ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 27.08.2012
Dňa 27.08.2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy
a komunálnych služieb. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Stanislav Žilinčík, 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 DPMŽ), Ing. Igor Liška (vedúci odboru dopravy), JUDr. Jakub Ulaher (vedúci
odboru právneho a majetkového) a Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný). Prezenčná
listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie dopravy
a komunálnych služieb (ďalej len „zápisnica“).
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Prerokovanie materiálov predkladaných na najbližšom zasadnutí MR týkajúcich sa
dopravy a komunálnych služieb
3. Vyhodnotenie plnenia požiadaviek, ktoré poslanci predkladali na predchádzajúcich
zasadnutiach komisie
4. Rôzne – diskusia
5. Záver
K bodu 1
Predseda komisie Ing. Stanislav Žilinčík 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

Zdržal sa: nikto

K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali viacerými materiálmi, ktoré budú predložené na
najbližšom zasadnutí mestskej rady. Poslanci rokovali o nasledujúcich materiáloch:
a) materiál s názvom „Zmena Tarify MHD v Žiline od 1.10.2012 ( rozšírenie platnosti
SMS cestovného lístka a EPL cestovného lístka na nočné spoje )“
S týmto materiálom prítomných oboznámil Ing. Ján Barienčík, PhD. (riaditeľ DPMŽ). 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

Zdržal sa: nikto

b) materiál s názvom „Požiadavky na spracovanie dokumentácie – Územný plán mesta
Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1“
S týmto materiálom prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný,
oddelenie architekta mesta). Vysvetlila príčiny vypracovania tohto materiálu ako aj bližšie
popísala prítomným jednotlivé zmeny a doplnky. Voči uvedenému materiálu nemal žiadny
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člen komisie výhrady. Následne dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie.
Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:
Výsledok hlasovania:
c)

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

materiál s názvom „Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj, zámena nehnuteľností
Mesta Žilina a zriadenie vecného bremena)“

S týmto materiálom, ktorý pozostával z ôsmich bodov, prítomných oboznámil JUDr. Jakub
Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového). Prítomní poslanci si prešli jednotlivé body
materiálu samostatne a výhrady mali iba k bodu č. 3, ktorý sa týkal odpredaja pozemku
na Mládežníckej ul. v k. ú. Závodie. Poslanci sa zhodli na tom, že súhlasia s odpredajom,
avšak za podmienky, že nedôjde k žiadnemu obmedzeniu vlastníkov okolitých pozemkov, čo
je možné zabezpečiť napr. zriadením vecného bremena. Predseda komisie dal hlasovať
o navrhnutých uzneseniach samostatne ku každému bodu. Uznesenia k bodom 1, 2, 4, 5, 6, 7
a 8 boli prijaté tak, ako boli navrhnuté a uznesenie k bodu 3 bolo prijaté s vyššie uvedeným
pozmeňovacím návrhom. Hlasovanie k jednotlivým bodom skončilo rovnakým výsledkom:
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 3
V tomto bode predniesol Ing. Igor Liška (vedúci odboru dopravy) krátku správu o plnení
požiadaviek, ktoré poslanci predkladali na predchádzajúcich zasadnutiach komisie za
jednotlivé volebné obvody. Oboznámil prítomných s vykonanými prácami v jednotlivých
volebných obvodoch. Uviedol, že jednotlivé požiadavky sa vybavujú priebežne, podľa
závažnosti a finančných možností Mesta Žilina. Členovia komisie poskytnuté informácie
zobrali na vedomie.
K bodu 4
V tomto bode navrhol Ing. Liška prítomným členom komisie, že do programu najbližšieho
zasadnutia komisie by mohli zaradiť aj plánovanie zimnej údržby na tento rok. Tento návrh
všetci členovia komisie privítali.
K bodu 5
Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným
za účasť.
V Žiline dňa 30.08.2012

Ing. Stanislav Žilinčík
predseda komisie dopravy a komunálnych služieb

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