ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 10.01.2013
Dňa 10.01.2013 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. Igor Liška (vedúci
odboru dopravy) a JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového). 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. Návrh plánu práce komisie na I. polrok 2013
4. Rôzne – diskusia
5. 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 SCHVÁLENIE UZATVORENIA DODATKU Č. 1
K ZMLUVE O VYMEDZENÍ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV, KTORÁ JE
SÚČASNE AJ ZMLUVOU O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE Č.2005/5600/0590
NÁVRH NA ODPREDAJ
VÝSTAVBE, Š. P.“

NEHNUTEĽNOSTÍ

VODOHOSPODÁRSKEJ

S týmto materiálom prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a
majetkového). 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

Zdrţal sa: nikto

b) materiál s názvom „NÁVRH NA SCHVÁLENIE BEZODPLATNÉHO
PREVZATIA VEREJNÉHO OSVETLENIA „IBV ŽILINA – BUDATÍN, 20 RD“ “
S týmto materiálom prítomných oboznámil Ing. Igor Liška (vedúci odboru dopravy).
Vysvetlil príčiny aj dôsledky prevzatia verejného osvetlenia pod Mesto Ţilina. Ing. Liška
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ubezpečil členov komisie, ţe Mesto Ţilina je po technickej stránke pripravené na prevzatie
predmetného verejného osvetlenia pod svoju správu. Voči uvedenému materiálu nemal ţiadny
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

Zdrţal sa: nikto

materiál s názvom „NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZÁMERU PREDAJA POZEMKU
KN E PARCELY Č. 1628/1 LESNÉ POZEMKY O VÝMERE 89 425 M² V K.Ú.
TURIE“

S týmto materiálom prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a
majetkového). V diskusii ohľadne tohto materiálu sa prítomní poslanci zaujímali o cenu, za
ktorú by mali byť lesné pozemky odpredané. JUDr. Jakub Ulaher uviedol, ţe cena zatiaľ nie
je stanovená. Podľa jeho slov bude cena stanovená znaleckým posudkom v prípade, ţe
poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva schvália zámer na odpredaj tohto pozemku.
Následne dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu
hlasovali s nasledovným výsledkom:
Výsledok hlasovania:

Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: 1 hlas

d) materiál s názvom „ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2013
ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2013“

- ZMENA

K tomuto bodu dal predseda komisie priamo hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia
komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:
Výsledok hlasovania:
e)

Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: 1 hlas

materiál s názvom „NÁVRH NA SCHVÁLENIE METODICKEJ POMÔCKY PRE
URČOVANIE CIEN PRI PREDAJI POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE MESTA
ŽILINA A JEHO MESTSKÝCH ČASTÍ S LIMITOVANOU VÝMEROU“

S týmto materiálom prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a
majetkového). V krátkosti vysvetlil členom komisie dôvody vypracovania tohto materiálu.
Voči uvedenému materiálu nemal ţiadny člen komisie výhrady. Po krátkej diskusii dal
predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali
s nasledovným výsledkom:
Výsledok hlasovania:
f)

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

materiál s názvom „ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA A
RACIONALIZÁCIA SIETE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA“

K tomuto bodu sa otvorila medzi členmi komisie diskusia. Viacerí poslanci mali k tomuto
materiálu výhrady.
Pán poslanec Štrba sa vyjadril, ţe s analýzou ako takou súhlasí s pripomienkami (ich súpis má
k dispozícii); nesúhlasí však s návrhom racionalizácie v časti premiestnenia ZŠ Rybie
námestie na ZŠ V. Javorku. Po vykonaní obhliadky základnej školy V. Javorku a po
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komunikácii s riaditeľkou tejto školy zo strany rodičov skonštatoval, ţe na tejto škole nie sú
vytvorené podmienky pre špeciálne hokejové triedy, napriek tomu, ţe to odbor školstva
deklaruje. Navrhuje preto (ak sa má z ekonomických dôvodov ZŠ Rybie Námestie
presťahovať do iných priestorov) premiestniť hokejové triedy na ZŠ Martinská, kde
podmienky vytvorené sú a škola je schopná kapacitne absorbovať aj ţiakov z M. Lúčky, resp.
na niektorú zo ZŠ na Solinkách (v tom prípade by zostali na Solinkách obidve školy). V
prípade premiestnenia hokejových tried na ZŠ V. Javorku rodičia detí avizujú ich umiestnenie
do iných škôl. Odporúča preto, aby odbor školstva komunikoval s rodičmi skôr, ako bude
predloţený materiál na rokovanie zastupiteľstva.
Pán poslanec Púček uviedol, ţe s racionalizáciou ako takou súhlasí, ale nemôţe sa vyjadriť
k jednotlivým školám, nakoľko osobne nepozná stav jednotlivých škôl, názory riaditeľov
prípadne rodičov.
Po skončení diskusie pristúpili členovia komisie k hlasovaniu, pričom toto hlasovanie
rozdelili na dve časti. Prvá časť sa týkala Analýzy súčasného stavu škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ţilina, pričom túto časť materiálu zobrali
členovia na vedomie s nasledovným výsledkom hlasovania:
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

O druhej časti uznesenia, týkajúcej sa samotnej Racionalizácie siete základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ţilina, hlasovali členovia komisie s nasledovným
výsledkom (táto časť uznesenia nebola prijatá):
Výsledok hlasovania:

Za:

3 hlasy

Proti: 1 hlas

Zdrţal sa: 2 hlasy

K bodu 3
V tomto bode sa prítomní poslanci zaoberali návrhom plánu práce komisie na I. polrok 2013.
Dohodli sa na tom, ţe zasadnutia Komisie dopravy a komunálnych sluţieb, sa budú konať
vţdy vo štvrtok pred konaním zasadnutia mestskej rady. Presný čas konania zasadnutia
komisie bude spresnený vţdy podľa aktuálnej situácie (časové moţnosti členov komisie,
mnoţstvo predkladaných materiálov a podobne). poslanci sa ďalej dohodli na tom, ţe náplň
jednotlivých zasadnutí bude konkretizovaná na niektorom z ďalších zasadnutí. Plán práce
komisie dopravy a komunálnych sluţieb tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 4
–
K bodu 5
Predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným
za účasť.
V Ţiline dňa 11.01.2013
Ing. Stanislav Ţilinčík
predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb
Zapísal:
Ing. Peter Chvastek, sekretár komisie dopravy a komunálnych sluţieb
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