ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 28.03.2012
Dňa 28.03.2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline zasadnutie komisie dopravy
a komunálnych sluţieb. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Stanislav Ţilinčík, predseda komisie.
Na zasadnutí bolo prítomných 6 členov komisie, 2 členovia komisie boli ospravedlnení.
Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili Ing. Ján Barienčík,
PhD. (riaditeľ DPMŢ), Ing. Igor Liška (vedúci odboru dopravy), prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
(zástupca Ţilinskej univerzity v Ţiline), JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho
a majetkového) a Mgr. Ingrid Dolníková (vedúca OKŠCRaMR). Prezenčná listina
zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych
sluţieb (ďalej len „zápisnica“).
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na najbliţšom zasadnutí MR týkajúcich sa
dopravy a komunálnych sluţieb
3. Poţiadavky týkajúce sa ciest, chodníkov, parkovísk, uličných vpustov a podobne za
volebné obvody č. 3 a 4 (materiály si pripravia príslušní poslanci za svoje volebné
obvody)
4. Informácia o súčasnom stave DPMŢ, prognóza vývoja
5. Rôzne – diskusia
6. Záver
K bodu 1
Predseda komisie Ing. Stanislav Ţilinčík privítal členov komisie a ostatných zúčastnených
a následne dal hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. Program zasadnutia komisie bol
jednomyseľne schválený.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali viacerými materiálmi, ktoré budú predloţené na
najbliţšom zasadnutí mestskej rady. Poslanci rokovali o nasledujúcich materiáloch:
a) materiál s názvom „NÁVRH NA PREVOD SPRÁVY MAJETKU MESTA ŽILINA
Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU SPEKTRUM NA MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA“
S týmto materiálom prítomných oboznámil JUDr. Ulaher (vedúci odboru právneho
a majetkového) spoločne s Mgr. Dolníkovou (vedúca OKŠCRaMR). Po krátkej diskusii dal
predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali
s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

1/5

Zdrţal sa: nikto

b) materiál s názvom „NA ZALOŽENIE
OBMEDZENÝM Žilbyt s.r.o.“

SPOLOČNOSTI

S

RUČENÍM

S týmto materiálom prítomných oboznámil JUDr. Ulaher (vedúci odboru právneho
a majetkového). Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie
o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:
c)

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

materiál s názvom „NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU PREDAJA LESNÉHO
POZEMKU“

S týmto materiálom prítomných oboznámil opäť JUDr. Ulaher (vedúci odboru právneho
a majetkového). K tomuto bodu sa medzi prítomnými rozpútala diskusia. Poslanci boli toho
názoru, ţe zatiaľ by sa k odpredaju pristupovať nemalo. Najskôr by sa podľa nich mali hľadať
moţnosti výmeny tohto pozemku za nejaké iné pozemky, ktoré by Mesto Ţilina mohlo lepšie
vyuţiť. Predseda komisie dal hlasovať o návrhu, ţe najskôr by sa mali preskúmať moţnosti
výmeny pozemku za iný a ak takáto moţnosť nebude, aţ následne pristúpiť k odpredaju.
Výsledok hlasovania:

Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: 1 hlas

d) materiál s názvom „Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj nehnuteľností Mesta
Žilina)“
Tento materiál pozostáva z 8 bodov, s ktorými prítomných postupne oboznámil JUDr. Ulaher
(vedúci odboru právneho a majetkového).
bod 1
K tomuto bodu nemali členovia komisie ţiadne námietky. Predseda komisie dal hlasovať o
návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

bod 2
K tomuto bodu členovia komisie otvorili diskusiu ohľadne zabezpečenia dopravnej obsluhy
objektov na Vodnom diele. Z hľadiska nejasností týkajúcich sa práve zabezpečenia dopravnej
obsluhy, prítomní poslanci navrhli odporučiť odpredaj iba pozemkov pod vodnou plochou
a odpredaj ostatných pozemkov podmieniť vypracovaním koncepcie dopravy tohto územia.
O takomto návrhu dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali
s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

bod 3
K tomuto bodu členovia komisie navrhli odporučiť odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1872/5,
zast.pl. o výmere 24 m2 v zmysle geometrického plánu 8/2012 v k. ú. Ţilina, ul. Republiky, za
účelom vytvorenia parkovacích miest avšak neodporučiť odpredaj pozemku parc.č.KN-C
1872/17, zast. pl. o výmere 35 m2 v zmysle geometrického plánu 8/2012 v k. ú. Ţilina, ul.
Republiky, za rovnakým účelom. O takomto návrhu dal predseda komisie hlasovať. Členovia
komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
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Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

bod 4
K tomuto bodu nemali členovia komisie ţiadne námietky. Predseda komisie dal hlasovať o
návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

bod 5
K tomuto bodu nemali členovia komisie ţiadne námietky. Predseda komisie dal hlasovať o
návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

bod 6
K tomuto bodu sa otvorila všeobecná diskusia o vhodnosti odpredaja tohto pozemku. Poslanci
odporúčajú iniciovať osobné rokovanie so ţiadateľom o moţnosti dobudovania komunikácie
s finančnou spoluúčasťou ţiadateľa o odkúpenie pozemku, s tým, ţe o údrţbu komunikácie sa
bude následne starať mesto. O takomto návrhu dal predseda komisie hlasovať. Členovia
komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

bod 7
K tomuto bodu nemali členovia komisie ţiadne námietky. Predseda komisie dal hlasovať o
návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

bod 8
K tomuto bodu nemali členovia komisie ţiadne námietky. Predseda komisie dal hlasovať o
návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

e)

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

materiál s názvom „NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
KTORÝM SA URČUJÚ PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A
POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V MESTE ŽILINA“

S týmto materiálom prítomných oboznámila Mgr. Dolníkova (vedúca OKŠCRaMR). Po
krátkej diskusii dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie
o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto
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Zdrţal sa: nikto

K bodu 3
V tomto bode mali byť prednesené poţiadavky týkajúce sa ciest, chodníkov, parkovísk,
uličných vpustov a podobne za volebné obvody č. 3 a 4. Pán poslanec Badţgoň (za volebný
obvod č. 3) uviedol, ţe by ešte túto problematiku rád predniesol na stretnutí s občanmi
a poţiadavky za svoj volebný obvod prednesie neskôr.
Za volebný obvod č. 4 vystúpil pán poslanec Kostolný, ktorý predloţil niekoľko podnetov,
ktoré mal aj zdokumentované fotografiami. Ako najvypuklejší problém uviedol problematiku
parkovania na sídlisku. Tieto podnety odovzdal priamo Ing. Liškovi, vedúcemu odboru
dopravy, za účelom ich riešenie. Ing. Liška uviedol, ţe podnetmi sa bude zaoberať a v rámci
finančných moţností ich riešiť podľa ich závaţnosti.
K bodu 4
V tomto bode vystúpil Ing. Ján Barienčík, PhD. (riaditeľ DPMŢ). Na začiatok uviedol, ţe ním
uvádzané údaje budú len predbeţné, nakoľko ešte nie sú k dispozícii definitívne údaje.
Otvorila sa všeobecná diskusia, kde pán riaditeľ prítomných oboznámil so súčasným stavom
v dopravnom podniku ohľadne vývoja trţieb, predpokladanej straty a podobne. Uviedol, aké
dopady mali vykonané opatrenia a tieţ to, aké ďalšie opatrenia chystá ako napr. moţnosť
nákupu nových trolejbusov, projekt modernizácie označníkov, zavedenie mestskej karty
a pod.. Členov komisie ubezpečil, ţe všetky tieto návrhy budú dopracované v konkrétnych
materiáloch, ktoré budú predloţené aj na komisii doprava a KS, na niektorom z budúcich
zasadnutí. Prítomní členovia komisie zobrali poskytnuté informácie na vedomie a poďakovali
pánovi riaditeľovi za účasť na zasadnutí.
K bodu 5
V tomto bode predloţil prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (zástupca Ţilinskej univerzity v Ţiline)
podnet, ktorý sa týkal doriešenia spôsobu zásobovania obchodného centra Carrefour, nakoľko
odparkované zásobovacie vozidlá obmedzujú dopravu na Internátnej ulici. Členovia komisie
odporučili odboru dopravy preskúmať či v rámci vydaného stavebného povolenia nebolo
zásobovanie riešené inak – odstavné plochy pri pumpe za Carrefourom. Tým by sa
sprejazdnila Internátna ulica, s ktorou sa počíta pre trasu MHD smerom k ŢU. Predseda
komisie dal o tomto návrhu hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

Ďalej poslanci v tomto bode znovu otvorili problematiku dopravnej obsluhy objektov na
vodnom diele. Členovia komisie odporučili odboru dopravy preveriť existenciu štúdie
dopravnej obsluţnosti vodného diela v súvislosti s narastajúcimi aktivitami na vodnom diele
a v jeho okolí. Taktieţ v nadväznosti na návrh Vodohospodárskej výstavby na odkúpenie
pozemkov. Ďalšie aktivity na vodnom diele by mali rešpektovať moţnosti dopravnej
obsluţnosti. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto
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Zdrţal sa: nikto

V tomto bode ďalej vystúpil Ing. Liška s víziou riešenia problematiky parkovania
na sídliskách. Ako najreálnejší predstavil návrh regulovania parkovania vozidiel určených
na podnikateľské účely na sídliskách prostredníctvom dopravného značenia obmedzujúceho
parkovanie týchto vozidiel v nočných hodinách. Prítomní členovia komisie zobrali tieto
informácie na vedomie.
K bodu 6
Predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným
za účasť.
V Ţiline dňa 02.04.2012

Ing. Stanislav Ţilinčík
predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb

Zapísal:
Ing. Peter Chvastek, sekretár komisie dopravy a komunálnych sluţieb
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