ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 10.09.2018
Dňa 10.09.2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy
a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 9 členov komisie, 2 členovia komisie
boli ospravedlnení. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili:
Ing. Peter Rolko (vedúci odboru dopravy), Mgr. Luboš Slebodník (vedúci oddelenia
mobility), JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového), Eva Kremeňová
(vedúca odboru stavebného), Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný) a z radov verejnosti
Ing. Anna Frličková (rada seniorov). Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1
Zápisnice zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb (ďalej len „zápisnica“).
Schválený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu
Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár
Bezplatná mestská hromadná doprava v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2019 a
nasledujúce obdobie
Žiadosť o prevod pozemkov a stavebných objektov v lokalite Rudiny II do majetku
mesta Žilina
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena)
Rôzne - diskusia
Záver

K bodu 1
Predseda komisie privítal členov komisie a ostatných zúčastnených a dal hlasovať
o navrhnutom programe zasadnutia. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne
schválený.

za:

6

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Mgr. Branislav Delinčák
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Jozef Badžgoň

K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Zadanie pre Územný plán
zóny Žilina – Bulvár“. S týmto materiálom 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 predseda
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komisie 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.
Mgr. Branislav Delinčák
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Jozef Badžgoň

K bodu 3
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Bezplatná mestská
hromadná doprava v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina“. S obsahom tohto
materiálu prítomných oboznámil Mgr. Luboš Slebodník (vedúci oddelenia mobility). Ako
hlavné argumenty zavedenia bezplatnej MHD uviedol stále sa zhoršujúcu dopravnú situáciu
v meste a pozitívne skúsenosti so zavedením bezplatnej MHD vo viacerých mestách
v zahraničí. Ďalej uviedol, že v budúcnosti sa uvažuje o opatreniach, ktoré by mali
znepríjemniť využívanie IAD v centre mesta. K tomu pán inžinier Mateček poznamenal, že
pri takýchto opatreniach je veľmi dôležité načasovanie ich zavedenia, aby bola takáto podpora
MHD efektívna. V rámci diskusie pán poslanec Badžgoň uviedol, že je proti zavedeniu
bezplatnej MHD a jej prípadné zavedenie by už nechal na nové vedenie mesta. Pán poslanec
Delinčák chcel vedieť, či bol vykonaný nejaký prieskum medzi vodičmi IAD, či by boli
ochotní, v prípade zavedenia bezplatnej MHD, prestúpiť z osobných motorových vozidiel do
prostriedkov MHD. Mgr. Slebodník uviedol, že v rámci tohto materiálu podobný prieskum
realizovaný nebol. K tomu pán inžinier Mateček poznamenal, že Územný generel dopravy
mesta Žilina takýto sociologický prieskum zahŕňa. Po skončení diskusie dal predseda komisie
hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

2

výsledok hlasovania
proti: 2

zdržalo sa:

Ing. Ľubomír Mateček

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Mgr. Branislav Delinčák

MUDr. Robert Ficek

Jozef Badžgoň

Ing. Ján Pažický

4

Ing. Ján Barienčík, PhD.
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie.
K bodu 4
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Ciele a rozvojové zámery
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2019 a nasledujúce obdobie“. S predloženým
materiálom prítomných oboznámil pán doktor Barienčík (riaditeľ DPMŽ). V rámci diskusie
vyjadril pán docent Gogola pochvalu za navrhnuté zhusťovanie intervalov MHD
a pripomenul, že by bolo vhodné na základe názorov a požiadaviek samotných cestujúcich
pouvažovať aj o novom trasovaní niektorých liniek. V diskusii ďalej vystúpil pán poslanec
Delinčák a informoval sa o možnosti rozšírenia MHD aj do blízkych obcí (napr. Rosina,
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Teplička nad Váhom a pod.). K tomu pán doktor Barienčík uviedol, že podobné snahy tu už
boli, ale nepodarili sa zrealizovať vzhľadom na vysokú finančnú záťaž obcí, ktoré by sa
museli spolupodielať na financovaní MHD. Počas diskusie upozornila pani Frličková (rada
seniorov) na nefunkčný informačný panel v novom hybridnom vozidle č. 158. Pán doktor
Barienčík uviedol, že to okamžite preverí a zjedná nápravu. Po skončení diskusie dal predseda
komisie hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

9

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

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

K bodu 5
V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Žiadosť o prevod
pozemkov a stavebných objektov v lokalite Rudiny II do majetku mesta Žilina“. Predkladateľ
materiálu sa zasadnutia komisie nezúčastnil. Vzhľadom na to, že sa jednalo o záležitosť
nakladania s majetkom mesta, vyjadril sa k tomuto bodu JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru
právneho a majetkového). Ten uviedol, že materiál bol predložený na poslednú chvíľu
a odbor právny a majetkový predkladateľa informoval, že nebude predložený na najbližšom
zasadnutí MZ. Materiál môže byť predložený na nasledujúcom zasadnutí MZ, ale až po jeho
riadnom odkonzultovaní s mestom Žilina. Na základe vyššie uvedeného komisia o tomto bode
nerokovala.
K bodu 6
V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Návrh na zmenu
Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline“. Predkladateľ materiálu sa
ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí komisie, ale požiadal o jeho prerokovanie v jeho
neprítomnosti. Predseda komisie dal rovno hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie
o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

0

výsledok hlasovania
proti: 2

zdržalo sa:

Jozef Badžgoň

Ing. Ľubomír Mateček

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

MUDr. Robert Ficek

7

Mgr. Branislav Delinčák
Ing. Ján Pažický
Ing. Ján Barienčík, PhD.
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
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Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie.
K bodu 7
V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Nakladanie s
majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)“. Predseda
komisie sa spýtal členov komisie, či majú záujem prerokovať niektorý z bodov tohto
materiálu. Vzhľadom na to, že žiaden člen neprejavil záujem rokovať o žiadnom bode,
komisia o tomto bode nerokovala.
K bodu 8
Pán poslanec Delinčák v tomto bode požiadal členov komisie o podporu osadenia závor na
zamedzenie vjazdu vozidiel na obslužnú komunikáciu na brehoch Rajčanky v Bánovej.
V súčasnosti tam vraj občania vytvárajú čierne skládky odpadu a situácia je už neúnosná.
Kľúče od závor by mali vodohospodári aj mesto Žilina. V diskusii pán poslanec Badžgoň
navrhol ako alternatívu fotopasce. Pán poslanec Delinčák však uviedol, že fotopasce by boli
neefektívne, nakoľko je v tejto oblasti veľký pohyb chodcov, cyklistov, bežcov a podobne.
Ani kamerový systém nie je možné využiť, nakoľko tade nevedú optické káble. Pán poslanec
dal hlasovať o návrhu na vyčlenenie sumy 5 000,- € z mestského rozpočtu na realizáciu
osadenia závor na brehoch Rajčanky. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

9

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

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

V tomto bode ďalej pán profesor Čelko upozornil na situáciu s parkovaním na Hájiku.
Zachytil informácie, že nepriaznivá situácia by sa mala riešiť zjednosmernením dopravy
v tejto lokalite. Poprosil kompetentných, aby zjednosmernenie nerealizovali bez
predchádzajúceho prerokovania na komisii dopravy. Nevhodne navrhnuté zjednosmernenie
by podľa neho spôsobilo ešte väčšie problémy, ako sú v súčasnosti.
V tomto bode sa ďalej pán profesor Gnap dotazoval, komu pripadnú vybrané pokuty
za parkovanie v zóne plateného parkovanie v Žiline. Z jeho pohľadu sa zdá, že vyberanie
pokút za parkovanie je hlavnou úlohou mestskej polície, ktorá nerieši ďaleko závažnejšie
problémy, ktoré trápia občanov. K tomu pán poslanec Delinčák uviedol, že finančné
prostriedky z vybraných pokút sú príjmom mesta Žilina.
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K bodu 9
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb a poďakoval
prítomným za účasť.

V Žiline dňa 13.09.2018

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 10.09.2018

Uznesenie č. 17/2018
k materiálu s názvom „Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár“
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

II.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí konštatovať, že
1.

Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár bolo po dobu viac ako 30
dní zverejnené spôsobom v meste obvyklým a prerokované s orgánmi
štátnej správy, samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami a
vlastníkmi pozemkov v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona.

2.

Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb sú zapracované v dopracovanom Zadaní pre Územný plán
zóny Žilina – Bulvár, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania
Návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

3.

Verejnosť, fyzické osoby a ani vlastníci pozemkov nevzniesli k
prerokovanému návrhu Zadania pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár
pripomienky ani námietky.

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

III.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zadania pre Územný plán zóny Žilina
– Bulvár

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1.

Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár podľa ustanovenia § 20,
ods. 7, písm. c) stavebného zákona.

Uznesenie č. 18/2018
k materiálu s názvom „Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na
rok 2019 a nasledujúce obdobie“
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

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

Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok
2019 a nasledujúce obdobie.

Uznesenie č. 19/2018
Komisia dopravy a komunálnych služieb
I.

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

vyčlenenie 5 000,- € z mestského rozpočtu na realizáciu osadenia závor
na brehoch Rajčanky v Bánovej.

V Žiline dňa 13.09.2018

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

