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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2022
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Vyhlásenie Mesta Žilina v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine v znení:
a) Dôrazne odsudzuje bezdôvodný vojenský útok Ruskej federácie na Ukrajinu,
ktorý je hrubým porušením medzinárodného práva a princípov Charty
Organizácie spojených národov.
b) Rešpektuje Ukrajinu ako nezávislý a suverénny štát а nikto nemá právo
narušovať jej suverenitu. Ruská federácia svojím konaním ohrozuje európsku
a globálnu bezpečnosť.
c) Podporuje Ukrajinu a jej občanov v boji za slobodu, demokraciu, štátnu
suverenitu a územnú celistvosť, ktoré predstavujú kľúčové hodnoty
pre Európsku úniu aj Slovensko.
d) Vyzýva Ruskú federáciu k okamžitému zastaveniu vojenského konfliktu a
stiahnutiu ozbrojených síl a vojenskej techniky z územia Ukrajiny a k
rešpektovaniu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny.
e) Vyjadruje solidaritu s obeťami a odsudzuje ľudské utrpenie a straty na životoch,
za čo v plnej miere nesie zodpovednosť Ruská federácia.
f) Je pripravené v spolupráci s neziskovými organizáciami a dobrovoľníkmi
poskytnúť nevyhnutnú pomoc každému utečencovi, ktorí bude na území nášho
mesta hľadať útočisko. Za účelom zefektívnenia pomoci v meste Žilina pre
občanov z vojnou zasiahnutej oblasti sa mesto z pozície okresného koordinátora
usiluje v rámci svojich kompetencií zlepšovať celkovú situáciu. Mesto Žilina
s týmto cieľom zriadilo Centrum prvého kontaktu.
g) Je presvedčené, že agresiu voči Ukrajine väčšina ruského národa neschvaľuje,
a preto si nezaslúži, aby rozhodnutia ruskej vlády viedli krajinu do
medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.
h) Stojí pri občanoch Ukrajiny a podporuje jej demokraticky zvolených zástupcov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá na rokovanie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiline v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Situácia na Ukrajine je mimoriadne
vážna a bezprostredne sa to dotýka aj Slovenskej republiky, vrátane Žiliny.
Ruská federácia vojenským napadnutím Ukrajiny hrubo narušila suverenitu a integritu nášho
suseda a zároveň ohrozila európsku a globálnu bezpečnosť. V slovenskej spoločnosti sa šíri
množstvo dezinformácií a ruskej propagandy, čo považujeme za neprípustné a neúctivé voči
ukrajinskému ľudu.
Primátor mesta Žilina a poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline považujú za nevyhnutné
zaujať k tejto situácii oficiálne stanovisko, ktoré má byť prejavom podpory Ukrajine, jej
obyvateľom aj ukrajinským občanom žijúcim na území nášho mesta. Zároveň má byť toto
vyhlásenie jasným signálom, že sa mesto Žilina dištancuje od akýchkoľvek prejavov ruskej
propagandy. Naopak, mesto Žilina ako okresný koordinátor je pripravené poskytnúť
humanitárnu pomoc utečencom, ktorí na území nášho mesta hľadajú útočisko pred vojnou.
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