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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

Dňa 24.3.2017 od 10,30 hod. sa v mestskej časti Vranie v kultúrnom dome uskutočnilo 

zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení 

nasledovných členov - poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „MZ“): Ing. Ján 

Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. 

Výbor zasadol z dôvodu potreby vyjasnenia si postojov poslanca Púčka o vystúpení z výboru, 

ktoré verejne deklaroval na poslednom zasadnutí MZ.  

Zasadnutie otvoril poslanec Pažický, ktorý privítal kolegov, uviedol dôvod stretnutia a vyzval 

poslanca Púčka o zaujatie stanoviska k jeho ďalšiemu zotrvaniu vo výbore. 

Poslanec Púček uviedol, že vystúpiť z výboru - ako sa vyjadril na zastupiteľstve - podľa 

platných predpisov nemôže, toto mu na zasadnutí MZ oznámil pán primátor. Podľa neho výbor 

nefunguje tak ako by mal, a preto sa jeho zasadnutí ďalej zúčastňovať nebude. Kolegovia 

z výboru mu nepodporujú jeho návrhy, ktoré predkladá na zasadnutiach MZ (zmeny 

v grantovom systéme, zníženie daní na 50% v mestských častiach, zrušenie mestskej rady 

(ďalej len „MR“), zvýšenie odmien poslancov...). 

Poslanec Pažický reagoval vyhlásením, že všetci poslanci výboru zodpovedne pracujú na 

realizácií požiadaviek občanov v pridelených MČ, výbor sa stretáva na zasadnutiach či už 

v rámci stretnutí občanov s poslancami, alebo na samostatných rokovaniach výboru ( potreba 

prípravy článkov do Radničných novín, riešenie požiadaviek z vedenia mesta na poslancov 

výboru, operatívne potreby ktoré si vyžadujú potrebu zvolať zasadnutie výboru..). Skutočnosť, 

že poslanci výboru niekedy nepodporia návrhy kolegu Púčka, spočíva v tom, že nie vždy sú 

tieto návrhy vopred odkomunikované s ostatnými členmi výboru. Veď predsa nie s každým 

schváleným uznesením musí každý súhlasiť, ale v prípade jeho schválenia je potrebné 

rešpektovať túto skutočnosť ako demokratické rozhodnutie väčšiny. 

Poslankyňa Talafová uviedla, že denne minimálne 2-3 hodiny riešime veci/požiadavky 

občanov, často aj vo večerných hodinách a počas víkendov, na úkor svojich rodín, snažíme 

sa prácu si vykonávať zodpovedne a poctivo a preto sa nás dotýkajú vyjadrenia o tom, že 

výbor nefunguje ako by mal. 

Poslanec Púček reagoval, že nesúhlasí so súčasným systémom prerokovávania 

a schvaľovania materiálov v odborných komisiách a následne aj v MR, kedy súčasne vedúci 

komisií sú zároveň aj členmi MR, často ich názory v komisiách sú rozdielne oproti názorom 

prezentovaným na MR a potom aj na MZ. Dlhodobo je za zrušenie MR a za jej nahradenie 

orgánom, v ktorom by mali zastúpenie jednotlivé výbory. Čo sa grantov týka, je proti tomu, aby 

boli podporované súkromné školy a súkromné spoločnosti z peňazí daňových poplatníkov. 

Poslanec Pažický ozrejmil, ako funguje napr. grantová komisia v oblasti športu, ktorej je 

členom a prečo nepodporil návrh v zmene grantového systému. 

V ďalšej časti poslanci diskutovali na tému financií - pohotovostných zdrojov a na posledne 

schválené zmeny v tejto oblasti. Zhodli sa na tom, že by bolo vhodné schválené „investičné-

kapitálové“ zdroje zmeniť na bežné výdavky, aby sa mohli podporovať aktivity uskutočňované 
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v MČ, ktoré prispievajú k rozvoju potenciálu jej obyvateľov v športovej, zdravotnej, sociálnej 

a komunitnej oblasti. Tu sa prítomní poslanci zhodli na tom, že takýto návrh dokážu všetci 

podporiť. Taktiež všetci poslanci výboru nemajú problém začať diskusiu o vytvorení nového 

orgánu/rady, kde by mali rovnaké zastúpenie všetky výbory MČ, alebo o zmenu v obsadzovaní 

MR nie predsedami komisií, ale práve zástupcom z výboru každej MČ. 

Poslanec Púček ďalej oznámil, že sa minulý týždeň náhodne zúčastnil stretnutia predsedov 

poslaneckých klubov s vedením mesta Žilina, kde sa diskutovalo na tému zmeny rozpočtu. 

Zároveň položil otázku, či ostatní členovia výboru boli predsedami klubov oboznámení 

o takomto stretnutí a o možnosti podieľať sa vopred na príprave zmeny rozpočtu s cieľom 

riešiť touto zmenou aj aktuálne potreby z MČ výboru. Ostatní členovia výboru o tomto stretnutí 

svojimi predsedami klubov neboli oboznámení. V diskusii k tomuto odznela otázka, či 

v konečnom dôsledku o dianí v Meste Žilina rozhoduje len úzky okruh poslancov, alebo všetci 

poslanci MZ, alebo sa rozhoduje „o nás bez nás“. 

Na záver výbor prijal nasledovné uznesenia: 

- Výbor trvá na tom, aby poslanci výboru boli aj naďalej prizývaní na všetky obhliadky, 

ktoré pracovníci odborov Mestkého úradu v Žiline budú vykonávať v MČ obvodu. 

- Výbor požaduje, aby poslanci boli oboznamovaní so začatím prác v MČ ich obvodu 

a boli prizývaní na preberanie všetkých ukončených prác, ktoré sa v MČ obvodu budú 

realizovať.  

- Výbor navrhne, aby schválené „investičné-kapitálové“ pohotovostné zdroje boli 

zmenené na bežné výdavky, aby sa v MČ mohli viac podporovať aktivity záujmových 

organizácií a združení. 

- Členovia výboru podporia zámer vytvorenia nového orgánu/rady, kde by mali rovnaké 

zastúpenie všetky výbory MČ, alebo podporia zmenu v obsadení MR nie predsedami 

komisií, ale zástupcom z výboru každej MČ. 

Na záver bol poslanec Púček vyzvaný, aby sa vyjadril k svojmu ďalšiemu pôsobeniu vo výbore. 

Uviedol, že zasadnutie výboru bolo konštruktívne, a preto sa jeho zasadaní bude aj 

v budúcnosti naďalej zúčastňovať. 

Poslanec Pažický poďakoval kolegom za účasť, konštruktívny priebeh a zasadnutie výboru 

o 12,30 ukončil. 

 

V Žiline, dňa 27.3.2017 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 


