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Materiál na rokovanie pre: 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

  

 

 

 

                 Číslo materiálu: _____/2021 

                                                                                                 

 

 

 

K bodu programu 

 

POŽIADAVKA NA ZABEZPEČENIE PRAVIDELNEJ AKTÍVNEJ ÚČASTI 

ZODPOVEDNÝCH ZÁSTUPCOV MESTA NA ZASADNUTIACH VÝBOROV 

MESTSKÝCH ČASTÍ 

  

 

 

 
Materiál obsahuje:            Materiál sa odporúča prerokovať v komisii: 

 

1. Návrh na uznesenie     životného prostredia 

2. Dôvodová správa     dopravy 

3. Materiál      územného plánovania a výstavby 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2021 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. žiadať prednostu mesta 

 

1. zabezpečiť úpravu potrebných mestských dokumentov tak, aby každý volebný obvod, do 

ktorého patria prímestské časti mal vlastného asistenta  

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

 

Prímestské časti sú svojou rozlohou často väčšie, ako sídliská, alebo stred mesta, ale sú riedko 

obývané primárne IBV zónami a sú reprezentované malým množstvom poslancov. Tí musia 

obsiahnuť veľké územie, ktoré je často investične poddimenzované. 

Tento materiál má ambíciu zlepšiť prenos informácií od občanov v prímestských častiach na mesto 

a naopak z pravidelných stretnutí poslancov s obyvateľmi mestských častí a zabezpečiť aktívne 

plnenie požiadaviek a prípravu fundovaných odpovedí pre poslancov na ďalšie schôdze. 

 

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výbory v mestských častiach 

reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. 

 

Podľa článku 4 ods. 2 rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Žilina výbory 

v mestských častiach: 

 

• oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami orgánov mesta a získavajú ich pre 

realizáciu zámerov a rozhodnutí týchto orgánov, 

• zabezpečujú plnenie úloh zverených im orgánmi mesta, 

• na požiadanie orgánov mesta a mestského úradu im podávajú stanoviská, 

• organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta, 

• vzájomne spolupracujú s ostatnými výbormi pri zabezpečovaní úloh, ktoré presahujú rámec 

ich obvodu, 

• upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne 

prispievajú k ich odstráneniu. 

• vyžadujú stanoviská od odborných útvarov Mestského úradu v Žiline k riešeniu dôležitých 

problémov v danom obvode. 

 

Rozpočtový dopad tohto materiálu je neutrálny, keďže v tomto bode nevyžaduje žiadne požiadavky 

na mestský rozpočet.   

 

Materiál je v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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MATERIÁL 

 

 

 
V rámci mesta Žilina sa realizujú pravidelné zasadnutia výborov mestských častí, v praxi obvykle 

nazývané ako „stretnutia poslancov s občanmi“, ale množstvo podnetov občania smerujú aj na 

poslancov za dané obvody.  

 

Gro podnetov zo zasadnutí výborov mestských častí, ako aj podnetov smerovaných na poslancov 

individuálne je zameraných na verejný priestor a nedostatky v danom území (najčastejšie typu zeleň, 

cesty, opravy, ale aj také, ktorých riešenie vôbec nepatrí mestu). Tieto podnety pritom poslanci danej 

mestskej časti tlmočia mestskému úradu a následne na ďalšom stretnutí tlmočia odpovede mestského 

úradu občanom.  Objem podnetov je ale vzhľadom na rozsah územia, ktoré predmetní poslanci 

spravujú enormný a predstavuje veľkú záťaž na prácu poslanca – údržbár. Pre zlepšenie prenosu 

informácií obidvoma smermi je zámerom tohto materiálu dosiahnuť, aby poslanci posunuli spísanú 

zápisnicu s podnetmi na mesto svojmu asistentovi a ten ju už rozdelil na úrade jednotlivým odborom 

a zodpovedným pracovníkom. Pomáhal pri riešení konkrétnych podnetov a pred ďalšou schôdzou 

pripravil materiál, kde budú zosumarizované odpovede na jednotlivé podnety aj so stavom riešenia.  

 

Prímestské časti majú svoje špecifiká vo viacerých oblastiach – mesto tam spravidla vlastní veľmi 

málo pozemkov a nie je možné ľahko realizovať bežné investície – revitalizácia verejných 

priestranstiev, budovanie nových chodníkov, investičná oprava asfaltových povrchov, údržba ciest, 

ktoré nepatria mestu. Toto všetko ešte viac zvyšuje tlak na správnu komunikáciu mesta a občanov 

a posúvanie predmetných podnetov ďalej, resp. ich upresneniu obyvateľom. 

 

Samozrejme dá sa predpokladať, že nie na všetky podnety sa bude dať odpovedať od stretnutia k 

stretnutiu; úlohou asistenta ale bude do ďalších stretnutí pracovať na navrhovaných riešeniach (po 

prešetrení na pôde mestského úradu), resp. podnety posunúť dotknutým správcom. 

 

Navrhovaným riešením by tak mohlo dôjsť k efektívnejšiemu a priamemu prevodu podnetov „z 

terénu“ na pôdu mestského úradu a naspäť bez rizika prípadného komunikačného šumu. 


