
ZÁPISNICA 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 

03.12.2018 

 

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline zvolal Ing. Igor Choma, primátor 

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta - Igor Choma“), na deň 03.12.2018 v zmysle 

ustanovení § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a čl. 4 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Žiline v nadväznosti na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa 

uskutočnili 10.11.2018. 

 

Keďže toto zasadnutie bolo prvým zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto 

volebnom období a podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov pred prvým zasadnutím 

mestského zastupiteľstva znie štátna hymna, primátor mesta - Igor Choma požiadal 

prítomných, aby sa postavili a štátnu hymnu si vypočuli. 

 

Po štátnej hymne otvoril rokovanie a privítal prítomných: novozvoleného primátora mesta – 

Mgr. Petra Fiabáne (ďalej len „primátor mesta - Peter Fiabáne“) poslancov novozvoleného 

mestského zastupiteľstva, doterajších poslancov mestského zastupiteľstva, poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky - Mgr. Jána Marosza a Mgr. Annu Verešovú, Ing. Eriku 

Jurinovú, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja, prof. Ing. Jozef Jandačku, PhD., 

rektora Žilinskej univerzity, Mgr. Ľuboša Slebodníka, predsedu mestskej volebnej komisie, 

hlavnú kontrolórku mesta, prednostu mestského úradu, vedúcich zamestnancov Mestského 

úradu v Žiline, náčelníka Mestskej polície Žilina a ostatných prítomných a zástupcov médií. 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 Zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zápisnica“). 

 

Následne primátor mesta - Igor Choma dodal, že poslanci Barčík a Kapitulík ospravedlnili 

svoju neúčasť na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí a svoje sľuby poslanca zložia na 

najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnia. 

 

 

Ad 1.2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov 
 

Primátor mesta - Igor Choma poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu 

mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline. Za overovateľov zápisnice určil 

poslancov Balogovú a Delinčáka. Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom 

Mestského zastupiteľstva v Žiline z radov zamestnancov Mestského úradu v Žiline s miestom 

výkonu práce Mestský úrad v Žiline Ing. Ostrochovskú a Ing. Štípalu. 

 

 

Ad 1.3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina  
 

Primátor mesta - Igor Choma vyzval Mgr. Ľuboša Slebodníka, predsedu mestskej volebnej 

komisie, aby prítomných oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste 

Žilina, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. 
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Mgr. Ľuboš Slebodník, predseda Mestskej volebnej komisie v Žiline, podal informáciu 

o počte zapísaných voličov, volebnej účasti, výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a 

výsledkoch volieb primátora mesta.  

 

Následne oznámil, že zložením sľubu pána Petra Fiabáne, ako primátora mesta, zanikne jeho 

mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline vo volebnom obvode č. 2, a na jeho 

miesto nastúpi ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov práve v 

tomto volebnom obvode č. 2.  

 

Náhradníkom vo volebnom obvode č. 2 na uprázdnený mandát poslanca, ktorý získal najväčší 

počet platných hlasov, je MUDr. Igor Habánik s 854 platnými hlasmi. 

 

Kópia Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov 

obcí tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

 

Ad 1.4/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 

 

Po oznámení výsledkov primátor mesta - Igor Choma zahájil slávnostný akt - vyzval 

novozvoleného primátora mesta - Petra Fiabáne, aby si prevzal od Mgr. Ľuboša Slebodníka, 

predsedu mestskej volebnej komisie, osvedčenie o zvolení za primátora, zložil zákonom 

predpísaný sľub a zapísal sa do pamätnej knihy mesta Žilina. Zároveň vyzval prítomných, aby 

sa k tomuto slávnostnému aktu postavili. 

 

Novozvolený primátor mesta - Peter Fiabáne prevzal z rúk Mgr. Ľuboša Slebodníka, predsedu 

mestskej volebnej komisie, osvedčenie o zvolení za primátora mesta Žilina a prečítal sľub 

v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

 

Novozvolený primátor mesta - Peter Fiabáne zároveň informoval o svojom vzdaní sa mandátu 

poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 2 v znení: „Zároveň sa vzdávam 

mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a žiadam, aby bolo moje rozhodnutie 

zaznamenané v zápisnici z dnešného ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.“ 

 

Zloženie sľubu potvrdil svojím podpisom. Podpísaný sľub primátora mesta tvorí prílohu č. 3 

zápisnice. Následne sa podpísal do pamätnej knihy mesta Žilina. 

 

Dosluhujúci primátor mesta - Igor Choma predniesol záverečný príhovor a odovzdal insígnie 

novozvolenému primátorovi mesta - Petrovi Fiabáne. 

 

 

Ad 1.5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

Novozvolený primátor mesta - Peter Fiabáne informoval, že aby mohol poslanec mestského 

zastupiteľstva začať vykonávať svoju funkciu, je v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona 

o obecnom zriadení povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

ktorého sa zúčastní.  
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Zároveň vyzval novozvolené poslankyne a poslancov, aby si prevzali osvedčenie o zvolení 

poslanca, zložili sľub a podpísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina. Rovnako vyzval 

i náhradníka MUDr. Igora Habánika, kandidáta, ktorý získal najväčší počet hlasov vo 

volebnom obvode č. 2, kde sa uprázdnil mandát poslanca, aby ako náhradník nastúpil za 

poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline. Uviedol, že sľub budú poslanci deklarovať 

vyslovením slova „sľubujem“ a zároveň i písomne svojim podpisom.  

 

Všetci prítomní sa postavili a primátor mesta - Peter Fiabáne prečítal sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“ 

 

Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva po vyzvaní Mgr. Ľubošom Slebodníkom, 

predsedom mestskej volebnej komisie, postupne v abecednom poradí pristupovali, prevzali si 

osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva, vyslovili slovo „sľubujem“, 

podpísali sľub a zapísali sa do pamätnej knihy mesta Žilina. Ako posledný pristúpil MUDr. 

Igor Habánik, náhradník na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

Písomné potvrdenie o zložení sľubu poslancami mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 4 

zápisnice. 

 

 

Ad 1.6/ Vystúpenie novozvoleného primátora mesta  
 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Vážená pani poslankyňa Národnej rady, vážený pán poslanec 

Národnej rady, vážená pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, vážený pán rektor 

Žilinskej univerzity, vážený pán predseda volebnej komisie, vážení poslanci mestského 

zastupiteľstva, vážení zástupcovia médií, vážení hostia a prítomní občania mesta Žiliny. Pred 

malou chvíľou sme spolu so zvolenými zástupcami a zvolenými poslancami mestského 

zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub a zapísali sme sa do pamätnej knihy mesta 

Žilina. Sľub, ktorý som práve zložil, a silný mandát voličov, ktorý som dostal v nedávnych 

komunálnych voľbách, je pre mňa tým najsilnejším záväzkom, ktorý si budem dennodenne 

uvedomovať počas nasledujúceho štvorročného funkčného obdobia. Tento záväzok je o to 

silnejší aj preto, lebo počas celej svojej predvolebnej kampane som zdôrazňoval svoju 

finančnú a politickú nezávislosť. Zdôrazňoval som, že občania, obyvatelia nášho mesta, budú 

mať vo mne primátora, ktorý sa bude riadiť len ich potrebami a mojim vlastným svedomím. 

Chcem z tohto miesta ešte raz poďakovať všetkým občanom mesta Žilina, ktorí mi v 

komunálnych voľbách dali svoj hlas. Chcem z tohto miesta vyjadriť aj rešpekt všetkým tým 

občanom mesta Žilina, ktorí dali svoj hlas mojim protikandidátom, ktorí sa uchádzali o 

primátorsku stoličku, a chcem súčasne poďakovať všetkým obyvateľom mesta Žilina, ktorí 

išli voliť a tým deklarovali a prejavili svoju vôľu, že im nie je ľahostajný osud nášho mesta. 

Žilinské komunálne voľby sprevádzali predovšetkým v tom poslednom období, v tých 

posledných týždňoch, veľa emócií a silná antikampaň na niektorých kandidátov na primátora. 

Dnes vám chcem tu zopakovať to, čo som povedal, keď sme sa dozvedeli volebné výsledky, a 

to je, že som osobne už na druhý deň urobil za týmto všetkým čiaru, hrubú čiaru a ponúkam 

všetkým pomoc a spoluprácu. Chcem byť nestranným a nadstraníckym primátorom, 

primátorom pre všetkých bez ohľadu na politické presvedčenie, či náboženskú orientáciu. 

Som presvedčený, že práve tento postoj je tým, ktorý odo mňa občania nášho mesta 
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očakávajú. Chcem ubezpečiť toto ctené mestské zastupiteľstvo, že chcem byť primátorom, 

ktorý bude pre vás oporou a partnerom, vždy, keď sa bude jednať o presadzovanie vecí, ktoré 

pomôžu obyvateľom nášho mesta. Že v rámci svojich možností a kompetencií mne 

zverených, budem podporovať všetky dobré nápady a riešenia bez ohľadu na to, od koho 

prichádzajú. A v prípadoch, keď budem mať na veci opačný názor, nebudem vašim 

protivníkom, ale férovým partnerom do diskusie. Na druhej strane urobím všetko pre to, aby 

priestor mestského zastupiteľstva nebol bojiskom medzi vami a mnou, medzi vami a 

pracovníkmi mestského úradu a medzi vami navzájom. Verím, že si budeme počas 

nasledujúcich štyroch rokov opakovane pamätať, prečo nám boli tieto funkcie zverené, 

zverené dočasne. Je to služba v prospech obyvateľov nášho mesta. Vážení prítomní, my všetci 

chceme žiť v dobrom meste. Posledné roky nám aj tu v Žiline ukazujú, že nie sme úplne 

neschopní pri napĺňaní tohto cieľa. Naším hendikepom je však hrbolatá história, spoločná 

minulosť popretkávaná komplikovanými vzťahmi a rôznorodými záujmami. Naša doterajšia 

neschopnosť uvažovať o meste s nadhľadom, ako aj neschopnosť ťahať častokrát za jeden 

povraz, počúvať sa navzájom a rešpektovať, a rešpektovať aj iný názor ako len ten vlastný. 

Napriek tomu všetkému, dovoľte mi z tohto miesta, aby som poďakoval odchádzajúcemu 

primátorovi mesta Igorovi Chomovi, aby som poďakoval poslancom dnes už bývalého 

mestského zastupiteľstva i pracovníkom mestského úradu. Poďakoval im za ich prácu v 

uplynulom volebnom období. Výsledkom toho je mesto v slušnej finančnej kondícii a s 

nízkymi dlhmi, s viacerými úspešne, v prospech mesta, ukončenými právnymi spormi, s 

modernizovanou mestskou hromadnou dopravou a verejným osvetlením, zrekonštruovaným 

Rosenfeldovým palácom, školami, parkom Ľudovíta Štúra, či novou vyhliadkovou vežou. V 

osobnom rozhovore s pánom primátorom pred niekoľkými dňami som povedal, že okrem 

potrebných zmien je pre mňa dôležitá kontinuita vo všetkých pozitívnych veciach. Som 

pripravený pokračovať v rozbehnutých projektoch a nadviazať na všetko dobré, čo sa v 

uplynulých volebných obdobiach mojim predchodcom podarilo urobiť. Vážené dámy, vážení 

páni, keď som sa rozhodol kandidovať na primátora mesta, dal som si záväzok, že moja 

kampaň nebude stáť na nesplniteľných sľuboch. Dal som si záväzok, že nebudem sa pozerať 

len na najbližšie štyri roky. Spojil som preto skupinu takmer tridsiatich žilinských odborníkov 

a spoločne sme pripravili poctivý plán pre Žilinu – „plán ZA“. Tento plán je víziou krajšej, 

čistejšej, zelenšej a modernejšej Žiliny. Obsahuje skoro 200 nápadov, riešení a odporúčaní. 

Ako primátor nášho mesta som pripravený doplniť ho aj o všetky dobré návrhy a riešenia 

obsiahnuté vo volebných programoch mojich protikandidátov na primátora, ako aj vo 

volebných programoch kandidátov do mestského zastupiteľstva. Som pripravený následne ho 

svedomito, spoločne s vami - mestským zastupiteľstvom a pracovníkmi mestského úradu, 

napĺňať a snažiť sa priniesť do života čo najviac z jeho opatrení. Musíme si uvedomiť, že nie 

všetko sa dá stihnúť za najbližšie štyri roky, ale ja osobne chcem, aby sme spoločnými silami 

posunuli Žilinu vpred v kľúčových oblastiach, ktoré všetky vnímame ako problém. Či je to 

problematika parkovania a vrátenie parkovacej politiky do rúk mesta, doprava, tzn., ďalšie 

schvaľovanie mestskej hromadnej dopravy a v spolupráci so Žilinským samosprávnym 

krajom naštartovať projekt integrovanej dopravy, ďalší rozvoj športovej infraštruktúry, kde by 

sme sa mali rozumnými investíciami, správnymi rokovaniami, pustiť do riešenia chýbajúcej a 

viacúčelovej športovej haly, atletického štadiónu či plavárne, aby sme esteticky, hodnotne 

stvárnili a vybavili verejný priestor, aby sme k tomu pristúpili inak, profesionálne, moderne, 

ako aj k správe verejného priestoru a k jeho tvorbe, spolu s urbanistami, architektami 

a krajinármi, aby sme viac zapojili ľudí do rozhodovania, či už vo forme participatívneho 

rozpočtu, rozhodovania o dôležitých investíciách a pri zmenách verejných priestorov. Mesto 

by malo začať aktívnejšie komunikovať dnu aj von, a na to by malo využiť moderné 

technológie, aby sa mesto otvorilo ľuďom, a aby ľudia dostávali informácie, ktoré potrebujú 

včas. Aby sme investovali viac peňazí do údržby ulíc, ciest, chodníkov, trávnikov, do  čistoty, 
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upratovania a kosenia. Aby sme na inú úroveň pozdvihli starostlivosť o seniorov a pomoc 

sociálne slabým, aby sme zreformovali sociálnu oblasť, aby sme zapojili aktívnych ľudí z 

neziskového sektora. Čakajú nás aj zmeny v mestskej polícii, aby sa stala atraktívnejšou pre 

nových uchádzačov, aby sa venovala viac bezpečnosti a menej papučiam za parkovanie, aby 

mestské časti poznali svojich policajtov osobne, aby sme pokračovali v rozširovaní bytového 

fondu mesta a to nielen výstavbou, ale aj spoluprácou s developermi a nákupmi bytov, aby 

sme pozdvihli pozitívne imidž mesta, aby sme úspešne konkurovali aj ostatným slovenským 

mestám, ktoré sa už dnes vybrali tou modernejšou cestou vo svojom rozvoji, a nakoniec, aby 

sme naštartovali dlhodobú efektívnu spoluprácu s Vyšším územným celkom, Žilinskou 

univerzitou, občianskymi združeniami, neštátnymi poskytovateľmi služieb, s miestnymi i 

externými podnikateľmi pri tvorbe a realizácii kvalitných spoločných projektov. Vážené pani 

poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, milí spoluobčania. Po mesiacoch strávených v 

uliciach nášho mesta a v rozhovoroch s občanmi sa cítim dnes byť Žilinčanom viac ako 

kedykoľvek predtým. Som vďačný za každý jeden názor, ktorý som si mohol v uliciach mesta 

vypočuť. Vďaka tomu pomerne presne viem, čo Žilinčanov trápi, a čím žijú. Stoja pred nami 

mnohé výzvy, ale ja dnes osobne cítim obrovskú príležitosť, a som presvedčený, že máme 

všetky predpoklady, aby sme ich s hrdosťou zvládli. Žilina nie je veľkomestom, ale je to 

krásne mesto s nádherným okolím a s úžasným ľudským potenciálom, ktorý sme doteraz, 

žiaľ, nevyužívali dostatočne. Máme tu množstvo schopných, šikovných, kreatívnych ľudí, za 

ktorými je kus skvelej práce a reálnych výsledkov. Ja osobne chcem takýchto ľudí prepájať, 

aby sme naše mesto posunuli vpred. Tak som to robil vo svojom doterajšom osobnom, 

pracovnom i verejnom živote, a tak chcem v tom pokračovať aj ako primátor nášho mesta. 

Primátor vie zmeniť v meste veľa, ale životná skúsenosť ma naučila, že spoločne toho 

dokážeme oveľa viac. Ja osobne nechcem sľubovať nesplniteľné, chcem Žiline vrátiť dôveru, 

že má zmysel spolupracovať, aby sme my všetci mohli byť hrdí na naše mesto, v ktorom 

žijeme. Jedno z mojich životných kréd hovorí, že v živote neexistujú prekážky, existujú len 

výzvy. Výziev sa netreba báť, naopak, môžu nám pomôcť posunúť sa dopredu. Môžu nám 

pomôcť, aby sa zo Žiliny stalo mesto, po akom túžime, a aké si želáme. Mesto, ktoré bude 

skutočnou modernou metropolou severného Slovenska, mesto, z ktorého mladí ľudia nebudú 

chcieť odísť, ale naopak, ktoré bude priťahovať vzdelaných a talentovaných ľudí, mesto, ktoré 

bude ekonomicky úspešné a sociálne spravodlivé, ktoré v predstihu rieši problémy svojich 

občanov, a ktoré je príkladom pre ostatné slovenské mestá v rôznych oblastiach svojho života. 

Mesto, ktoré so svojimi občanmi komunikuje a počúva ich, ktoré nerozdeľuje, ale spája, kde 

vládne dôvera, slušnosť a morálka, mesto, kde žijú slobodní ľudia, ktorí sa usmievajú na svet, 

na svojich susedov a na svojich návštevníkov. Urobím všetko pre to, aby sa Žilina takým 

mestom stala. Ide predsa o naše mesto. 

 

Následne predniesla príhovor Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho 

kraja. 

 

Po prednesení príhovoru Ing. Eriky Jurinovej, primátor mesta - Peter Fiabáne ukončil 

slávnostnú časť ustanovujúceho zasadnutia a vyhlásil 20 minútovú prestávku. Následne, po 

ukončení prestávky, pokračovalo rokovanie novozvoleného mestského zastupiteľstva ďalej 

„pracovnou časťou programu“. 
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Ad 2/ Schválenie programu a rokovanie o jednotlivých bodoch ustanovujúceho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne, skonštatoval, že nové mestské zastupiteľstvo je konštituované 

a na zasadnutí je prítomných 29 poslancov, a tým je mestské zastupiteľstvo uznášania 

schopné.  

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne navrhol návrhovú komisiu v zložení – poslanci: Augustín, 

Bechný, Hriník, Maňák a Trnovec. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu 

návrhovej komisie pripomienky, resp. iný návrh. 

 

Nakoľko k zloženiu návrhovej komisie nikto nevzniesol pripomienky, resp. iný návrh, dal 

primátor mesta - Peter Fiabáne hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: Augustín, 

Bechný, Hriník, Maňák a Trnovec. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú 

komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 5 zápisnice 

 

Následne sa spýtal prítomných, či má niekto k návrhu programu, ktorý bol poslancom 

doručený s pozvánkou, pripomienky, pozmeňujúce, resp. doplňujúce návrhy. 

 

 

Návrh programu: 

 

2.1  Voľba mandátovej komisie 
 

2.2  Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

2.3  Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 
 

2.4  Návrh na schválenie sobášiacich 
 

2.5  Určenie platu primátora mesta 
 

2.6  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019 
 

2.7 Diskusia  
 

3. Záver 

 

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne pripomienky, 

dal primátor mesta - Peter Fiabáne hlasovať o programe ako celku v znení, ako bol 

predložený s pozvánkou. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 5 

zápisnice 
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Schválený program: 
 

2.1  Voľba mandátovej komisie 
 

2.2  Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

2.3  Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 
 

2.4  Návrh na schválenie sobášiacich 
 

2.5  Určenie platu primátora mesta 
 

2.6  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019 
 

2.7 Diskusia  
 

3. Záver 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne 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 2.1/ Voľba mandátovej komisie  
 

Primátor mesta - Peter Fiabáne uviedol, že úlohou tejto komisie je overiť, či nie sú prekážky 

vo výkone mandátu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline ako aj mandátu primátora 

mesta Žilina.  

 

Za členov mandátovej komisie navrhol poslankyne Chodelkovú, Šutekovú a Birnerovú. 

Zároveň sa spýtal, či má niekto pripomienku alebo iný návrh.  

 

Vzhľadom na to, že nikto nepredniesol žiaden návrh, dal primátor mesta - Peter Fiabáne 

hlasovať o mandátovej komisii v zložení – poslankyne Chodelková, Šuteková a Birnerová. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva mandátovú komisiu v navrhnutom zložení 

schválili. Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Následne primátor mesta - Peter Fiabáne požiadal mandátovú komisiu, aby si určila zo svojho 

stredu predsedu, a aby overila, či primátor a poslanci:  

- prevzali osvedčenie o zvolení vydané mestskou volebnou komisiou v nadväznosti na 

zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí konaných 10.11.2018 v meste Žilina, 

- zložili zákonom predpísaný sľub, 

- deklarovali vlastnoručne podpísaným čestným vyhlásením, že nevykonávajú funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou primátora, resp. poslanca. 

 

Následne primátor mesta - Peter Fiabáne mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku pre výkon 

činnosti mandátovej komisie. 
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Po prestávke vystúpila poslankyňa Chodelková, predsedníčka mandátovej komisie, 

a informovala, že mandátová komisia dňa 03.12.2018 na ustanovujúcom zasadnutí preverila:  

 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva boli v zmysle Zápisnice mestskej volebnej 

komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zvolení – a 

konštatuje, že primátor mesta a 29 poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline sú 

kandidáti, ktorí boli zvolení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018, 

pričom zároveň potvrdila, že Mgr. Peter Fiabáne sa vzdal mandátu poslanca a MUDr. Igor 

Habánik je náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode č. 2, 

v ktorom sa mandát poslanca uprázdnil, 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva dostali osvedčenie o zvolení, vydané 

mestskou volebnou komisiou – a konštatuje, že áno, primátor mesta a 29 poslancov si 

dnes prevzalo osvedčenie o zvolení, 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub – a 

konštatuje, že primátor aj 29 poslancov zložilo zákonom predpísaný sľub, 

- či primátor a poslanci mestského zastupiteľstva nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú 

s funkciou: 

- primátora mesta,  

- poslanca mestského zastupiteľstva  

na základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení – a konštatuje, že primátor a 29 

poslancov čestne prehlásilo, že nevykonávajú činnosť nezlučiteľnú s funkciou primátora, 

resp. poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

Na záver skonštatovala, že na základe overenia mandátová komisia nezistila žiaden rozpor 

a nemá žiadne pripomienky. Zápis Mandátovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline 

tvorí prílohu č. 6 zápisnice. Podpísané čestné vyhlásenia poslancov mestského zastupiteľstva 

a primátora mesta - Petra Fiabáne  sú súčasťou prílohy č. 6 zápisnice. 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne poďakoval predsedníčke mandátovej komisie, poslankyni 

Chodelkovej a skonštatoval, že všetko prebehlo tak, ako má, v súlade s platnou legislatívou. 

 

Následne dal primátor mesta - Peter Fiabáne hlasovať o uznesení č. 1/2018 – ustanovujúce. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 1/2018 – ustanovujúce schválili. 

Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Ad 2.2/ Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Materiál č. 1/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou, tvorí prílohu č. 7 zápisnice. Materiál 

uviedol primátor mesta - Peter Fiabáne. 

 

Následne primátor mesta - Peter Fiabáne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta - Peter Fiabáne diskusiu 

uzatvoril a dal hlasovať o uznesení č. 2/2018 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva uznesenie č. 2/2018 - ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 5 tvorí 

prílohu č. 5 zápisnice. 
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Ad 2.3/ Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach 

 

Materiál č. 2/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Materiál uviedol primátor mesta - Peter Fiabáne. 

 

Následne primátor mesta - Peter Fiabáne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta - Peter Fiabáne diskusiu 

uzatvoril a dal hlasovať o uznesení č. 3/2018 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva uznesenie č. 3/2018 - ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 6 tvorí 

prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Len pre vašu informáciu, potom zaradenie pána poslanca 

Barčíka a pána poslanca Kapitulíka do príslušných výborov schválime na najbližšom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnia, kde zložia svoj sľub poslanca. 

Zároveň vás žiadam, dámy a páni, aby ste si na svojej prvej schôdzi, myslím tým schôdzu 

výborov v mestskej časti, v súlade s čl. 3 ods. 2 Rokovacieho poriadku výborov mestských 

častí mesta Žilina, zvolili zo svojich členov predsedu a sekretára a následne informovali o tom 

mestský úrad. Prosím nezabudnite, na najbližšom rokovaní, tak ako väčšinou bolo zaužívané. 

Neviem, mám pocit, že v každom volebnom obvode sú aj starí poslanci, takže skúste využiť 

tú doterajšiu prax, čím skôr zasadnite, zvoľte si predsedu, zvoľte si sekretárov a potom 

informáciu spolu so zápisnicou pošlite tak, ako je zvykom, na mestský úrad. 

 

 

Ad 2.4/ Návrh na schválenie sobášiacich 
 

Materiál č. 3/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Materiál uviedol primátor mesta - Peter Fiabáne a vyzval i ostatných prítomných poslancov, 

ktorí by mali záujem pôsobiť vo funkcii sobášiaceho, aby sa prihlásili. Podotkol, že pred 

samotným výkonom funkcie budú sobášiaci poslanci podrobne oboznámení s náplňou práce 

sobášiaceho. 

 

Následne primátor mesta - Peter Fiabáne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu a spýtal sa, 

či má niekto záujem pôsobiť ako sobášiaci poslanec v meste Žilina okrem poslancov, ktorí sú 

uvedení v materiáli. 

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci Durmis a Cáder. Následne primátor mesta - Peter Fiabáne 

uzavrel možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Durmis: K tomuto bodu by som chcel dať doplnenie v znení: „Poveruje výkonom 

funkcie sobášiaceho poslanca jednorazovo na deň 26.01.2019 MUDr. Petra Durmisa.“ Na 

vysvetlenie, je to sobáš, ktorý neviem odmietnuť a nechcem sa ďalej zúčastňovať sobášov. 

Ďakujem za pochopenie. 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Ja by som poprosil, pani Brathová, je toto možné? Je to 

v poriadku, áno? Dobre, takže beriem, prečítam za chvíľočku. 

 

Poslanec Cáder: Ja by som iba toľko povedal, že po nejakej diskusii počas prestávky, som sa 

rozprával s nejakými novozvolenými poslancami, takisto tu s kolegyňou pani Birnerovou a 

nejako sme sa uzniesli, že by bolo fajn, keby aj tí noví sa zapojili možno do tých sobášov, ja 
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konkrétne mám o to záujem, možno takto vyzývam, aj apelujem na tých novozvolených 

ďalších, prípadne ďalších ľudí, aby sme to nenechali možno na týchto ôsmich, ktorí budú 

musieť sobášiť alebo potom, keby nemohli, tak to musia odmietať, ale aby sme sa možno aj 

my zapojili, ostatní, čiže je to taká výzva, možno aj k vám ostatným, a potom druhá vec na 

vás, na primátora, že teda OK, keď chcem, tak bude sa aj hlasovať, alebo bude nejaký 

doplňovák alebo ako procedurálne toto ideme doriešiť? 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Procedurálne to ideme riešiť tak, že budem dávať hlasovať o 

návrhu uznesenia, tzn., v tom uznesení bude uznesenie, ktoré predložil pán poslanec Durmis, 

tak v tomto prípade by si mal aj ty, ako poslanec, dať návrh na uznesenie, že máš záujem. 

 

Poslanec Cáder: Môžem? Však ešte mám teda priestor, ak môžem iba reagovať, tých mien by 

bolo možno viac, možno to budú aj nejakí ďalší ľudia, čo sme sa bavili, čiže keď tých mien 

bude viac, zatiaľ sme to nedoriešili v rámci prestávky, dáme prestávku, aby sme si to teda 

doklepli, alebo? 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Takto, môj návrh je nasledovný, pokiaľ teraz niekto už vie, že 

chce byť doplnený do zoznamu sobášiacich, nech tak urobí, odhlasujeme to, nie je problém 

v ďalšom zastupiteľstve doplniť tieto počty aj o ďalších sobášiacich, myslím, že nám v tom 

nič nebráni. Áno, môžeme to potom vo všeobecnej rozprave. Dobre, takže ak, tu je už 

konkrétne, že vy viete, evidujem teda pána Cádera, takže poprosím potom písomne. 

 

Poslanec Bechný s faktickou poznámkou: Ja len chcem doplniť, že ešte vlastne sobáši aj pán 

primátor, aj viceprimátori, to je zo zákona a ich nemusíme tu odhlasovať. Takže je nás trošku 

viac. 

 

Poslanec Peter Ničík s faktickou poznámkou: Ja len procedurálne, že ten môže dávať návrh na 

uznesenie, kto sa prihlásil do rozpravy,  takže sú to dvaja. Takže, ak niekto ešte chce dnes, tak 

mal by byť vo vašom návrhu, lebo iba vy môžete dávať návrh na uznesenie v tomto bode. 

Alebo, ak si to ešte niekto rozmyslí, tak potom toho 10-teho.  

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Ďakujem, pán poslanec Ničík to vysvetlil, keďže ste sa do 

diskusie prihlásili len dvaja, tak len v rámci diskusie môžete dať tento návrh, keďže pán 

Durmis dal svoj návrh, tak pokiaľ pán poslanec Cáder má, okrem seba a je tam ešte niekto 

iný, tak treba, aby to tam bolo uvedené. Ešte chcem opraviť pána poslanca Bechného, 

primátor automaticky je sobášiaci, ale viceprimátori nie sú automaticky sobášiaci, tzn., musia 

sa dostať do uznesenia. Takže počkáme na pána poslanca Cádera ešte chvíľočku, a opakujem 

znova, v prípade, že dnes ďalšie mená nezaznejú, nič nebráni tomu, aby sme sa k tomu vrátili 

na niektorom z nasledujúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

Poslankyňa Birnerová s faktickou poznámkou: Ja len by som rada krátko možno apelovala, 

aby v tom pán Cáder neostal sám, lebo sa mi zdá, že čím je ten počet tých sobášiacich vyšší, 

tak tým četnosť vyjde menej často, a aby sa nestalo, že to teda na tých niektorých bude 

vychádzať každý týždeň. Asi by to pre nich nebolo úplne veľká výhra, tak vás chcem, alebo 

na nás chcem apelovať, že aby sme aspoň príležitostne, povedzme, raz do roka, túto funkciu 

zastávali. 

 

Poslanec Peter Ničík s faktickou poznámkou: Ja by som chcel zdôrazniť to, čo Baška 

hovorila, že napr. ja tiež som bol štyri roky poslanec, ktorý sobášil, ale sobášil som asi jednu 

alebo dve svadby, takže to ešte neznamená, keď sa prihlásite noví ľudia, že budete mať veľa, 
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veľa svadieb. To vlastne sa môžete dohodnúť s príslušným odborom. A nie je to povinnosť, je 

to možnosť, ale aby ste tú možno vôbec mali, tak to musí odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo. 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Ja len doplním, že vlastne tá bežná prax je taká, že tí poslanci 

pravidelne rotujú, poviem príklad, je ich osem, tzn., každý víkend alebo, nemusí to byť len 

víkend, môže to byť samozrejme aj piatok, môže to byť aj stred týždňa, teraz už vlastne tie 

požiadavky sú rôzne, ale snaží sa pani Nagyová o rotáciu tých poslancov každý týždeň, takže 

záleží možno, naozaj, je možné aj to, čo povedal pán Ničík, že ten režim môže byť aj iný, keď 

o to požiada. 

 

Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Peťo to vlastne vysvetlil, ja len chcem tí, čo 

ste noví, povedať, že vždy sa posiela harmonogram na dva-tri mesiace dopredu, kde vidíte 

svoje meno, ale vždy sa dá s niekým dohodnúť, keď nemôžete zrovna v tom termíne, tak 

vymeniť, čiže to funguje takýmto spôsobom. 

 

Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta - Peter Fiabáne dal 

hlasovať: 

 

1. o doplňujúcom návrhu poslanca Durmisa poveriť výkonom funkcie sobášiaceho poslanca 

jednorazovo 26.01.2019 MUDr. Petra Durmisa. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 5. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania 

č. 7 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

2. o návrhu poslanca Cádera doplniť poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca 

o Mgr. Denisa Cádera. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 5. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Výsledok hlasovania č. 8 tvorí prílohu č. 5 

zápisnice.  

3. o uznesení č. 4/2018 - ustanovujúce ako celku v znení schválených doplňujúcich návrhov 

poslancov Durmisa a Cádera. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva uznesenie č. 

4/2018 - ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 9 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Ad 2.5/ Určenie platu primátora mesta 

 

Materiál č. 4/2018 bol doručený poslancom s pozvánkou a tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Materiál uviedol primátor mesta - Peter Fiabáne.  

 

Následne primátor mesta - Peter Fiabáne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 

Vzhľadom na to, že sa do diskusie nikto neprihlásil, primátor mesta - Peter Fiabáne diskusiu 

uzatvoril a dal  hlasovať o uznesení č. 5/2018 - ustanovujúce. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva uznesenie č. 5/2018 - ustanovujúce schválili. Výsledok hlasovania č. 10 tvorí 

prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Ad 2.6/ Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019 

 

Materiál č. 5/2018 bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 11 

zápisnice. Materiál uviedol primátor mesta - Peter Fiabáne.  
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Následne otvoril primátor mesta - Peter Fiabáne diskusiu k tomuto bodu programu. Do 

diskusie sa prihlásil poslanec Milan. Následne primátor mesta - Peter Fiabáne uzavrel 

možnosť prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Milan: Ja som si pozrel, že vlastne teda je predložených päť návrhov, je to raz za 

dva mesiace, raz za 3 mesiace, atď., a keď som si pozrel teraz vlastne, že ostatné funkčné 

obdobie alebo volebné obdobie, ktoré bolo, tak tam bolo 41 zastupiteľstiev - riadne 

aj mimoriadne, tak mne to vychádza, že to je 10 do roka. Takže mne sa päť do roka zdá dosť 

málo a trochu sa obávam, že vlastne tých materiálov, teraz je to rýchlovka, hej, aj budúci 

týždeň to bude rýchlovka, ale potom vlastne sa nám môže stať, že z tohto budú nekonečné 

maratóny, a preto ja mám jeden pozmeňujúci návrh, teda skôr iba na doplnenie, a to je v 

znení, že doplnenie predloženého teda, že navrhujem doplnenie predloženého harmonogramu 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019 o zasadnutie dňa 25.10. Tak, to je 

pondelok, dúfam, že som sa nepomýlil, keď som pozeral kalendár, takže na jeseň, jedno 

zastupiteľstvo riadne by som, ešte ja si overím teda, že či som sa nepomýlil, či je to pondelok, 

áno, 25. je pondelok, áno, takže tento návrh mám pozmeňujúci. 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Ďakujem pekne za návrh, niekoľko k tomu poznámok. Tento 

návrh predložil príslušný odbor s tým, že treba si uvedomiť, pri spracovaní toho návrhu, toho 

programu zasadnutí, sa vždy sleduje niekoľko aspektov a to je, aby to nebolo v čase sviatkov, 

aby to nebolo v čase prázdnin, aby bol dostatočný čas na prípravu materiálu zo strany 

pracovníkov mestského úradu, aby bol dostatočný čas medzi zasadnutím komisií a 

zasadnutím mestského zastupiteľstva. Ja momentálne neviem na to reagovať, len sa obávam, 

že čo sa týka tohoto návrhu v tom októbri, realita bude taká, že hneď po skončení 

septembrového zastupiteľstva, ale len tak, ako to vnímam, budeme hneď riešiť ďalšie 

zastupiteľstvo, tzn., bez nejakej veľkej prestávky, ďalšie zasadnutie komisií a prípravu 

nového zastupiteľstva, čiže nie som s tým úplne stotožnený. Môžeme urobiť aj inú vec, že,  

keď ma pani vedúca informovala o tomto návrhu, tak moja otázka bola, či z hľadiska 

fungovania mestského úradu je tento návrh v poriadku. Môže byť pravda to, že na tých 

zastupiteľstvách, keďže ich je len päť, tých riadnych, môže byť tých materiálov viac, je to 

otázka filozofie. Mne sa skôr pozdáva dostatok času na prípravu, dostatok času na 

prerokovanie, z môjho pohľadu ja som to avizoval aj v tej inauguračnej reči, že chcem, aby 

sme, a toto som chcel ešte uviesť potom v bode rôzne, že chcem, aby tie zastupiteľstvá 

prebiehali trošku iným spôsobom, rýchlejšie. Samozrejme, že dôležité je sa na ne dobre 

pripraviť, aby tam bolo zasadnutie toho grémia, aby sme sa vyhli všetkým animozitám. Môj 

návrh je aj taký, že pokiaľ momentálne máme takýto návrh a nevieme sa s ním vysporiadať, 

kľudne môžeme návrh, čo sa týka zasadnutí mestského zastupiteľstva schváliť aj 10-teho 

o týždeň. Nie je s tým žiaden problém a prípadne to môžeme proporčne rozdeliť lepšie, ale 

vzhľadom na to, ako je nastavená jar, alebo ten prvý polrok, tak ten druhý polrok bude 

pomerne veľmi hektický, lebo tri zastupiteľstva na jeseň, naozaj, bude pomerne veľmi veľa. 

Upozorňujem aj na to, že je možnosť mimoriadnych zastupiteľstiev v prípade potreby. Je to 

naozaj  otázka nastavenia filozofie, a tu poprosím aj iných poslancov, ak máte na to nejaký 

iný názor, aby sa prihlásili do diskusie, až si to vydiskutujeme. Opakujem znova, môžeme to 

presunúť ako bod rokovania do ďalšieho zastupiteľstva.  

 

Poslanec Milan: Ospravedlňujem sa, skočil mi zle kalendár a som si to zle zapísal - 28.10. by 

to bolo, to je môj návrh, teda. Môžeme dať hlasovať, keď budeme proti, tak budeme proti, 

keď budeme za, tak budeme za. To je môj návrh. 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Prosím vás, 28.10. je aký dátum? Takže 28.10. platí. 
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Vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta - Peter Fiabáne dal 

hlasovať: 

 

1. o návrhu poslanca Milana doplniť predložený Harmonogram zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Žiline na rok 2019 o  zasadnutie dňa 28.10.2019. Písomný návrh tvorí 

súčasť prílohy č. 5. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh neschválili. 

Výsledok hlasovania č. 11 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.  

2. o uznesení č. 6/2018 - ustanovujúce v predloženom znení. Hlasovaním poslanci 

mestského zastupiteľstva uznesenie č. 6/2018 - ustanovujúce schválili. Výsledok 

hlasovania č. 12 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Ad 2.7/ Diskusia 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa 

prihlásila poslankyňa Chodelková. Následne primátor mesta - Peter Fiabáne uzavrel možnosť 

prihlásiť sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslankyňa Chodelková: Ja by som chcela iba poprosiť, štyri roky sme tu bojovali o to, aby sa 

tá kamera, aby nebolo vidno. 

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Za chvíľu sa k tomu vyjadrím. 

 

Poslankyňa Chodelková: Takže ja iba to, že či by sa to nedalo vyriešiť, lebo bolo to také 

dehonestujúce.    

 

Primátor mesta - Peter Fiabáne: Dovoľte z mojej strany niekoľko vecí, aj k najbližšiemu 

obdobiu, aj k tomuto, čo kolegyňa Ľudka Chodelková predniesla. My sme pri príprave na toto 

zastupiteľstvo riešili postavenie kamery opakovane. Momentálne, kým to nevyriešime inak, 

lebo my sme riešili aj otázku dvoch tabúľ, aby sme nemali len prezentáciu hlasovania, ale aj 

prezentáciu programu, teda bodov alebo materiálov, ktoré patria k jednotlivým bodom 

rokovania. Žiaľbohu, aj po informácii s pánmi technikmi, tu je niekoľko technických 

problémov. Je tu problém aj s elektrikou, je tu viacero vecí. Z mojej strany, ja sa pokúsim ešte 

k tomu aj v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu sa s tým vysporiadať, prídeme 

s nejakým návrhom, a dovtedy navrhujem jednu vec, ak sa vám to bude pozdávať, že 

postavenie kamery sa bude každé zastupiteľstvo meniť, aby to bolo proporčné, tzn., že jedno 

zastupiteľstvo bude kamera naľavo, druhé zastupiteľstvo napravo, aby nikto nebol dotknutý, 

že nie je v snímaní kamery. Vždy sa budete môcť na to zastupiteľstvo potom aj patrične 

pripraviť, podľa toho koho bude kamera snímať. Nehovorím, že je to ideálne, ale naozaj my 

sme to úplne vážne riešili, lebo tu vypadáva, aby ste vedeli, zapojíte sa viacerí, pripojíte 

počítače do siete a už je tu problém vzadu s poistkami, proste sme v starom objekte. Tá 

radnica je pripravená na rekonštrukciu, je tu pripravený projekt a naozaj je to veľmi 

komplikované. Opakovane vám chcem povedať, že sa tomu budem venovať a dám vám 

nejakú aspoň minimálnu informáciu, ale dovtedy navrhujem aspoň takéto riešenie. Ďalej by 

som vám chcel povedať, že ďalšie zastupiteľstvo je 10-teho na budúci týždeň v pondelok. 

Poprosím vás, materiály vám prídu zajtra, a s tým, že ešte nemáme vykreované komisie, tak 

v stredu o 14,00 hodine v menšej zasadačke mestského úradu bude stretnutie s predkladateľmi 

materiálov. To znamená, všetci poslanci, pokiaľ si viete zariadiť čas, tak bolo by dobré, keby 

ste prišli na 14,00 hodinu do zasadačky mestského úradu, kde vám budú odprezentované 
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všetky materiály, ktoré budú predložené na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 

10.12., o týždeň. Hlavne to robíme, nielen teda kvôli starým poslancom, ale predovšetkým 

kvôli novým poslancom. Máme tam rozpočet, máme tam niekoľko problémov, ktoré budeme 

musieť vyriešiť. Budem veľmi rád, keď sa v stredu na mestskom úrade stretneme. To je jedna 

informácia, ďalšia informácia je tá, že budúci týždeň na tom zastupiteľstve, ak teda budeme 

všetci komplet, prebehlo by fotenie kvôli tomu, že vaše fotografie sú umiestňované na 

webstránke mesta, na informačnej tabuli mesta a na mestskom úrade, čiže malo by prebehnúť 

fotenie poslancov a spoločné fotenie, tak by som bol rád, keby ste prišli, ideálne v časovom 

predstihu. Zastupiteľstvo začne o 9,00 a taký bude aj bežný termín začatia zastupiteľstiev 

v tomto kalendárnom roku, čiže vždy v pondelok o 9,00, pokiaľ niečo neovplyvní ten termín 

inak. Čiže, ak prídete v časovom predstihu o 8,00 hodine, tak už prítomný fotograf vás bude 

môcť fotiť. Poprosím vás, keby ste boli ústretoví. To je k budúcemu zastupiteľstvu a k tej 

strede. Vzhľadom na to, že v minulom volebnom období sme mali trošku problém 

s rokovaním na mestskom zastupiteľstve a to zastupiteľstvo bolo také napäté, tak došlo 

k opakovaným zmenám v rokovacom poriadku. Ja by som poprosil potom príslušný odbor, 

v tomto prípade pani Brathovú, že by s pracovníčkami odboru pripravili korekcie v tom 

rokovacom poriadku tak, aby sme sa tam niektorým tým krkolomným veciam vyhli. 

Samozrejme, že bude na vás, že či potom si tento návrh osvojíte, alebo ho nejakým spôsobom 

spripomienkujete, ale mojou snahou naozaj je, aby sme tu mali rokovací poriadok, ktorý bude 

pružný, efektívny. Ja som svoj návrh na prístup k vám ako poslancom, aj počas rokovaní 

zastupiteľstva už uviedol v tej úvodnej reči. Ďalšiu informáciu, mám predstavu, že, už som to 

aj avizoval, že mestská rada nebude zasadať, som uzrozumený s tým, že jednotlivé 

poslanecké kluby, kde je informatívna správa o zložení poslaneckých klubov, pôjde na 

nasledujúcom zastupiteľstve 10-teho, tak toto budeme schvaľovať, teda brať na vedomie, čiže 

predpokladám, že do dnešného dňa už nedošlo k žiadnym zmenám, a že poslanecké kluby 

majú odsúhlasených a zvolených svojich predstaviteľov, predsedov, lídrov, takže ja aj kvôli 

plynulému chodu zastupiteľstva bol by som rád, keby sme sa naozaj vyhli v budúcnosti tým 

dlhým, desaťhodinovým zastupiteľstvám. Urobím všetko preto, aby v predstihu, či už v rámci 

komisií, či už v rámci, a to je teda to, čo vám chcem oznámiť, že v rámci rokovania grémia, 

takého toho poslaneckého grémia, sme všetky veci, ktoré by bolo treba predrokovať, ktoré nás 

budú rušiť, kde budeme mať iné návrhy, tak aby odzneli, a aby sme to pripravili tak, aby to 

zastupiteľstvo prebiehalo efektívne. Chcem vás veľmi pekne požiadať, z mojej strany, aj zo 

strany mestského úradu urobím všetko preto, aby neboli na zastupiteľstve predkladané 

materiály, ktoré nebudú prerokované v rámci komisií. Môžu byť výnimočné prípady, ale tie 

sa pokúsim jednoznačne zdôvodniť, prečo tak konám, ale z môjho pohľadu verím, že sa tak 

nebude diať, ale o to isté chcem požiadať aj vás, aby sme sa vyhli tomuto spôsobu fungovania 

mestského zastupiteľstva, že bez toho, aby sme predrokovali materiály, budeme ich dávať 

priamo na mestskom zastupiteľstve. Vyhneme sa tým zbytočným konfliktom a napätiu, ktoré 

všetci z minulosti vieme, že nebolo prínosné pre rokovanie tohto zastupiteľstva alebo 

bývalého zastupiteľstva. Čiže to je z mojej strany pre dnes všetko. 

 

Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: Ja by som sa vrátil, pán primátor, na začiatok 

toho, keď si hovoril o tej kamere a elektrike, že keď sa to bude robiť, tak by bolo dobre, podľa 

mňa, sem natiahnuť wifi pre poslancov tak, aby vedeli mať komfortný prístup na internet, a je 

tu tá bezplatná mestská, ale tak OK, dobre, nejak to si zbehneme. Ale potom je tu druhá vec, 

ten záznam z rokovania zastupiteľstva, či by bolo možné ho potom rozsekať podľa 

jednotlivých bodov. V minulosti, keď bolo 10-hodinové zastupiteľstvo, veľmi ťažko sa potom 

spätne dohľadával konkrétny bod, diskusia. Teda mne aj viacero ľudí povedalo, že by im to 

veľmi pomohlo, keby vedeli tie záznamy byť uvádzané podľa jednotlivých bodov.  
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Primátor mesta - Peter Fiabáne: Ďakujem za pripomienku, dám vám k tomu spätnú väzbu 

na ďalšom zastupiteľstve. Ja si to prerokujem. Z môjho pohľadu je to dobrá poznámka, 

prejdeme si to a pripravíme to tak, ako navrhujete. To znamená aj otázku wifi, aj otázku 

zrozumiteľného rozdelenia toho videozáznamu tak, aby ľudia si vedeli nájsť jednotlivé body 

rokovania programu, pochopil som.  

                         

Vzhľadom na to, že sa do diskusie už nikto neprihlásil, dal primátor mesta - Peter Fiabáne 

hlasovať o ukončení diskusie. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva ukončenie 

diskusie schválili. Výsledok hlasovania č. 13 tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Záver 
 

Primátor mesta - Peter Fiabáne sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na 

uznesenie, o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Bechný 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 - Peter Fiabáne skonštatoval, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. 

 

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva tvorí prílohu č. 12 

zápisnice. 

 

Na záver sa primátor mesta - Peter Fiabáne poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 
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