ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 11.06.2018
Dňa 11.06.2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy
a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 6 členov komisie, 5 členov komisie
bolo ospravedlnených. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili:
Mgr. Luboš Slebodník (vedúci oddelenia mobility), Eva Kremeňová (vedúca odboru
stavebného), Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný) a z radov verejnosti Ing. arch. Peter
Majchrák. 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. Urbanisticko krajinárska štúdia – Námestie Andreja Hlinku s parkom – Informatívna
správa
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová
4. Investičný zámer mesta Žilina zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu v Žiline
pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
5. Založenie Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín
6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
7. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena)
8. Rôzne - diskusia
9. Záver
K bodu 1
Vzhľadom na to, že predseda komisie sa zasadnutia komisie nemohol zúčastniť, poveril
vedením komisie pána poslanca Pažického, ktorý 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:

6

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Jozef Badžgoň
MUDr. Robert Ficek
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.

K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Urbanisticko krajinárska
štúdia – Námestie Andreja Hlinku s parkom – Informatívna správa“. S týmto materiálom
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prítomných v krátkosti oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný, referát
územného plánovania a urbanizmu). Vzhľadom na to, že voči uvedenému materiálu nemali
členovia komisie žiadne vážnejšie výhrady, dal pán poslanec Pažický hlasovať o predloženom
návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

4

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

2

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Jozef Badžgoň

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.

K bodu 3
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.23/2016,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová“.
Rovnako aj týmto materiálom prítomných v krátkosti oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová
(odbor stavebný, referát územného plánovania a urbanizmu). Uviedla, že sa jedná len
o opravu formálnej chyby, kde sa zosúlaďuje grafická schéma záväznej časti s textovou
časťou už schváleného dokumentu. Vzhľadom na túto skutočnosť dal pán poslanec Pažický
rovno hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

6

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Jozef Badžgoň
MUDr. Robert Ficek
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.

K bodu 4
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Investičný zámer mesta
Žilina zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta
Žilina“. S predloženým materiálom prítomných oboznámil Mgr. Luboš Slebodník (vedúci
oddelenia mobility). Následne pán poslanec Pažický otvoril k tomuto bodu diskusiu. Pán
profesor Gnap položil predkladateľovi materiálu otázku, či je zámer zavedenia bezplatnej
MHD nejakým spôsobom odkonzultovaný so spoločnosťou Integrovaná doprava – Žilinský
kraj v rámci integrácie. Predkladateľ materiálu uviedol, že nie. Pán profesor zavedenie
bezplatnej MHD podporuje z hľadiska zníženia emisií a zlepšenia životného prostredia, na
druhej strane vyjadril obavu, či takto vynaložené finančné prostriedky nebudú chýbať na ďalší
rozvoj MHD a zvyšovanie jej kvality (častejšie spoje, prípoje na nočné spoje atď.). Pán doktor
Barienčík uviedol, že dopravný podnik navrhoval zahustenie MHD, avšak mesto Žilina na
tento krok neschválilo navýšenie finančných prostriedkov. V rámci diskusie pán docent
Gogola uviedol, že za najväčší nedostatok žilinskej MHD považuje to, že nezisťuje názory
ľudí, či nepotrebujú nové trasovanie liniek a podobne. Preferuje využitie finančných
prostriedkov skôr na zahusťovanie a skvalitňovanie MHD, a preto zavedenie bezplatnej MHD
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nepodporí. V diskusii ďalej vystúpil pán poslanec Badžgoň, ktorý zavedenie bezplatnej MHD
považuje za politické gesto a vie si predstaviť aj lepšie využitie takto vynaložených
finančných prostriedkov. Pán poslanec Pažický v rámci diskusie uviedol, že on podporuje
bezplatnú MHD pre ekonomicky neaktívnu časť obyvateľov, ale nie pre všetkých. Po
skončení diskusie dal pán poslanec Pažický hlasovať o predloženom návrhu. Členovia
komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

1

MUDr. Robert Ficek

výsledok hlasovania
proti: 2

zdržalo sa:

3

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Jozef Badžgoň

Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie.
K bodu 5
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Založenie Združenia obcí
Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín“. Rovnako aj s týmto materiálom prítomných
oboznámil Mgr. Luboš Slebodník (vedúci oddelenia mobility). Po krátkej diskusii dal pán
poslanec Pažický hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali
s nasledovným výsledkom:

za:

6

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Jozef Badžgoň
MUDr. Robert Ficek
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.

K bodu 6
V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Návrh na zmenu
Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline “. Vzhľadom na to, že
zasadnutia komisie sa nezúčastnil predkladateľ materiálu, komisia o tomto bode nerokovala.
K bodu 7
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Nakladanie s majetkom
(kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)“. Vzhľadom na to,
zasadnutia komisie sa nezúčastnil predkladateľ materiálu, komisia rokovala iba o bode č. 14
tohto materiálu. S jeho obsahom členov komisie oboznámil Ing. arch. Peter Majchrák, ktorý
bol k tomu poverený dotknutými spoločnosťami. Ako uviedol, zámenná zmluva bola
stiahnutá z rokovania mestského zastupiteľstva, nakoľko poslanci neakceptovali
súdnoznaleckú cenu. Apeloval na odbornosť členov komisie v oblasti dopravy a požiadal
o podporu z hľadiska celkového prínosu pre obyvateľov mesta v rámci zlepšenia dopravnej
situácie v tejto lokalite. V rámci diskusie pán doktor Barienčík uviedol, že dopravný podnik
bude mať počas výstavby križovatky obrovské problémy, ale napriek tomu tento návrh
3/4

podporuje, nakoľko je presvedčený, že mesto Žilina nedokáže z vlastných finančných
prostriedkov zrealizovať prestavbu križovatky v takomto rozsahu. Po skončení diskusie dal
pán poslanec Pažický hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s
nasledovným výsledkom:

za:

6

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Jozef Badžgoň
MUDr. Robert Ficek
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.

K bodu 8
V tomto bode pán doktor Barienčík upozornil na to, že dopravný podnik funguje na základe
zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi objednávateľom, ktorým je mesto
a dopravcom, ktorým je DPMŽ. Táto zmluva končí 30.06.2019. Snahou DPMŽ je pripraviť
novú zmluvu na ďalších 10 rokov a túto predložiť na septembrové zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Pán doktor už vopred poprosil členov komisie o podporu takejto zmluvy, aby
DPMŽ mohol naďalej vykonávať mestskú hromadnú dopravu. Podľa názoru pána profesora
Gnapa malo, z hľadiska predpisov EÚ, mesto už 1 rok pred uplynutím zmluvy oznámiť, že
ide cestou priameho zadania. Zachovanie súčasného prevádzkovateľa je dôležité z hľadiska
čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Komisia dopravy odporúča objednávateľovi služieb vo verejnom záujme uzatvoriť novú
zmluvu o službách vo verejnom záujme na ďalších 10 rokov so súčasným prevádzkovateľom
- spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o..
K bodu 9
Pán poslanec Pažický ukončil zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb a
poďakoval prítomným za účasť.

V Žiline dňa 13.06.2018

Ing. Ján Pažický, v. r.
poverený vedením komisie dopravy a komunálnych
služieb
Zapísal: Ing. Peter Chvastek
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zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 11.06.2018

Uznesenie č. 13/2018
k materiálu s názvom „Urbanisticko krajinárska štúdia – Námestie Andreja Hlinku s parkom –
Informatívna správa“
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na
vedomie
1.

Urbanisticko-krajinársku štúdiu Námestie Andreja Hlinku s parkom,

Uznesenie č. 14/2018
k materiálu s názvom „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č.23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová“
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č.23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová.

Uznesenie č. 15/2018
k materiálu s názvom „Založenie Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín“
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi budú mesto Žilina, mesto
Kysucké Nové Mesto, obec Kysucký Lieskovec, obec Ochodnica, obec Rudina,
obec Rudinka nasledovne:
a) názov združenia: Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín,
b) sídlo združenia: Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
c) predmet činnosti: zabezpečenie miestnej dopravy (cyklodoprava a
cykloturistika) a rozvoj miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania
cyklotrasy spájajúcej všetky zúčastnené obce – Ochodnica až Žilina – Budatín,
ktorá prechádza jednotlivými katastrálnymi územiami obcí a miest, ktoré sú
členmi združenia, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod predmetnú
cyklotrasu v zmysle projektovej dokumentácie,
d) doba, na akú sa združenie zriaďuje: neurčitá
2. vstup mesta Žilina do Združenia obcí - Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín,

3. Zmluvu o zriadení Združenia obcí - Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín,
ktorej podstatnými náležitosťami sú:
a) zmluvné strany – zakladatelia: mesto Žilina, mesto Kysucké Nové Mesto, obec
Kysucký Lieskovec, obec Ochodnica, obec Rudina, obec Rudinka
b) predmet zmluvy: zriadenie združenia obcí s názvom Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín,
c) štatutárny orgán: predseda predstavenstva,
4. do funkcie člena predstavenstva združenia Ing. Igora Chomu,
5. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie zmluvy o zriadení
združenia, stanov združenia a na všetky právne úkony spojené so založením
združenia.
Uznesenie č. 16/2018
k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie
vecného bremena) – bod 14“
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 5132/7,
ostat. pl. o výmere 3 443 m2 v zmysle GP 43432611-08/2018 v k. ú. Žilina a
jeho odplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemok parc.
č. KN-C 5132/138, ostat. pl. o výmere 3 084 m2 v zmysle GP 4343261108/2018 v k. ú. Žilina vo vlastníctve spoločnosti Manhattan Development
SK s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 32 Košice, IČO: 35 817 861
s doplatkom spoločnosťou Manhattan Development SK s.r.o. v celkovej
výške 10 411 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že vzájomnou zámenou získa
mesto Žilina časti pozemkov pod miestnou komunikáciou v k. ú. Žilina,
pričom vysporiadanie je nevyhnutné aj pre vybudovanie novej okružnej
križovatky, súvisiacej s výstavbou OD KIKA.

V Žiline dňa 13.06.2018

Ing. Ján Pažický, v. r.
poverený vedením komisie dopravy a komunálnych
služieb

