ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 04.09.2014
Dňa 04.09.2014 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. Igor Liška (vedúci
odboru dopravy), Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný - referát územného plánovania
a urbanizmu), JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového), prof. Ing. Ján
Čelko, CSc. (zástupca Žilinskej univerzity v Žiline) a Ing. Ján Barienčík, PhD. (riaditeľ
DPMŽ). 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. Rôzne – diskusia
4. Záver
K bodu 1
Predseda komisie Ing. Stanislav Žilinčík privítal členov komisie a ostatných zúčastnených. Na
základe vzájomnej dohody navrhol predseda komisie uskutočniť spoločné zasadnutie Komisie
dopravy a komunálnych služieb a Komisie územného plánovania a výstavby, pričom
o jednotlivých bodoch bude hlasovať každá komisia samostatne. Predseda komisie dal
o tomto návrhu hlasovať. Návrh bol jednomyseľne schválený:
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Následne dal predseda komisie dopravy a KS 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
„INFORMATÍVNA
SPRÁVA
O
VÝSLEDKOCH
HOSPODÁRENIA DOPRAVNÉHO PODNIKU MESTA ŽILINY s.r.o. ZA I. - II.
KVARTÁL 2014“
Obsah tohto materiálu prítomným členom komisie priblížil Ing. Ján Barienčík, PhD. (riaditeľ
DPMŽ). V krátkosti uviedol dôvody predkladania tohto materiálu. Následne 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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Zdržal sa: nikto

b) materiál s názvom „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY HÁJIK – HRADISKO
Informatívna správa“
S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová
(odbor stavebný - referát územného plánovania a urbanizmu). Ohľadne tohto bodu sa otvorila
všeobecná diskusia, v ktorej vystúpili viacerí poslanci ako aj profesor Čelko zo Žilinskej
univerzity. Zhodli sa na tom, že dopravnú obslužnosť navrhovaného územia je pri podobných
štúdiách potrebné riešiť v širších súvislostiach a návrhy týkajúce sa dopravného napojenia je
potrebné pred ich schválením prerokovať minimálne na úrovni komisie dopravy v spolupráci
s dopravným podnikom. Po skončení diskusie 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 „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA POVAŽSKÝ CHLMEC –
PREDNÝ LÁN - Informatívna správa“

S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová
(odbor stavebný - referát územného plánovania a urbanizmu). 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

d) materiál s názvom „ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŽILINA CENTRUM RUDINY II“
Aj s obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámila Ing. arch. Júlia
Durdyová (odbor stavebný - referát územného plánovania a urbanizmu). 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

e) materiál s názvom „Nakladanie s majetkom (odpredaj, kúpa, prenájom, zámena,
zriadenie vecného bremena)“
S týmto materiálom, ktorý pozostával z 30 bodov, prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher
(vedúci odboru právneho a majetkového). Prítomní poslanci si prešli jednotlivé body
materiálu samostatne. Predseda komisie dal hlasovať o navrhnutých uzneseniach samostatne
ku každému bodu. Členovia komisie o jednotlivých návrhoch hlasovali s nasledovným
výsledkom:
Výsledok hlasovania k bodom 1 až 13 :

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Výsledok hlasovania k bodu 14:

Za:

0

Proti: 5

Zdržal sa:

1

Výsledok hlasovania k bodom 15 až 20:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Výsledok hlasovania k bodu 21:

Za:

5

Proti: 0

Zdržal sa:

1

Výsledok hlasovania k bodom 22 a 25:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Výsledok hlasovania k bodu 26:

Za:

0

Proti: 4

Zdržal sa:

2
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Výsledok hlasovania k bodom 27 a 28:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Výsledok hlasovania k bodu 29:

Za:

2

Proti: 0

Zdržal sa:

4

Výsledok hlasovania k bodu 30:

Za:

6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu 3
-K bodu 4
Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným
za účasť.

V Žiline dňa 08.09.2014

Ing. Stanislav Žilinčík
predseda komisie dopravy a komunálnych služieb

Zapísal: Ing. Peter Chvastek

3/3

