
ZÁPISNICA 
 

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15.05.2017 

 

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

mesta Žilina (ďalej len „primátor mesta“), na deň 15.05.2017 v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 3 ods. 2 

písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór mesta, 

prednosta Mestského úradu v Žiline a dotknutí zamestnanci Mestského úradu v Žiline.  

 

Primátor mesta privítal všetkých pozvaných, prítomných občanov a zástupcov médií.  

  

Následne skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 23 poslancov, a tým je mestské 

zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Počet prítomných sa počas zasadnutia zvýšil na 

29. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci Sokol a Janušek. Prezenčná listina tvorí 

prílohu č. 1 zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len 

„zápisnica“). 

 

Primátor mesta poveril písaním zápisnice Teréziu Cibulkovú, zamestnankyňu Mesta Žilina, 

s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline.  

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Bechného a Durmisa. 

 

Za skrutátorov určil v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

z radov zamestnancov mesta Mgr. Janu Brathovú, vedúcu odboru vnútorných vecí a Ing. 

Karola Kruteka, vedúceho odboru ekonomického. 

 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení poslancov: Maňák, Kolenčiak, Juriš, Púček 

a Bačinský. Zároveň sa spýtal, či má niekto z prítomných k zloženiu návrhovej komisie 

pripomienky, resp. iný návrh. 

 

Nikto z prítomných nevzniesol k zloženiu návrhovej komisie žiadne pripomienky. 

Následne dal primátor mesta hlasovať o zložení návrhovej komisie – poslanci: Maňák, 

Kolenčiak, Juriš, Púček a Bačinský. Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva návrhovú 

komisiu schválili. Výsledok hlasovania č. 1 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

2. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017  

3. Záver  

 

Následne sa primátor mesta spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu, 

predloženému s pozvánkou, pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
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Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nevzniesol k návrhu programu žiadne pripomienky dal 

primátor mesta hlasovať o programe ako celku v znení ako bol predložený s pozvánkou. 

Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva program dnešného mimoriadneho rokovania 

schválili. Výsledok hlasovania č. 2 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Schválený program: 

 

4. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 

5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017  

6. Záver  

 

 

Ad 2/ Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2/2017  

 

Materiál č. 68/2017 bol doručený s pozvánkou. Materiál tvorí prílohu č. 3 zápisnice a uviedol 

ho spracovateľ materiálu - Ing. Karol Krutek, vedúci odboru ekonomického Mestského úradu v 

Žiline. 

 

Primátor mesta: Skôr než otvorím rozpravu k tomuto bodu, chcem dať do pozornosti, že tento 

návrh, ktorý je dnes predložený, bol tak, ako už bolo povedané, upravený na základe uznesenia 

mestského zastupiteľstva, ktoré sme schválili na ostatnom zastupiteľstve, kde uznesenie znelo, 

že zastupiteľstvo žiada prednostu mestského úradu o zvolanie pracovného stretnutia k zmene 

rozpočtu k tomuto rozpočtovému opatreniu do 7 dní na úrovni minimálne predsedov výborov 

mestských častí a predsedov poslaneckých klubov, zároveň žiada prednostu o prepracovanie 

zmeny rozpočtu podľa vzoru rozpočtových zmien predkladaných na zastupiteľstvo ŽSK, najmä 

kapitálových výdavkov, a po tretie o predloženie prehľadu investícií do jednotlivých mestských 

častí počas funkčného obdobia súčasného zastupiteľstva. Toto myslím, že sa udialo, stretnutie 

sa konalo, mám presný zoznam - prezenčnú listinu tých, ktorí sa ho zúčastnili. Čiže na základe 

tohto stretnutia bol pripravený tento rozpočet, ktorý je predmetom dnešného mimoriadneho 

zastupiteľstva. Takže toľko len na občerstvenie pamäti. Predpokladám teda, že rokovania, ktoré 

ste odviedli za ostatný čas, boli plodné, konštruktívne, a že sa k tejto zmene rozpočtu vyjadríme 

veľmi stručne, a že dnešné zastupiteľstvo ukončíme v rekordnom čase. Bol by som nesmierne 

rád, aby ste mali potom priestor na teda ďalšie posudzovanie, dohodovanie sa ako naložiť s 

ušetrenými prostriedkami.  

 

Následne primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásili poslanci 

Juriš, Púček, Zrník, Cibulka, Maňák, Groma, Kapitulík. 

 

Primátor mesta uzavrel možnosť prihlásenia sa do diskusie s diskusným príspevkom. 

 

Poslanec Juriš: Úvodom by som chcel poďakovať samozrejme aj pánovi prednostovi za to, že 

zvolal to stretnutie, kde sme si vedeli vydiskutovať nejaké náležitosti z predchádzajúceho 

rozpočtu, teda stretnutie na úrovni predsedov poslaneckých klubov, ale aj predsedov výborov 

miestnych častí, a rovnako aj pánovi Krutekovi za to, že bol ústretový a vedeli sme sa stretnúť a 

doladiť ten rozpočet tak, aby nejakým spôsobom už napĺňal predstavy, poviem nás, poslancov. 

Pripravil som si k tomuto rozpočtu len jeden pozmeňovák. Nie je to nič zložité, v podstate sa 

jedná len o poslanecký fond, tak ako sme si ho minulý rok odsúhlasili, že ho máme rozšírený o 

časť na kapitálové výdavky. Možno to môže slúžiť aj ako taká ukážka, čo by ste mali možnože 

urobiť do budúceho zastupiteľstva tak, aby sa stihlo vyobstarávať, ak teda chcete niečo vo 
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svojich obvodoch urobiť a nakúpiť či už nejaké hojdačky, alebo niečo. Máte tam tých 16 000, 

čiže možno aj preto ten pozmeňovák, aby ste vedeli na čo tých 16 000 práve je. Čiže ja som si 

spolu s kolegom Tonom Trnovcom na základe teda aj občanov na stretnutiach urobil malý 

pozmeňovák, kde kapitálová časť tohto nášho poslaneckého fondu sa rozpúšťa na jednotlivé 

aktivity v mestských častiach Bytčica, Trnové a Mojšova Lúčka. Konkrétne je to tak, ako to 

máte pred sebou. V Mojšovej Lúčke chceme si dorobiť jednu miestnosť na stretávanie sa s 

občanmi, čiže chceme tam zakúpiť mobiliár, stoličky a dorobiť plávajúcu podlahu. V Trnovom 

pod miestnym cintorínom aj v zmysle územného plánu je urobená možnosť komunikácie, 

parkovísk a cyklotrasa. Čiže dal som tieto peniaze na vyobstaranie projektovej dokumentácie 

pod cintorínom, kde sa do budúcna môže stavať teda aj domu smútku, čiže bude to slúžiť 

rovnako všetkým občanom Trnového. V miestnej časti Bytčica pán Trnovec dostal požiadavku 

na vybudovanie detského ihriska, čiže pocítia to aj tí najmenší, aj rodičia, čiže takýmto 

spôsobom sme sa rozhodli rozpustiť našu časť poslaneckého fondu v časti kapitálových 

výdavkov, ak to podporíte, budeme veľmi radi. Hovorím aj za mňa, aj za kolegu poslanca 

Antona Trnovca. 

 

Poslanec Púček: Teraz predrečník hovoril, že ďakuje pánovi primátorovi za toto stretnutie. Aj 

ja ďakujem, ale ďakujem aj vám, teda hlavne predsedom klubov, že sa tu opätovne takto 

zbytočne musíme stretávať, pretože o tomto všetkom už sme mohli rozhodnúť, pretože vy ste 

boli práve tí, ktorí ste o rozpočte rokovali na úrovni vedenia mesta, a bohužiaľ, v konečnom 

dôsledku ste sa na zastupiteľstve otočili opačne a dnes ako vidím, sú tu rôzne návrhy a každý si 

chce nejako prihriať nejakú polievočku. Tak aj ja si ju chcem prihriať jedným návrhom 

pozmeňujúcim s tým, aby sa do tohto návrhu doplnilo doplnenie predloženého návrhu Zmeny 

rozpočtu mesta Žilina č. 2/2017 podľa tabuľky, kde žiadam, aby boli uvoľnené prostriedky z 

rezervného fondu vo výške 531 000, jedná sa o lávku Brodno – Vranie. Takýto podobný návrh, 

tu už, myslím, predložil aj pán poslanec Kapitulík, ale fakt mrzí ma to, že sme tu dnes, pretože 

tieto veci už mohli byť dávno rozhodnuté, a my sme si mohli všetci robiť inú prácu. 

 

Poslanec Zrník: Spolu s pani kolegyňu Martinkovou predkladáme tiež pozmeňujúci návrh k 

predkladanému materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 - zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2/2017, materiál č. 68/2017. Tento materiál, tento pozmeňujúci návrh, som vám 

rozdal na stôl. V tabuľke je aj upravený tento rozpočet a ja prečítam dôvodovú správu: 

Revitalizácia vnútrobloku na ulici Dobšinského je rovnako ako rekonštrukcia parku Ľudovíta 

Štúra zahájená a je potrebné túto akciu bezodkladne dokončiť. Nakoľko najbližšie mestské 

zastupiteľstvo je stanovené na termín 26. júna 2017 a prichádza letné obdobie je nevyhnutné, v 

čo najkratšom čase, spustiť proces verejného obstarávania a prípravných prác súvisiacich s 

touto akciou. Uvedená rozpočtová zmena je oproti pôvodnému plánu navýšená z dôvodu 

komplexnosti riešenia celej revitalizácie. 

 

Poslanec Cibulka: Ja by som si dovolil dať doplňujúci návrh k tejto zmene rozpočtu iba z iného 

dôvodu. Bol som oslovený pred troma týždňami u nás na Solinkách, má pani syna na vozíčku, 

a keď sa robili tie chodníky, tak si myslela, že to urobia tak, aby sa s tým vozíkom dalo chodiť 

do vchodu, ale nespravilo sa to tak. Ja som tam bol potom so zástupcom investičného 

oddelenia, potom so zástupcom odboru dopravy, a teda dnes ráno som dostal také echo, že ani 

jeden ten odbor to nedokáže urobiť, že to nie je v ich kompetencii jednoducho. Tak ja by som 

len chcel poprosiť, aby sme vydelili sumu z rezervného fondu 2000 € na úpravu vlastne tejto 

prístupovej cesty, aby sa s tým vozíkom tam ľahko dostala, pretože tá mama sa stará o neho 

sama. Ak by sa toto dalo proste nejako jednoducho urobiť, proste nie je to taká veľká čiastka 

z toho rezervného fondu a ja by som to nepredkladal takto, keď sme sa nedohodli, len dnes som 
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dostal to echo, že to nespravia, a keď to budeme takto odkladať, tak sa to spraví za pol roka 

a dovtedy tam vlastne neviem, ako tam bude chodiť. 

 

Poslanec Maňák: Ja chcem len tej k položke to je bod 11.4 - detské ihriská a športoviská, tam v 

stati 3 je napísané, že dokumentácia pre územné rozhodnutia a posúdenie EIA projektu 

budovania športovísk, posúdenie využitia celého územia od Budatína po Tepličku. Tak chcem 

poďakovať, že je to od Budatína po Tepličku, ale chcel by som, aby to skutočne bolo takto a 

tam nepotrebujeme dokumentáciu pre územné rozhodnutia a EIU, tam potrebujeme nejakú 

urbanistickú štúdiu na celé to územie, a bol by som rád, keby sa tá urbanistická štúdia riešila 

nejakou verejnou súťažou urbanisticko-architektonickou. Dávam takýto pozmeňovací návrh, 

nech je to teda štúdia využitia toho nábrežia a nech mesto vypíše na to urbanisticko-

architektonickú súťaž - celoslovenskú. A ešte poprosím, že keď skončia diskusné príspevky, 

poprosil by som o prestávku 10 minútovú.  

 

Poslanec Groma, prvý zástupca primátora: Ja sa dnes nestačím čudovať, čo sa tu deje. Jasne 

bolo dohodnuté na zastupiteľstve, že sa stretneme a dohodneme sa, ktoré položky pôjdu do 

mimoriadneho zastupiteľstva. Ja si myslím, že to, čo sa dohodeme, to platí. A teraz tu všetci 

predbiehate sa s nejakými pozmeňujúcimi návrhmi a robíte si tu niečo, čo nebolo dohodnuté. Z 

toho vyplýva, že absolútne sa vám nedá veriť. Vy navrhnete, aby sa niečo stalo, to sa stane, 

a potom to nedodržíte, a potom si tu robíte vlastné veci. Čiže, to, čo z toho vyplýva, že si robíte 

z úst a nechcem to dokončiť čo. Preto žiadny návrh z týchto, ktoré ste tu dali, nepodporím. Vy 

ste poslanci oneskorili výber alebo možnú realizáciu verejných obstarávaní o 4 týždne. Teraz 

týmto pádom oneskoríte ďalší proces. A mohli sme to schváliť všetko na riadnom 

zastupiteľstve, teraz tu vidím, že tu dávate pozmeňováky, na ktorých nie sú urobené napríklad 

projekty, nie sú urobené územné konania, nie sú urobené stavebné konania. Z toho vyplýva, že 

ak sa to nestihne do konca roka, znova to pôjde len do rezervy a tento rok sa to nezrealizuje a 

zas to bude len budúci rok. Čiže všetko, čo bolo dohodnuté na predchádzajúcom zastupiteľstve, 

a to je hlavne návrh nezávislých poslancov, ktorí žiadali, aby bol určitý postup, ten sa aj stal, a 

znova ste to nedodržali. Ako vám máme veriť? Ako máme s vami spolupracovať, keď vaše 

verejné slovo neplatí a znova to tu robíte presne naopak, ako ste vy chceli. Absolútne ste 

nezodpovední a absolútne ste nekorektní a vizitka vašej práce je tento chaos. 

 

Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Už som sa chcel prihlásiť skôr, výnimočne musím 

teraz s pánom viceprimátorom súhlasiť. Tiež som trošku prekvapený, že sa deje toto, čo sa deje 

a naozaj si myslím, že to nie je dobrá vizitka ani dobrý postup. My sme sa naozaj na poslednom 

mestskom riadnom zastupiteľstve dohodli, že z viacerých dôvodov nepodporíme ten pripravený 

návrh na zmenu rozpočtu, a že to prebehne nejakým procesom, a tento proces sa v tomto 

momente celý rozbíja, preto podporujem tú 10 minútovú prestávku a naozaj toto by sme mali 

celé prehodnotiť, čo sa momentálne deje. 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Ja by som chcel len povedať jednu vec, že to, čo 

hovorí pán viceprimátor, je pravda. Ja som nebol, nemal som tú možnosť sa zúčastniť preto, že 

som bol v zahraničí, ale je mi trošku ľúto, že také veci, ako je havarijný stav lávky, ktorá už 

bola pre štyrmi rokmi odstavená a decká mali lietať do Brodna do školy a proste celá obec 

Vranie, Brodno boli od seba odrezané, následne sa to nejak rýchlo zrekonštruovalo, je to všetko 

dočasné, že sa toto nedalo do programu, osem rokov alebo desať sme tam pripravovali 

projekty, vykupovali sme pozemky a dnes v štádiu, keď máme vysúťažiť, to zastavíte. Tento 

rok, keď sa to takto urobí, tak to nebude pokračovať, tak ja v tomto smere nemôžem súhlasiť, 

že som dal návrh a je to porušenie dohody, fakt nemôžem s tým súhlasiť. 
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Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Ja by som chcel pripomenúť vlastne, že ten môj 

návrh na zmenu rozpočtu je veľmi operatívny a naozaj som nerátal s tým, že by som ho vôbec 

mal dávať teraz, ale nejako som nemal na výber. 

 

Poslanec Bechný s faktickou poznámkou: Ja musím sa pridať, ja tiež výnimočne súhlasím s 

pánom viceprimátorom Gromom a navrhujem, aby sme to všetko do riadneho, ktoré bude v 

júni, nie je to tak ďaleko, aby sme tieto doplňujúce veci odložili a dali to na riadne 

zastupiteľstvo. A prihováram sa za tú prestávku. 

 

Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: Aj ja, nie výnimočne, ale častejšie súhlasím s 

pánom Gromom, ale takisto súhlasím s ním, ale aj s ostatnými, ktorí, ak nejakým spôsobom 

namietajú všetky tieto predložené pozmeňovacie návrhy, pretože vskutku je to v rozpore s 

dohodou, ktorú sme urobili na neformálnom stretnutí k rozpočtu, kde sme sedeli s pánom 

prednostom, s pánom Krutekom, dohodli sme sa, ktoré veci pustíme, a ktoré nepustíme. 

Korektne sme si vysvetlili princíp a odišli sme z toho stretnutia s tým, že to bude platiť. Toto 

všetko teraz sú veci, ktoré boli v pôvodnom rozpočte a zamietli sme ich s tým, že potrebujú 

širšiu diskusiu. Tá širšia diskusia k nim sa neudiala, s výnimkou Joža Juriša, to vnímam ten 

jeho materiál ako úplne korektný s tým, že len si chce ako keby zlegalizovať tie poslanecké 

fondy a zapojiť ich, čo je úplne O.k., ale všetky ostatné veci boli v materiáli - neboli schválené, 

nebola k nim diskusia a dohodli sme sa. 

 

Poslankyňa Martinková s faktickou poznámkou: Takisto súhlasím, že sme sa na niečom 

dohodli a mali by sme to dodržať, ale sú aj nejaké výnimky. Patrik, hovoril si, že sú stavby, na 

ktorých nie je územné a stavebné rozhodnutie, ale na vnútroblok Dobšinského je územné aj 

stavebné rozhodnutie, tá plocha je rozbitá, sú tam zavedené kanalizačné, vodovodné prípojky, 

je tam zavedená elektrika. Občania sa ma dennodenne vypytujú, kedy to bude. Už sú z toho 

nervózni, takže vedela by som o tom povedať viac, ale už som toľko slov o tom povedala, že 

nemám už na to energiu, tak ja by som vás chcela poprosiť o tú výnimku, že túto rozostavanú 

záležitosť by sme dotiahli do konca. Tak ako park Ľudovíta Štúra, pretože ten je v podstate tiež 

otvorený a dali sme ho medzi prioritu a odsúhlasili. 

 

Poslankyňa Chodelková s faktickou poznámkou: Pán Groma, tiež výnimočne s vami súhlasím. 

Branko, tiež si to povedal, takisto súhlasím. Ja chcem poďakovať za to stretnutie, čo bolo vtedy 

na tom meste, lebo tam sme sa naozaj korektne dohodli. Je tu veľa vecí, ktoré treba súrne, ja 

som hovorila ako príklad Kvačalovu, kde to je fakt nebezpečné. Matky s deťmi tam chodia po 

ceste, fakt v ohrození života. Takže súhlasím aj s tým, čo navrhol Peťo. Dajme si 10 minútovú 

prestávku, dohodnime sa, ale naozaj to, čo sa povie, to by malo platiť, a povedali sme si to 

jasne, že pripravíme materiál, na ktorom sme sa dohodli a ten by sa mal odsúhlasiť, nič navyše. 

 

Poslanec Groma, prvý zástupca primátora, s faktickou poznámkou: Ivetka, aj iné stavby majú 

stavebné povolenie, napr. keď sme mali posledný výbor na Vlčincoch, tak občania sa pýtali, 

prečo sa nerobia parkoviská, ja som povedal, že poslanci neschválili rozpočet, a ty si bola ticho. 

Ty si nepovedala, že ja som neschválila ten rozpočet. Sú tu aj iné stavby, ktoré ste odsunuli, 

čiže každá má nejakú prioritu. Či park, či parkovisko, či iná investičná činnosť. Čiže mali by 

sme k tomu pristupovať komplexne a nie vyberať z toho iba tie hrozienka, kto komu záleží. 

Ivetka, dala si sa na boj, ja viem, že chceš urobiť parčík, ale sú tu pravidlá, ktoré sme si všetci 

dohodli a je to váš návrh, vášho klubu, tak ja si myslím, že by sme ho mali všetci dodržiavať. 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: V podstate rešpektujem to, čo bolo povedané, tak ako 

to povedala aj predrečníčka poslankyňa Chodelková, že bola nejaká dohoda, ale ja tú dohodu aj 
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tak považujem, že to bola dohoda, o ktorej, fakt, sa dozvedám len teraz a chcem tým poukázať 

na vec, že takéto dohody by sme mali robiť, ale predsa by to zastúpenie malo byť iné, mali by 

sme raz sa stretnúť takto spoločne, nie na mestskom zastupiteľstve, ale prehodnotiť aj význam 

celých našich komisií. A keď poveríme svojho vedúceho alebo predsedov, zástupcu 

jednotlivého obvodu, tak potom budem rešpektovať tú dohodu. O takejto dohode, ako tu 

rozprávate, ja ako poslanec som sa až teraz dozvedel. Ale nevadí, rešpektujem, čo ste sa 

dohodli, nech to tak je, ako to povedal aj viceprimátor, rešpektujem to. Bohužiaľ sa všetko 

oddiali, ale ja to teraz rešpektujem a som ochotný aj ten môj návrh v podstate aj stiahnuť.  

 

Poslankyňa Martinková s faktickou poznámkou: Stále musím opakovať, je to rozostavaná 

stavba. Tu je veľa záležitostí, ktoré sa ešte ani nezačali. Toto je skutočne rozostavané a ja si 

myslím, že všetci dokážeme logicky uvažovať, že rozostavanú stavbu treba dokončiť. Neviem 

už ako inak by som to zdôvodnila a to, že ohľadom rozpočtu, že sme ho zastavili do určitého 

času, môžem na to povedať, že keď chce človek vyhrať vojnu, tak musí sa zmieriť s tým aj, že 

aj prehrá nejakú bitku. 

 

Poslanec Delinčák s faktickou poznámkou: Ivetka, je to rozostavaná stavba, ale dohodli sme sa 

jasne, ty si na tom stretnutí bola, aj si akceptovala závery, že sa to nebude robiť. Kvačalova, 

Ľudka tam býva, ja to mám v obvode, tam dennodenne chodia starí ľudia po križovatke, ktorá 

je extrémne nebezpečná. Napriek tomu sme s tým súhlasili, aby teda bola dodržaná dohoda, 

odsunie sa to o pár týždňov, tak prosím ťa, skús aj ty rešpektovať tú dohodu, ktorú sme spolu 

mali všetci a každý urobil obety. 

 

Poslanec Kapitulík: V prvom rade chcem všetkým poďakovať za prípravu tohto návrhu 

rozpočtu, lebo myslím si, že to bol výrazný posun vpred aj pri tom, ako by sme mali v týchto 

veciach komunikovať. Plne rešpektujem všetko, čo tu bolo povedané, súhlasím s tým a 

rešpektujem aj tú dohodu, ktorá bola urobená. Preto v prípade, že sa na tej prestávke 

dohodneme všetci, že tie veci, ktoré považujeme za dôležité, a ja ich tu aj poviem, ktoré 

považujem za dôležité, schválime v júni a ten posun do júna neohrozí realizáciu týchto aktivít, 

tak aj ja tento svoj pozmeňovací návrh stiahnem, ale dovolím si ho predniesť minimálne kvôli 

tomu, aby sme vedeli, že to sú veci, ktoré podľa mňa treba spraviť a zbytočne sa naťahujeme a 

nechcem, aby toto naše vzájomné handrkovanie ohrozilo realizáciu týchto aktivít, ktoré sú pre 

občanov veľmi dôležité. Môj návrh spočíva v zapojení prostriedkov z rezervného fondu navyše 

oproti návrhu o 1 216 000 € s tým, že výdavky pozostávajú v časti B podľa programov 7.2 - 

Správa a údržba pozemných komunikácií, Obstarávanie kapitálových aktív, tzn. výdavky z 

rezervného fondu v rovnakej výške navýšené, tzn. 1 216 000 € a je tam úprava križovatky - 

ulica Obvodová a Pod hájom 20 000, lávka Brodno - Vranie 531 000, chodníky Trnové 

125 000, chodník Budatín - Zádubnie 90 000, chodník na ulici Kvačalova 100 000, premostenie 

potoka Brodno 300 000 a parkovacie miesta v meste Žilina, tzn. rozšírenie parkovísk na 

sídliskách 50 000. Všetko sú to veci, ktoré sú pripravené, ktoré naozaj, dovolím si povedať, že 

asi všetci sa zhodneme, že ich treba urobiť. Ja predkladám tento pozmeňovací návrh s tým, že 

ak sa na tej prestávke dohodneme, že všetky tieto veci posunieme do júnového riadneho 

zastupiteľstva s tým, že to neohrozí ich realizáciu, tak tento návrh stiahnem, ak tú dohodu 

budeme samozrejme všetci rešpektovať, ale naozaj myslím si, že občania a ich potreby a toto sú 

urgentné potreby, a plne súhlasím s tým, čo povedal Janko Púček, tá lávka v Brodne je v 

katastrofálnom stave. Premostenie potoka v Brodne je veľmi dôležité k tomu, aby sme sa vyhli 

ďalším záplavám, ktoré možno o rok opäť prídu a ohrozia majetky ľudí v Brodne. Parkovanie 

je pre všetkých dôležité. Ako spomínala kolegyňa Chodelková, chodník na ulici Kvačalovej je 

životne dôležitý, atď., takže predkladám tento návrh a tiež sa prihováram za tú 10 minútovú 

prestávku a verím, že tú dohodu, ktorú na tej prestávke urobíme, budeme všetci akceptovať. 
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Poslanec Zelník s faktickou poznámkou: Ak sa raz niekto na niečom dohodne, mal by si tie 

dohody ctiť, lebo potom to vyzerá tak, že dobre, väčšina sa dohodne a potom ešte predsa len 

prídem s nejakým pozmeňovacím návrhom, aby to nebol pozmeňovací návrh mestského 

zastupiteľstva, neurobilo to mesto, ale ja som to dal. Prosím vás, aký populizmus, aké ja? Sme 

tu nejaký kolektív. Aj vy, čo dávate pozmeňovacie návrhy, dávate ich predsa za nejaké obvody, 

ale sú tu len mená. Ja som dal, ona dala. Takže, prosím vás, ctime dohody a najmä všetok ten 

výsledok je to práca celého kolektívu a celého mestského zastupiteľstva, lebo všetci za to musia 

zdvihnúť ruky, takže prestaňme s tým, že kto čo dáva a poďme radšej sa venovať zmysluplným 

veciam na meste. 

 

Primátor mesta: Dovolím si skonštatovať, že týmito zvláštnymi procedúrami, ktoré ste vniesli 

pri schvaľovaní rozpočtu do zastupiteľstva, sme stratili už teraz 3 týždne. Pritom opakujem, že 

predtým ste mali materiál k dispozícii 5 týždňov, tzn. prešlo 8 týždňov, a vy do dnešného dňa 

neviete, či áno, alebo nie, čo áno alebo nie, atď. Ak to odložíme do ďalšieho zastupiteľstva, ja 

chápem, prejde ďalších 6 týždňov. Čiže stratíme dohromady 14 týždňov a 14 týždňov pri 

verejnom obstarávaní je zásadná doba, ale O.k. Ja absolútne rešpektujem, dámy a páni, aby 

bolo jasné, vašu kompetenciu rozdeliť peniaze, ako považujete za vhodné a dôležité. To je vaša 

kompetencia, zásadná kompetencia zo zákona, ale spôsob, akým to robíte, je pre mňa 

nepochopiteľný a myslím si, že pre občanov tohto mesta neprijateľný. Ak tu máme teraz 6 

pozmeňujúcich návrhov, napriek tomu, čo ste teda deklarovali, že teda to schválime, aspoň to, 

čo môže ísť a potom sa dohodnete v záujme, čo a ako by to mohlo ísť, aby sme nemuseli na 

zastupiteľstve predvádzať celý ten cirkus, kto chce, kto nechce, atď., atď., tak ja vás chcem 

jednoducho poprosiť, aby ste možno zvolali ešte alebo dali návrh na jedno mimoriadne 

zastupiteľstvo, ktoré môže byť kľudne o 3 týždne, nemusíme čakať 6 týždňov. Za 3 týždne sa 

isto viete dohodnúť, ale už korektne, predtým ako prídeme na zastupiteľstvo o tom, ako má ten 

rozpočet vyzerať, aby sme neprichádzali s tým, že dnes máme tu 6 návrhov a z tých 6 návrhov 

sú prakticky 4 o tom, aby sme dali nazad to, čo sme minule neschválili. To ako čo? A to už 

nehovorím o tom, že pán Kapitulík už píše na Facebooku, že on zabezpečí lávku do Vrania 

a dnes to dá späť do rozpočtu, a pritom na minulom zastupiteľstve bol proti tomu. Ako o čom je 

toto celé? Povedzte, ja tomu naozaj vážne nerozumiem. Ale dobre, nemusím tomu rozumieť ja, 

podstatné pre mňa je to, že tomu nerozumejú občania tohto mesta. A ešte raz apelujem na vás, 

prosím vás pekne, skúste sa korektne dohodnúť kam tie peniaze posuniete a predtým ešte ako 

prídete na zastupiteľstvo, nech tu nerobíme naozaj so seba všetci bláznov. 

 

Následne primátor mesta vyhlásil 10 minútovú prestávku. Po jej ukončení mestské 

zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní. 

 

Primátor mesta: Ako ma informoval šéf klubu nezávislých poslancov, pán Fiabáne, došlo k 

nejakej dohode o stiahnutí materiálov. Ja dávam ale ešte predtým jeden návrh, aby sme v tejto 

chvíli stiahli všetky pozmeňujúce návrhy, pretože bude priestor o týždeň si to naozaj všetko 

vykomunikovať tak, ako bolo dohodnuté a potom buď o 2 týždne, alebo 3 týždne zvolať 

zastupiteľstvo. Termín presný by sa určil na tom stretnutí, ktoré bude o týždeň v pondelok, ak 

súhlasíte. Je takýto všeobecný súhlas? Dobre. 

 

Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Na tom stretnutí, dohoda je, teda návrh je 

nasledovný: pozmeňujúce návrhy, dnes predložené, by sa stiahli okrem dvoch materiálov, jeden 

je materiál pána Juriša, s ktorým nikto nemal problém a druhý je pozmeňujúci návrh toho 

uznesenia, ktoré dal pán Maňák. Ostatné by sa všetky stiahli s tým, že na budúci týždeň v 

pondelok by sa uskutočnilo, poprosili by sme pána prednostu o zvolanie stretnutia celého 

poslaneckého zboru, ak bude záujem v priestoroch mestského úradu kvôli dohode, čo sa týka 
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zmeny rozpočtu a potom následne my sme navrhovali 29. mája, ale v prípade, že pán primátor 

máš dovolenkou alebo teda si v zahraničí, tak vieme sa dohodnúť aj inak. 

 

Ing. Igor Liška, prednosta mestského úradu: Takže, v pondelok platí o deviatej na Mestskom 

úrade v malej zasadačke. 

 

Primátor mesta: V pondelok o deviatej v malej zasadačke bude stretnutie všetkých, ktorí majú 

záujem diskutovať na túto tému. 

 

Poslanec Púček s faktickou poznámkou: Ja som len chcel pripomenúť jednu vec, že aby sme 

prestali hovoriť, že ja, ja, ale hovorme my, za náš klub. Hovorme, že my všetci, my sme 

poslanci, tu všetci, nehrajme sa na závislých, nezávislých, na ľavých, pravých. Sme tu všetci 

pre to, čo potrebujú občania, tak to skúsme takto pomenovať a bude tu určite kľud a určite sa 

vždy dohodneme. 

 

Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Prepáčte, ale ten môj návrh sa naozaj netýkal toho, 

čo sme riešili minule toho rozpočtu, ja neporušujem žiadne pravidlá a iba operatívne mením to, 

čo som už tri týždne nemohol dosiahnuť inou cestou. Fakt to bude možno v hodnote 500 €, ja 

neviem. 

 

Primátor mesta: Aká bola tá iná cesta, pán Cibulka? 

 

Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Prepáčte, ale ten môj návrh sa naozaj netýkal toho, 

čo sme riešili naposledy ohľadom toho rozpočtu a neporušujem žiadne pravidlá iba operatívne 

mením to, čo som už tri týždne nemohol dosiahnuť inou cestou. To je možno v hodnote 500 €.  

 

Primátor mesta: Aká to je iná cesta, pán Cibulka? 

 

Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Riešil som to s investičným odborom, boli sme na 

obhliadke toho miesta a povedali, že to spravia. Za tri dni mi prišlo, akože to nespravia, že to 

treba dať na odbor dopravy, bol som tam s odborom dopravy, bola tam aj matka toho 

postihnutého syna. Povedali, že o tom pouvažujú, dnes som dostal odpoveď, že to nemôžu, že 

to nie je ich kompetencia, asi nemajú na to peniaze. Tak som operatívne vydelil z toho 2000 €, 

možno 500 sa reálne použije na úpravu schodov, aby sa tam on dostal s vozíkom. To je všetko, 

tu neriešime vlastne rozpočet. 

 

Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Len jedna poznámka, dohodli sme sa za dverami, že 

všetky, všetky návrhy sa stiahnu s tým, že keď poslanec vie, že sa rieši rozpočtová zmena 

nemôže občanovi sľúbiť, že to vybaví. Proste musí počkať, až kým sa dohodne. Nemôže sľúbiť 

občanovi, že to vybaví, keď vie, čo sa deje. 

 

Primátor mesta: No, ale takých, čo sľubujú a nemajú z čoho, tak takých je tu viac, 

pochopiteľne. 

 

Poslankyňa Filipová s faktickou poznámkou: Tiež by som bola za to, keby sa návrh Peťa 

Cibulku podporil, pretože toto sú menšie služby, ktoré naozaj tým ľuďom pomôžu. Tu nejde 

ani tak o peniaze, ale o to, že títo ľudia to naozaj potrebujú. Keď chceme dať nejaké dva 

pozmeňujúce návrhy, prečo by sme ešte jeden nemohli dať? Ja viem, že by sa mohli dať aj 

ostatné, ale si určite myslím, že v prvom rade postihnutým pomôcť treba. 
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Primátor mesta: Neviem dokedy chcete o tom diskutovať. Ja dám hlasovať o všetkých, ktoré 

boli predložené a bude na vašom rozhodnutí, či ich schválite, či nie. 

 

Poslanec Cibulka s faktickou poznámkou: Ja by som sa len vyjadril k tomu, že či som niečo 

sľúbil, či nesľúbil, ale robím všetko preto, aby som proste tieto veci, ktoré by mali byť 

automatické, aby som trošku napravil. Takže tu nejde o môj sľub, veď, preboha, to je už úplne 

elementárna vec. 

 

Poslanec Fiabáne s faktickou poznámkou: Ešte raz chcem poprosiť nás všetkých, dohodli sme 

sa teraz na prestávke. My, čo sme tam boli, všetci, čo sme tam boli, kolega, si tam mohol byť 

takisto, sedieť (reakcia na poslanca Púčeka). Sme sa dohodli, aký návrh je, všetky 

pozmeňujúce, čo sa týka zmeny rozpočtu - je návrh stiahnuť, tak nech sa každý predkladateľ 

vyjadrí, a potom dajme hlasovať. 

 

Primátor mesta: Takže, o čom mám dať hlasovať teraz, o každom návrhu? Dobre, ja sa každého 

spýtam, či sťahuje alebo nesťahuje, a ak nesťahuje, dám hlasovať. Dobre, dámy a páni takže to 

sme mohli spraviť aj bez prestávky a diskusie, ktorá bola.  

 

Následne, vzhľadom na to, že do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor mesta diskusiu 

ukončil a dal hlasovať: 

 

1. o návrhu poslanca Juriša a Trnovca, druhého zástupcu primátora (uznesenie č. 94/2017 - 

časť I bod 1). Hlasovaním poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. 

Výsledok hlasovania č. 3 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. 

Poslanec Púček stiahol svoj pozmeňovací návrh. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. 

 

Soločný pozmeňovací návrh stiahli aj poslanci Martinková a Zrník. Písomný návrh tvorí súčasť 

prílohy č. 2 zápisnice. 

 

2. o návrhu poslanca Cibulku v znení: „Vyhradenie sumy 2000 eur na úpravu prístupu do 

vchodu na Platanovej 6 tak, aby sa umožnilo komfortne doň vchádzať aj vozíčkarom. 

Financie sa prevedú z rezervného fondu obce“. Hlasovaním poslanci mestského 

zastupiteľstva tento návrh neschválili. Výsledok hlasovania č. 4 tvorí prílohu č. 2 

zápisnice. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

 

3. o návrhu poslanca Maňáka (uznesenie č. 94/2017 - časť I bod 2). Hlasovaním poslanci 

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

2 zápisnice. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 zápisnice. 

Poslanec Kapitulík stiahol svoj pozmeňovací návrh. Písomný návrh tvorí súčasť prílohy č. 2 

zápisnice. 
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4. o uznesení ako celku v znení schválených pozmeňovacích návrhov poslancov Juriša, 

Trnovca, druhého zástupcu primátora a Maňáka (uznesenie č. 94/2017). Hlasovaním 

poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili a prijali uznesenie č. 94/2017. 

Výsledok hlasovania č. 6 tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

 

Ad 3/ Záver 

 

Primátor mesta sa spýtal návrhovej komisie, či nedostala písomný návrh na uznesenie, 

o ktorom poslanci nehlasovali.  

 

Poslanec Kolenčiak 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. 4 zápisnice. 

 

Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

____________________________                          _____________________________       

              Ing. Igor Choma                                                          Ing. Igor Liška                   

         primátor mesta Žilina                                             prednosta mestského úradu                    
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