ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 25.01.2017
Dňa 25.01.2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy
a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 10 členov komisie, 1 člen komisie bol
ospravedlnený. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili Ing.
Peter Rolko (vedúci odboru dopravy), Ing. Miroslav Sokol (poslanec MZ), Ján Kuchár
(predkladateľ materiálu), Peter Vonš (predkladateľ materiálu) a Ing. Peter Štilla (predkladateľ
materiálu). Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie
dopravy a komunálnych služieb (ďalej len „zápisnica“).
Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Pavol Kočí - žiadosť o prerokovanie materiálu (zámer realizácie novostavby malej
čerpacej stanice v lokalite Ľavobrežná)
3. VIX s.r.o. - žiadosť o prerokovanie materiálu (zámer realizácie parkoviska a možnosť
odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta – Žilina – Reštaurácia – MÁJ)
4. RKC – Farnosť Dobrého pastiera - žiadosť o prerokovanie materiálu (Zmena
urbanistického regulatívu 4.52.Š/01)
5. Správa o príprave „Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom
a mestom Žilina“
6. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
7. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
8. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena)
9. Návrh plánu činnosti komisie na rok 2017
10. Rôzne - diskusia
11. Záver
K bodu 1
Predseda komisie privítal členov komisie a ostatných zúčastnených a dal hlasovať
o navrhnutom programe zasadnutia s možnosťou zmeny poradia prerokovávania jednotlivých
bodov. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.

za:

9

výsledok hlasovania
proti: 0

Mgr. Branislav Delinčák
Jozef Badžgoň
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Ľubomír Mateček
Ing. Jovián Novotný
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zdržalo sa:

0

K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali „Žiadosťou o vyjadrenie k zámeru realizácie
novostavby malej čerpacej stanice v lokalite Ľavobrežná“, o ktorej prerokovanie na komisii
dopravy požiadal pán Pavol Kočí. S obsahom žiadosti prítomných oboznámili zástupcovia
investora - páni Peter Vonš a Ján Kuchar. V diskusii k tomuto bodu vystúpil pán profesor
Čelko, ktorý upozornil na jeden zásadný problém a to ten, že investorom navrhovaná stavba
zasahuje do územným plánom navrhovanej križovatky ulíc Májová – Ľavobrežná. K tomu
pán Vonš uviedol, že v prípade zmeny územného plánu by bola SSC ochotná rokovať
o výnimke z noriem, týkajúcich sa vzdialeností. Pán inžinier Mateček vyjadril názor, že
najskôr je potrebné poznať konkrétny pevný bod pripojenia a až potom je možné sa baviť
ďalších veciach, pričom absolútne odmietol nejaké dočasné povolenie stavby, pokým sa
nevyrieši križovatka ulíc Májová – Ľavobrežná. Po skončení diskusie dal predseda komisie
hlasovať o tomto bode programu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

0

výsledok hlasovania
proti: 9
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

zdržalo sa:

1

Jozef Badžgoň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
MUDr. Robert Ficek
Mgr. Branislav Delinčák
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Ing. Ľubomír Mateček
Ing. Jovián Novotný

Komisia dopravy a KS neodporúča predložený zámer.
K bodu 3
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali „Žiadosťou o stanovisko k zámeru realizácie
parkoviska a k možnosti odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta – Žilina – Rešťaurácia –
MÁJ, Poľná č. 17“, o ktorej prerokovanie na komisii dopravy požiadala spoločnosť
VIX s.r.o.. S obsahom žiadosti prítomných oboznámil Ing. Peter Štilla (konateľ spoločnosti
VIX s.r.o.). V diskusii vystúpili viacerí členovia komisie s výhradami k predloženému
materiálu, ktoré sa týkali predovšetkým nedoriešeného dopravného napojenia nového
parkoviska. Pán profesor Čelko upozornil na to, že dopravné napojenie sa má riešiť až
v ďalšej etape, ale podľa jeho názoru by sa malo riešiť v prvom rade. Upozornil tiež na to, že
plánované napojenie z Bajzovej ulice nie je v súlade s platným územným plánom. Po
skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o tomto bode programu. Členovia komisie
o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:
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za:

0

výsledok hlasovania
proti: 3

zdržalo sa:

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Mgr. Branislav Delinčák

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Ján Pažický

Jozef Badžgoň

Ing. Ján Barienčík, PhD.

6

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Ing. Ľubomír Mateček
Ing. Jovián Novotný

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie.
K bodu 4
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali „Žiadosťou o stanovisko – Zmena urbanistického
regulatívu 4.52.Š/01“, o ktorej prerokovanie na komisii dopravy požiadala Rímskokatolícka
cirkev, Farnosť Dobrého pastiera. S obsahom žiadosti prítomných oboznámil pán poslanec
Sokol. V diskusii vystúpili viacerí členovia komisie. Pán inžinier Mateček uviedol, že škola
nemá vybudovaný dostatočný prístup ani parkovacie a odstavné miesta, nakoľko pôvodne sa
rátalo len s materskou školou, ktorá sa následne rozšírila aj o základnú školu. Preto akékoľvek
rozšírenie podmieňuje zabezpečením adekvátneho prístupu a možností parkovania v zmysle
platných noriem. Pán poslanec Sokol k tomu uviedol, že rodičia na parkovanie využívajú
priľahlé parkovacie plochy, na čo však pán inžinier Mateček uviedol, že tieto sú ráno
obsadené a vozidlá stoja na komunikácii. Pán poslanec Badžgoň poznamenal, že rodičia môžu
na parkovanie využiť aj areál kostola. Pán poslanec Sokol k tomu uviedol, že plánovanou
prístavbou sa nezvýši počet detí, nakoľko táto prístavba sa plánuje len pre potreby
reorganizácie rozmiestnenia súčasného počtu študentov. Po skončení diskusie dal predseda
komisie hlasovať o tomto bode programu. Členovia komisie o návrhu hlasovali
s nasledovným výsledkom:

za:

5

Jozef Badžgoň

výsledok hlasovania
proti: 1
Ing. Ľubomír Mateček

zdržalo sa:

4

MUDr. Robert Ficek

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Mgr. Branislav Delinčák

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ján Barienčík, PhD.

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie.
K bodu 5
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Správa o príprave
Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina“.
S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Peter Rolko (vedúci dopravy). Po
skončení krátkej diskusie, v ktorej vyslovili viacerí členovia komisie tomuto materiálu
podporu, dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu
hlasovali s nasledovným výsledkom:
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za:

10

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
MUDr. Robert Ficek
Mgr. Branislav Delinčák
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Ing. Ľubomír Mateček
Ing. Jovián Novotný
Jozef Badžgoň

K bodu 6
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na zmenu Zásad
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline“. S obsahom tohto materiálu
prítomných oboznámil pán poslanec Sokol. Po skončení krátkej diskusie dal predseda komisie
hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

5

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

5

Jozef Badžgoň

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ľubomír Mateček

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Mgr. Branislav Delinčák

Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ján Barienčík, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie.
K bodu 7
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Rokovací poriadok
Mestského zastupiteľstva v Žiline“. Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných
oboznámil pán poslanec Sokol. V rámci diskusie k tomuto bodu vyjadril pán poslanec
Delinčák svoje výhrady týkajúce sa bodu o možnosti, kedy predsedajúci stratí možnosť viesť
zasadnutie zastupiteľstva, nakoľko je nejasne formulovaná. Rovnako s týmto bodom mal
problém aj pán poslanec Pažický. Po skončení krátkej diskusie dal predseda komisie hlasovať
o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:
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za:

výsledok hlasovania
proti: 3

1

Jozef Badžgoň

zdržalo sa:

6

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ľubomír Mateček

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Mgr. Branislav Delinčák

Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.
Ing. Jovián Novotný
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie.
K bodu 8
V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Nakladanie
s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)“. Nakoľko sa
však na zasadnutí komisie nezúčastnil predkladateľ materiálu, členovia komisie sa dohodli na
tom, že o tomto bode nebudú rokovať.
Pri tomto bode však pán poslanec Čelko upozornil na to, že tento materiál je veľmi
neprehľadný a zložitý a hrozí, že členovia komisie môžu prehliadnuť nejakú závažnú vec. Pán
inžinier Mateček k tomu uviedol, že by bolo vhodné, keby obrazové prílohy nasledovali hneď
za súvisiaci bodom materiálu. Členovia komisie navrhli, aby bolo zo strany predkladateľa
vopred avizované, ktoré konkrétne body súvisia s náplňou príslušných komisií.
K bodu 9
V tomto bode si členovia komisie navrhli nasledovné predbežné termíny zasadnutí komisie:






29.03.2017
31.05.2017
30.08.2017
04.10.2017
08.11.2017

-

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

K bodu 10
V tomto bode pán profesor Čelko upozornil na to, že má informáciu o plánovanej výstavbe
čerpacej stanice v Závodí (pri malom kruhovom objazde). Nakoľko nevie, či sa takýto
materiál dostane do komisie dopravy, chcel upozorniť na to, že umiestnenie čerpacej stanice
na tomto mieste je z jeho pohľadu neprípustné. Pán poslanec Delinčák uviedol, že aj občania
sa ho na to už takisto pýtali, ale podľa jeho informácii sa táto stavba realizovať nebude,
nakoľko nie je v súlade s územným plánom. Pán Ing. Rolko k tomu uviedol, že všetky
vyjadrenia Mesta Žilina sú zatiaľ negatívne. Členovia komisia žiadajú pána prednostu
mestského úradu o zaslanie všetkých vyjadrení Mesta Žilina k plánovanej čerpacej
stanici v Závodí (pri malom kruhovom objazde).
V tomto bode pán poslanec Badžgoň opätovne upozornil na chýbajúce dopravné značenie
„zipsové radenie“ na ceste I/64 smerom zo Žiliny do Bytčice, kde sa pred križovatkou pri
Metre zbiehajú dva jazdné pruhy do jedného. K tomu vedúci odboru dopravy uviedol, že
listom opätovne vyzve príslušného správcu komunikácie o jeho osadenie.
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V tomto bode sa pán inžinier Mateček obrátil na vedúceho odboru dopravy s dvoma
otázkami:
 uviedol, že vláda schválila materiál „Stratégia rozvoja dopravnej infraštruktúry
Slovenska do roku 2030“, ktorý sa dotýka ja mesta Žilina, a chcel by sa opýtať, či sa
mesto k tomuto materiálu vyjadrovalo...
 stanovisko Ing. Rolka – mesto nedávalo žiadne stanovisko
 v akom stave sa nachádza možnosť zriadenia odťahovej služby, ktorú komisia dopravy
navrhovala na zasadnutí cca pred rokom
 stanovisko Ing. Rolka – mesto oslovilo viaceré spoločnosti, ktoré takúto
činnosť vykonávajú, avšak žiadna z nich o vykonávanie takejto činnosti na
území mesta Žilina nemala záujem, nakoľko majú strach z nejasnej
legislatívy; ďalšou možnosťou by bolo zriadenie odťahovej služby priamo
mestom Žilina, avšak na to by bolo potrebných 200 – 300 tis. eur z rozpočtu
mesta, takže zatiaľ sa o tejto možnosti neuvažuje...
 viacerí členovia komisie sa opätovne vyjadrili za zavedenie odťahovej
služby na území mesta, nakoľko je veľmi potrebná
K bodu 11
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb a poďakoval
prítomným za účasť.

V Žiline dňa 27.01.2017

Mgr. Branislav Delinčák, v. r.
predseda komisie dopravy a komunálnych služieb

Zapísal: Ing. Peter Chvastek
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zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 25.01.2017

Uznesenie č. 1/2017
k materiálu s názvom „Správa o príprave „Memoranda o spolupráci medzi Žilinským
samosprávnym krajom a mestom Žilina““
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na
vedomie
1.

II.

Správu o príprave „Memoranda o
samosprávnym krajom a mestom Žilina“

spolupráci

medzi

Žilinským

odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a splnomocniť
1.

primátora mesta Žilina podpisom uvedeného memoranda, ktorým zúčastnení
potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na príprave a realizácii Integrovaného
dopravného systému na území ŽSK, prostredníctvom ktorého bude možné
zabezpečiť zvýšenie kvality verejnej dopravy na území kraja a krajského mesta
a tým zatraktívniť cestovanie verejnou osobnou dopravou pre cestujúcich, ale i
efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov.

V Žiline dňa 27.01.2017

Mgr. Branislav Delinčák, v. r.
predseda komisie dopravy a komunálnych služieb

