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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zrušenie Mestskej rady v Žiline 

 

II. odvoláva 

 

1. členov Mestskej rady v Žiline 

 

Mgr. Martina Barčíka 

Mgr. Branislava Delinčáka 

Mgr. Petra Fiabáne 

Ing. Patrika Gromu 

Jozefa Juriša 

Miroslava Kolenčiaka 

Ing. arch. Dušana Maňáka 

Ing. Jána Ničíka 

MUDr. Juraja Popluhára, PhD., MBA 

Mgr. Antona Trnovca 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zrušenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline  

 

2. zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 

- vypustiť v čl. 5 ods. 3 piatej odrážke spojenie „mestskej rady,“ 

- vypustiť v čl. 6 ods. 2 spojenie „alebo mestská rada“ 

- vypustiť v čl. 8 ods. 2 druhej vete spojenie „a mestskej rady“ 

- nahradiť v čl. 8 ods. 2 druhej vete spojenie „ak bol v nich prerokovaný“ 

spojením „ak bol v nej prerokovaný“ 

- vypustiť v čl. 9 ods. 1 prvej vete spojenie „pričom informuje o stanovisku 

mestskej rady, ak bol v nej prerokovaný“ 

- vypustiť v čl. 12 ods. 2 spojenie „a členov mestskej rady“ 



      

 

 

- nahradiť v čl. 12 ods. 2 spojenie „výkonu ich práce“ spojením „výkonu jeho 

práce“ 

- vypustiť v čl. 13 ods. 2 poslednej vete „ani mestskej rady“ 

- vypustiť v prílohe v časti Materiál prerokovaný spojenie „Mestská rada+“ 

 

3. zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

- vypustiť v čl. 4 ods. 2 písm. a) spojenie „a spravidla členom mestskej rady“ 

- vypustiť v čl. 5 písm. c) spojenie „mestskej rade a“ 

- nahradiť v čl. 9 ods. 1 písm. a) novým spojením v znení: „v zmysle 

harmonogramu zasadnutí komisie, ktorý je zostavený v súlade 

s harmonogramom zasadnutí mestského zastupiteľstva, najneskôr 14-ty deň 

pred zasadnutím mestského zastupiteľstva“ 

- nahradiť v čl. 9 ods. 4 spojenie „10 dní pred zasadnutím mestskej rady“ 

spojením „20 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva“ 

- nahradiť v čl. 10 ods. 1 spojenie „najneskôr 11-ty deň do 14,00 hod. pred 

zasadnutím mestskej rady materiál, ktorý predkladá na najbližšie zasadnutie 

mestskej rady“ spojením „najneskôr 21. deň do 14,00 hod. pred zasadnutím 

mestského zastupiteľstva materiál, ktorý sa predkladá na najbližšie riadne 

zasadnutie mestského zastupiteľstva“ 

- vypustiť v čl. 12 ods. 5 druhej  vete spojenie „mestskej rady alebo“ 

- vypustiť v čl. 13 ods. 6 spojenie „mestskú radu a“ 

- nahradiť v čl. 14 ods. 1 prvej vete spojenie „najneskôr  do zasadnutia mestskej 

rady“ spojením „najneskôr 11-ty deň pred zasadnutím mestského 

zastupiteľstva“ 

- nahradiť v čl. 14 ods. 9 spojenie „mestskej rady“ spojením „mestského 

zastupiteľstva“ 

- v čl. 16 vypustiť 2 spojenia „mestskej rady“ 

 

4. zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

- vypustiť čl. 3, pričom sa ostatné čl. 4 až 10 prečíslujú 

- v pôvodnom čl. 8 ods. 4 vypustiť spojenie „člena mestskej rady3“ 

- v pôvodnom čl. 9 ods. 2 nahradiť spojenie „podľa čl. 2, 3, 4 a 5“ spojením podľa 

čl. 2, 3 a 4“ 

- v pôvodnom čl. 9 ods. 3 druhej vete nahradiť spojenie „podľa čl. 8 ods. 1, 2, 3“ 

spojením „podľa čl. 7 ods. 1, 2 a 3“ 

- v pôvodnom čl. 9 ods. 4 prvej vete vypustiť spojenie „členom mestskej rady“ 

- v pôvodnom čl. 9 ods. 4 druhej vete nahradiť spojenie „ustanovenie čl. 4 ods. 6 

týchto zásad“ spojením „ustanovenie čl. 3 ods. 6 týchto zásad“ 

- v pôvodnom čl. 9 ods. 7 tretej vete nahradiť spojenie „podľa čl. 8 ods. 1, 2 a 3“ 

týchto zásad“ spojením „podľa čl. 7 ods. 1, 2 a 3“ 

 



      

 

 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. __/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 7/2010 Štatút mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 1/2011 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. uznesenie č. 217/2016 

 

II. schvaľuje 

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2017 v znení 

návrhu schváleného na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 

12.12.2016 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zriadilo dňa 08.12.2014 Mestskú radu v Žiline uznesením č. 

4/2014 – ustanovujúce a zvolilo 8 jej členov - Mgr. Martin Barčík, Mgr. Branislav Delinčák, Mgr. 

Peter Fiabáne, Ing. Martin Kapitulík, Miroslav Kolenčiak, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Ján Ničík 

a MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA. 

 

Počet členov mestskej rady sa zvýšil na 10 poverením Ing. Patrika Gromu a Mgr. Antona Trnovca 

zastupovaním primátora mesta zo dňa 09.12.2014. 

 

Dňa 16.05.2016 Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 91/2016 odvolalo z funkcie člena 

Mestskej rady v Žiline Ing. Martina Kapitulíka, ktorý sa vzdal funkcie člena Mestskej rady v Žiline,  

a zvolilo nového člena Jozefa Juriša. 

 

Zloženie Mestskej rady v Žiline je nasledovné: 

 



      

 

 

Mgr. Martin Barčík, Mgr. Branislav Delinčák, Mgr. Peter Fiabáne, Ing. Patrik Groma, Jozef Juriš, 

Miroslav Kolenčiak, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Ján Ničík, MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA., 

Mgr. Anton Trnovec. 

 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní 

úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a plní funkciu poradného orgánu primátora 

mesta. Nemôže teda nikdy rozhodovať samostatne o tých veciach, a v tých oblastiach, ktoré patria 

do výhradnej právomoci mestského zastupiteľstva a primátora mesta. 

 

Všetky materiály, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, sú predkladané do 

všetkých komisií, a poslanci majú priestor na oboznámenie sa s nimi, prerokovanie, prehodnotenie 

návrhov a prijatie opatrení. Je absolútne zbytočné a duplicitné, aby sa s návrhmi, prerokovanými 

tými istými poslancami, zaoberala mestská rada, ktorej odporúčanie nebýva vždy mestským 

zastupiteľstvom akceptované a samotní členovia mestskej rady hlasujú na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva inak, ako na mestskej rade. Predkladatelia materiálov sa tak stretávajú v praxi s tým, 

že výstupy z komisií a mestskej rady sú niekedy diametrálne odlišné, pričom mestská rada v praxi 

nefunguje ako platforma na zjednocovanie stanovísk komisií (hoci by mohla a mala, keďže 

v našich podmienkach sú jej členmi práve predsedovia komisií). Predkladatelia taktiež de facto 

duplicitne prednášajú materiály, ktoré už boli prerokované v komisiách.  

 

Zrušením mestskej rady by sa predĺžil čas na prípravu materiálov, čím sa zvýši ich kvalita. Zároveň 

bude možné reflektovať na požiadavky poslancov, ktorí požadujú spracovanie rôznych návrhov 

a koncepcií, ktoré si nevyhnutne vyžadujú určitý čas na spracovanie, čo nie je možné, ak od 

posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva do termínu na predloženie materiálov je 9 dní.  

 

V podmienkach Mesta Žilina zároveň neexistujú zvláštne oprávnenia mestskej rady, resp. 

neexistuje prax spočívajúca v tom, že by mestská rada s definitívnou platnosťou rozhodovala 

o nejakých materiáloch, ktoré sa následne už neposúvajú na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Ide preto o zbytočnú formálnu duplicitu, ktorá nemá opodstatnenie. 

 

Zrušenie mestskej rady bolo realizované napr. v Trenčíne a Ružomberku. 

 

Schválenie tohto návrhu predstavuje úsporu mesačne cca 405 € (odmena člena mestskej rady + 

odvody), čo predstavuje za rok úsporu cca 4 860 €.  

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej komisie, ktorá s uvedeným materiálom súhlasí a 

odporúča ho MR a MZ schváliť, a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá k nemu neprijala 

platné uznesenie, nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých 

členov mestskej rady.   

 

  



      

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. __/2017, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 

 

Článok 1 

 

Štatút mesta Žilina schválený ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 zo dňa 28.06.2010, 

ktoré nadobudlo účinnosť 23.07.2010, zmenené a doplnené Všeobecne záväzným nariadením č. 

1/2011 zo dňa 24.01.2011, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15.02.2011 sa mení takto: 

 

1. V článku 2 ods. 2 sa vypúšťa druhá odrážka v znení: „Rokovací poriadok Mestskej rady 

v Žiline“. 

 

2. V Článku 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa prvá odrážka v znení: „Mestská rada v Žiline (ďalej 

len „mestská rada“). 

 

3. Vypúšťa sa Článok 14, pričom sa ostatné články primerane prečíslujú. 

 

4. V Článku 15 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťa spojenie „spravidla člen mestskej rady“. 

 

5. V Článku 20 sa vypúšťa odsek 5, 9, 11 a 12, pričom sa ostatné odseky primerane prečíslujú. 

 

6. V Článku 20 ods. 2 sa na začiatku nahrádza spojenie „k mestskej rade a komisiám“ spojením 

„ku komisiám“. 

 

7. V Článku 20 ods. 2 sa v prvej odrážke vypúšťa spojenie „mestská rada a“. 

 

8. V Článku 20 ods. 2 sa v druhej odrážke vypúšťa spojenie „§ 14 ods. 1“ a spojenie „mestskú 

radu a“. 

 

9. V Článku 20 ods. 10 sa vypúšťa spojenie „ ,mestskej rady“. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Článok 2 

 

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút 

mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 bolo schválené na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa __________ a nadobúda účinnosť dňom __________ . 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 

 

 


