ľudí je na hranici chudoby, ale môžeme to urobiť aj tak, že im pomôžeme nájsť prácu,
že im pomôžeme s ďalšími vecami, ktoré sa týkajú ich bývania, ich spôsobu života a my v prvom
rade musíme prejaviť súcit a ľudskosť.
Poslanec Zelník s faktickou poznámkou: Peťo, dobre sa to počúva, že treba urobiť súcit, že
môžeme im nájsť prácu. Prosím ťa pekne, na to je úrad práce a to nie je tak, že niekto nechce
nikoho zamestnať, ale buď to miesto má alebo nemá. Ale znova sa vrátim k tomu, to nie je
bezplatná doprava, to je doprava, ktorú bude hradiť mestský rozpočet a o diskrimináciu sa jedná,
pretože niekto si v tomto meste plní svoje povinnosti, a niekto si ich neplní. Niekto zneužíva
sociálne dávky a vôbec sociálny systém, v tom je celý problém. Ale mesto musí mať nejaké
priority. A podľa mňa, prioritou mesta by malo byť v prvom rade, aby sme ho mali čisté,
pozametané, urobené cesty, chodníky, lavičky na sídliskách, atď. A to hradenie mestskej
hromadnej dopravy pre deti, mládež a ostatných je podľa mňa na 350-tom mieste, nehnevaj sa
na mňa.
Poslanec Pažický s faktickou poznámkou: Ja by sa mal len jednu otázku, ako sa takáto textácia
dostala do materiálu, že musíme opäť o ňom hlasovať? To zasa niekto urobil chybu, ktorú si teraz
niekto uvedomil a musíme ju, ako chlapi, priznať a napraviť? Tých chýb sa robí akosi veľa v
poslednej dobe.
Poslanec Maňák s faktickou poznámkou: Štefan, vieš, keby sme išli do histórie, tento štát nie je
o rovnakej štartovacej čiare pre všetkých. Začnem privatizáciou, všetkým tým, ale nechcem sa
vracať takto ďaleko. V tejto kauze ide o to, či z poberačov dávok urobíme platiteľov daní. Decko,
ktoré dostane vzdelanie bude platiteľ daní a nebude poberateľ dávok. Ja za to nemôžem, že tento
systém vychoval týchto ľudí tak, že otŕčajú ruky, nie tento, ale predchádzajúci systém, že otŕčajú
ruky. Ale tí, čo môžu platiť za smeti, nech platia. Však ich exekuujme, dajme naňho exekúciu,
ale prečo dieťa, ktoré by mohlo chodiť do školy, nemôže chodiť do školy len preto, že rodič
neplatí za smeti.
Poslanec Zelník s faktickou poznámkou: Keď sa tento bod prejednával v komisii, dával som
návrh, aby to bolo aspoň podmienené tým, aby sme tie deti vychovávali. Keď už niečo dostane,
aby si bol vedomý toho, že musí niečo splniť. A vtedy som dával návrh, aby teda bola podmienka
aspoň 80 % návštevnosť školy. Viete, čo mi bolo povedané? Že to je diskriminácia. Prepánaboha,
ja chcem, aby sa tie deti učili. Pán primátor poslal štatistiku, ako tie deti chodia do školy. 60 %
neospravedlnené, 40 % neospravedlnené. Čo tu furt? Kto chce chodiť do školy, bude chodiť aj
peši. Len toto je jeden populizmus, jedna diskriminácia voči všetkým poctivo pracujúcim ľuďom
a starajúcim sa o toto mesto.
Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Ja som to už viackrát hovorila, že jediná
možnosť, ako týchto ľudí naučiť žiť slušne a tak ako treba, je vzdelávať ich. Sú to deti a chceme,
aby sa vzdelávali, aby sa posunula aj táto komunita niekam inam, musíme si všetci uvedomiť, že
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my sme tí, ktorí sme tú školu zrušili. To znamená, že naozaj my sme urobili ten prvý impulz, že
tú školu nemajú tam, kde teda roky bola. A pán Zelník, ja si nemyslím, že je to toľko financií,
aby sme to mohli porovnávať s čistotou, s poriadkom v meste a podobnými vecami. To vôbec
nie sú peniaze, ktoré by mali ovplyvniť to, že naše mesto nemôže byť čisté, nemôže byť
pozametané a nemôže tu byť poriadok. To ako si myslím, že nie je kóšer tento argument tu dávať.
Poslanec Groma, prvý zástupca primátora, s faktickou poznámkou: Ja si nemyslím, že to, čo tu
predniesol pán Bechný, že je správne. Ak chcete, aby deti chodili zadarmo, tak zmeňte najprv
VZN o poplatkoch za komunálne odpady, tam to môžete upraviť, že to nebude teda na toho
občana, ako tam je uvedené, ale že to bude na toho rodiča. Vy meníte niečo úplne iné, ako treba
zmeniť. A tie deti doteraz ako chodili do školy, keď napr. mali podlžnosti? Ako chodili minulý
rok, predminulý, alebo predtým, ako chodili? Ja neviem, a teraz sám vravíte, že to nie je
o rómskych deťoch, ale teraz hovoríte, že je to o rómskych deťoch, však povedzte na rovinu, ako
to je, čo chcete dosiahnuť, docieliť a neschovávajte to. Sa bojíte za svoj názor, alebo čo? To je
všetko, vy meníte niečo, čo netreba meniť. Treba meniť niečo úplne iné, treba meniť VZN
o komunálnych odpadoch.
Poslanec Kolenčiak s faktickou poznámkou: Už je to aj tak schválené, už to ideme iba osekať,
takže už je tu asi nejaká diskusia zbytočná, takže znova dám návrh na ukončenie diskusie.
Následne dal primátor mesta hlasovať o návrhu poslanca Kolenčiaka na ukončenie diskusie
(faktických poznámok k diskusnému príspevku poslanca Petra Ničíka). Hlasovaním poslanci
mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 7 tvorí prílohu č. 2
zápisnice.
Následne primátor mesta diskusiu ukončil a odovzdal slovo predkladateľovi materiálu –
poslancovi Bechnému.
Poslanec Bechný: Chcel by som ešte reagovať. Tak poviem pánovi viceprimátorovi, že vlastne
to, čo som tu predniesol, ide o oklieštenie, tak ako povedal kolega Kolenčiak. Ja som mohol
maximálne to dnes stiahnuť, a boli by tam aj študenti, tak to len ako na upresnenie. Ktokoľvek
má nejaký problém, aj z vás dôchodcov, a chceli by ste sa so mnou individuálne stretnúť, ja som
otvorený a môžeme sa stretnúť, a dávam do pozornosti ten dátum, kto by mal záujem, ale hovorím
nie, že tam prídete úderka a rozbijete celé debatovanie, ale váš zástupca. Bude to 20. alebo 21.
januára, upresníme si to.
Primátor mesta: Ja vás takisto chcem poprosiť o podporu tohto návrhu, lebo aspoň čiastočne dáva
na poriadok tie zlé rozhodnutia, ktoré boli doteraz schválené.
Následne primátor mesta diskusiu ukončil a dal hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasovaním
poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 308/2017. Výsledok
hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Ad 5/ Záver
Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na uznesenie, o ktorom
poslanci nehlasovali.
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Poslanec Ján Ničík, za návrhovú komisiu skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo rokovalo
o všetkých predložených návrhoch a návrhovej komisii neboli predložené ďalšie návrhy,
o ktorých by sa nehlasovalo.
Primátor mesta skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie.
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil.
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