
1/6 

 

ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 28.01.2019 

 

 

Dňa 28.01.2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie Komisie dopravy. 

(ďalej len „komisia“). Na zasadnutí boli prítomní 3 členovia komisie z celkového počtu 3. 

Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnilo 11 ľudí z radov 

verejnosti, z toho deviati boli navrhovaní budúci členovia komisie - neposlanci. Prezenčná 

listina zo zasadnutia tvorí Prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia Komisie dopravy (ďalej len 

„zápisnica“). 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Voľba členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva v Žiline 

3. Návrh na určenie  právomoci primátora 

4. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2019 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2019 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta 

6. Územný plán Mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6A 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 

21/2016 a č. 5/2018 

8. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného 

bremena) 

9. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok 

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu 
11. Návrh plánu činnosti komisie na rok 2019 

12. Rôzne - diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda komisie navrhol doplniť program zasadnutia komisie o tieto dva body: 

 Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok 

 Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu 

O takto doplnenom programe zasadnutia dal predseda komisie hlasovať. Upravený program 

zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Voľba členov – 

neposlancov komisií mestského zastupiteľstva v Žiline“. S týmto materiálom prítomných 

oboznámila Ing. Erika Ostrochovská (vedúca oddelenia OVV). Výsledok hlasovania komisie: 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  
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Uznesenie č. 1/2019 

k materiálu s názvom „Voľba členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva v 

Žiline“ 

 

Komisia dopravy 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zvoliť 

1. členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

a sekretárov tak, ako boli navrhnutí. 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Návrh na určenie  

právomoci primátora“. Vzhľadom na to, že zasadnutia komisie sa nezúčastnil jeho 

predkladateľ, komisia o tomto bode nerokovala. 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Rozpočet Mesta Žilina na 

rok 2019 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019“. S predloženým materiálom 

prítomných oboznámila Ing. Dagmar Slepičková (vedúca oddelenia OE). Výsledok 

hlasovania komisie: 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  

Uznesenie č. 2/2019 

k materiálu s názvom „Rozpočet Mesta Žilina na rok 2019 – Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2019“ 

 

Komisia dopravy 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2019 tak, ako je 

predložená. 

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta“. S predloženým materiálom prítomných oboznámil Mgr. Ľuboš Slebodník (vedúci 

oddelenia OD). Výsledok hlasovania komisie: 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  
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Uznesenie č. 3/2019 

k materiálu s názvom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta“ 

 

Komisia dopravy 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta. 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Územný plán Mesta Žilina 

– Zmeny a doplnky číslo 6A“. S predloženým materiálom prítomných oboznámila Ing. arch. 

Júlia Durdyová (referát ÚP a urbanizmu). Výsledok hlasovania komisie: 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  

 

Uznesenie č. 4/2019 

k materiálu s názvom „Územný plán Mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6A“ 

 

Komisia dopravy 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí skonštatovať, že 

1. Návrh Územného plánu mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a bol po dobu 

30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými 

orgánmi štátnej správy, samosprávy, dotknutým samosprávnym krajom, 

dotknutými právnickými osobami a verejnosťou v súlade s ustanoveniami § 22 

stavebného zákona, 

2. akceptované pripomienky sú zapracované v Územnom pláne mesta Žilina – 

Zmeny a doplnky číslo 6a, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci 

spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie. 

II. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na 

vedomie 

1. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Územného plánu mesta Žilina – 

Zmeny a doplnky číslo 6a. 

III. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť 

1. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a podľa ustanovenia § 

26, ods. 3) stavebného zákona. 
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K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018“. S predloženým 

materiálom prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová (referát ÚP a urbanizmu). 

Výsledok hlasovania komisie: 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  

Uznesenie č. 5/2019 

k materiálu s názvom „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 

5/2018“ 

 

Komisia dopravy 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018. 

K bodu 8 

Komisia nerokovala o žiadnom konkrétnom bode  materiálu s názvom „Nakladanie  

s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena). 

K bodu 9 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na schválenie 

predloženia Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok“. S predloženým materiálom 

prítomných oboznámila Bc. Ivana Stillerová (poverená riadením odboru projektov EÚ). 

Výsledok hlasovania komisie: 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  

Uznesenie č. 6/2019 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o Nenávratný finančný 

príspevok“ 

 

Komisia dopravy 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať 

a schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie národného projektu „Projektová 

príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a 
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meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“ v 

rámci pripravovaného Vyzvania;  

2. zabezpečenie realizácie národného projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie národného 

projektu vo výške 126 000,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci); 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žilina. 

K bodu 10 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na schválenie 

predloženia Žiadosti o dotáciu“. S predloženým materiálom prítomných oboznámila Bc. Ivana 

Stillerová (poverená riadením odboru projektov EÚ). Výsledok hlasovania komisie: 

za:     3 proti:     0 zdržalo sa:     0  
 

Uznesenie č. 7/2019 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu“ 

 

Komisia dopravy 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí skonštatovať, že 

1. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6b (ďalej len ÚPN-M 

Žilina ZaD č.6b) je obstarávaný a spracovávaný v súlade s Požiadavkami na 

spracovanie ÚPN-M Žilina ZaD č.6, Zmluvou o dielo č.367/2018 a Dodatku 

č.1 k Zmluve o dielo č.367/2018. 

II.  odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí súhlasiť, že 

1. proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky č.6b potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

III. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť 

1. predloženie Žiadosti o dotáciu za účelom vypracovania dokumentácie 

„Územný plán mesta Žilina –Zmeny a doplnky číslo 6b“ realizovanej v 

rámci výzvy z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a 

platným programom rozvoja mesta Žilina; 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie „Územného 

plánu mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6b“ vo výške maximálne 

2.070,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadanej 

dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci); 

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žilina. 



6/6 

 

K bodu 11 

 

V tomto bode sa členovia komisie poslanci, ako aj budúci členovia komisie – neposlanci, 

dohodli na týchto predbežných termínoch zasadnutí komisie dopravy na rok 2019: 

 

 18.03.2019 

 10.06.2019 

 02.09.2019 

 18.11.2019 

 

K bodu 12 

V rámci tohto bodu požiadala pani Ing. Mária Zemiaková vedúceho odboru dopravy 

o informáciu, kedy bola realizovaná plošná oprava komunikácie na ulici Mateja Bela, 

nakoľko je tam veľký počet výtlkov. Vedúci odboru dopravy prisľúbil, že presný termín 

preverí a bude pani Zemiakovú informovať. 

V tomto bode prebehla aj diskusia ohľadne zimnej údržby komunikácii v Žiline. Pán Ing. 

Rolko (vedúci odboru dopravy) uviedol, že o problémoch vedenie mesta vie a snaží sa ich 

v rámci možností minimalizovať. Ďalej uviedol, že v súčasnosti sa z iniciatívy pána primátora 

intenzívne pripravuje úplne nový systém zimnej údržby komunikácii vrátane nového 

operačného plánu. Členovia komisie by chceli mať možnosť tieto zmeny pripomienkovať. 

Takisto by členovia komisie radi prizvali na zasadnutie komisie aj zástupcu spoločnosti 

Žilinské komunikácie, a.s., ktorá zimnú údržbu realizuje. 

Zo všeobecnej diskusie medzi členmi komisie a budúcimi členmi komisie o predstavách 

fungovania komisie dopravy vzišli nasledovné návrhy a pripomienky: 

 komisia by mala okrem prerokovávania predkladaných materiálov prichádzať 

iniciatívne aj s vlastnými návrhmi a riešeniami problémov týkajúcich sa dopravy  

v meste 

 na zasadnutiach komisie by sa mal pravidelne zúčastňovať aj zástupca z odboru 

investičného, nakoľko veľa predkladaných materiálov priamo súvisí s činnosťou tohto 

odboru 

 v materiáloch o nakladaní s majetkom mesta by malo byť pri každom bode priložené 

jasné stanovisko architektov mesta, či návrh odporúčajú alebo nie (v súčasnosti sú 

stanoviská iba pri niektorých bodoch) 

 

K bodu 13 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 31.01.2019 

 

Ing. Ján Pažický v.r.. 

predseda komisie 
 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 


