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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 05.06.2019 

 

 

Dňa 05.06.2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie Komisie dopravy. 

(ďalej len „komisia“). Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie – pán poslanec Pažický. 

Po zistení počtu prítomných členov konštatoval, že na zasadnutí bolo prítomných 11 členov 

komisie z celkového počtu 13. Dvaja členovia komisie boli ospravedlnení. Komisia bola 

uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili: Ing. Peter Rolko (vedúci odboru 

dopravy), Ing. Richard Staškovan (Integrovaná doprava Žilinského kraja – konateľ), pani 

Anna Frličková (Rada seniorov) a predkladatelia jednotlivých materiálov. Prezenčná listina zo 

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

„zápisnica“).  

 

Predseda komisie požiadal členov komisie o návrhy na doplnenie programu. Pán docent 

Gogola navrhol do programu zaradiť dva body:  

 Návrh zmeny tarify v MHD Žilina 

 Návrh na predkladanie návrhov, opatrení, zmien organizácie dopravy do komisie dopravy 

Predseda komisie dal hlasovať o zaradení týchto bodov do programu. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania
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Následne dal predseda komisie hlasovať o takto doplnenom programe ako celku. Program 

zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny 

počínajúc rokom 2015 dodnes 

3. Návrh zmeny tarify v MHD Žilina 

4. Návrh na predkladanie návrhov, opatrení, zmien organizácie dopravy do komisie dopravy 

5. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018 

6. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 

2018 (len časti, týkajúce sa dopravy) 

7. Vstup mesta Žilina do Smart cities klubu 

8. Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom 

vybudovania nabíjacej stanice 

9. Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina 

a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení 

10. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 

(len časti, týkajúce sa dopravy) 

11. Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

12. Územný plán zóny Žilina – Bulvár (len časti, týkajúce sa dopravy) 

13. VZN mesta Žilina ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - 

Bulvár 

14. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) - len 

body, týkajúce sa dopravy 

15. Rôzne - diskusia 

16. Záver 
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K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Finančná analýza dopadu 

zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny počínajúc rokom 2015 dodnes“. 

S týmto materiálom prítomných oboznámil pán inžinier Barienčík (riaditeľ DPMŽ). Následne 

k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu. Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu 

nemali členovia komisie vážnejšie výhrady, dal predseda komisie po skončení krátkej 

diskusie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s 

nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali Návrhom na zmenu tarify v MHD Žilina, ktorý 

iniciatívne predložil pán docent Gogola. Uviedol nasledovné zdôvodnenie svojho návrhu: 

„Súčasná tarifa, ktorá je zastávková – pásmová, nie je vhodná z hľadiska nastavenia systému 

ako aj prehľadnosti pre cestujúcich, či už domácich alebo cudzích). Takáto tarifa je zastaraná 

a používa sa iba výnimočne (v SR iba v MHD Košice a to na 4 zastávky). Z tohto dôvodu ako 

aj výhľadového prepojenia s budúcim integrovaným systémov navrhujem zmenu tarify na 

časovú s možnosťou prestupu. Keďže na komisii dopravy je aj zástupca Integrovaná doprava 

Žilinského kraja, s.r.o. ako aj DPMŽ, bolo by dobré, aby sa táto zmena uviedla do praxe.“ 

Predseda komisie vyzval pána inžiniera Barienčíka, aby sa k predloženému návrhu vyjadril 

z pohľadu DPMŽ. Pán inžinier uviedol, že s návrhom súhlasí a že takýto zámer dopravný 

podnik má už dlhodobejšie, ale v minulosti nebolo možné ho presadiť vzhľadom na časté 

zmeny tarify. Zároveň uviedol, že intenzívne spolupracujú so zástupcami Integrovanej 

dopravy Žilinského kraja na zavedení spoločnej tarify. Pán inžinier uviedol, že otázkou je už 

len čas, kedy bude nová tarifa pripravená. Podľa jeho slov by mohla byť nová tarifa 

pripravená do konca tohto roka. 

V rámci diskusie pán inžinier Čerňan vyjadril podporu časovej tarife, ale upozornil na to, že 

Žilina je veľké mesto s hustou premávkou, a nie je možné vylúčiť meškanie spojov z dôvodu 

kongescii. Pán inžinier Barienčík k tomu uviedol, že systém bude nastavený tak, aby 

zohľadnil aj tento faktor. Pri časových lístkoch bude dostatočná časová rezerva. 
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V rámci diskusie ďalej pán inžinier Mikula položil pánovi inžinierovi Barienčíkovi otázku, či 

sa pripravujú aj nejaké iné opatrenia na zvýšenie atraktivity mestskej hromadnej dopravy. 

K tomu pán inžinier uviedol, že sú pripravené 3 zásadné kroky k zvýšeniu atraktivity MHD 

a to integrácia dopravy (cestovanie na 1 spoločný lístok v rámci rôznych druhov dopravy), 

preferencia MHD (spustená by mala byť do konca júna) a výrazne zahusťovanie spojov 

v časoch špičky. Ako limity pri zavádzaní týchto opatrení uviedol financie a nedostatok 

vodičov. O zmene trasovania podľa jeho slov dopravný podnik momentálne neuvažuje.  

Po skončení diskusie predseda komisie sformuloval návrh uznesenia: 

Komisia dopravy navrhuje vedeniu Mesta Žilina, aby sa v spolupráci so spoločnosťou 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. zaoberalo návrhom na zmenu tarify MHD Žilina podľa 

zdôvodnenia, ako je uvedené.  

O takomto návrhu na uznesenie dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali Návrhom na predkladanie návrhov, opatrení, 

zmien organizácie dopravy do komisie dopravy, ktorý iniciatívne predložil pán docent 

Gogola. Uviedol nasledovné zdôvodnenie svojho návrhu: 

„Keďže od samotnej komisie dopravy sa očakáva, že aj sama bude podávať nové návrhy 

alebo pomáhať zlepšovať dopravu v meste Žilina, bolo by vhodné, aby sa do samotnej 

komisie dostávali najmä dokumenty, alebo návrh opatrení, ktoré majú zásadný dopad na 

organizáciu alebo dopravu v meste Žilina. Teda nielen tie, ktoré idú do zastupiteľstva. Len pre 

ilustráciu uvediem príklady obchodného domu SCONTO, alebo riešenie nového parkovacieho 

domu (bývalá Makyta), ktoré neboli vôbec na dopravnej komisii predkladané. Čím v podstate 

nás tieto dôležité veci obídu, bez možnosti pripomienkovania.“ 

Predseda komisie vyzval pána inžiniera Rolka, aby sa k predloženému návrhu vyjadril 

z pohľadu mesta. Pán inžinier Rolko uviedol, že táto otázka by mala byť smerovaná skôr  

na vedenie mesta, nakoľko on o tomto nemôže rozhodnúť.  
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Vzhľadom na nejasnosť formulácie návrhu požiadal predseda komisie pána docenta Gogolu, 

aby návrh do budúceho zasadnutia komisie dopracoval a komisie sa ním bude zaoberať  

na najbližšom zasadnutí. Zároveň vyzval pána inžiniera Rolka, aby členov komisie aspoň e-

mailom informoval, ak sa medzitým vyskytnú nejaké prípady s významným dopadom  

na dopravu. 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Správa o činnosti 

Mestskej polície Žilina za rok 2018“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Peter 

Mišejka (Náčelník MP Žilina). K tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu. V rámci nej 

pán docent Gogola sa dotazoval, či je možné do správy podrobnejšie doplniť informácie 

ohľadne dopravy. Privítal by podrobnejšie členenie. Pán Mišejka uviedol, že pokiaľ sa jedná 

o detailnejšie členenie priestupkov, tie vedia v prípade potreby poskytnúť.  

V rámci diskusie ďalej vystúpil pán inžinier Talapka, ktorý upozornil na to, že občania sa 

sťažujú na to, že napriek zákazu na sídlisku parkujú dodávky dlhšie ako 5 metrov. K tomu 

pán Mišejka uviedol, že zákaz sa nevzťahuje na obytné dodávky. Ako uviedol, kontroly 

ukázali, že nákladné dodávky zo sídliska takmer zmizli (najmä čo sa týka nočného 

parkovania). Pán profesor Čelko uviedol, že na Petzvalovej ulici je takisto problém s jednou 

takouto dodávkou, ktorú už polícia niekoľko krát riešila, ale stále tam parkuje. Pán Mišejka 

uviedol, že tento prípad preverí.  

Predseda komisie dal po skončení diskusie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Informatívna správa o 

činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2018“. S obsahom tohto 

materiálu prítomných oboznámila Mgr. Ingrid Dolníková (vedúca OKŠCRaMR). V rámci 

predstavenia materiálu upozornila na chýbajúci priestor na krátke zastavenie autobusov  

na rýchly nástup a výstup turistov, ktorí prichádzajú do nášho mesta. Ako uviedla, je to veľký 

problém a takýto priestor je štandardom v iných mestách s rozvinutým turizmom. Privítala by 

vytvorenie aspoň dvoch takýchto parkovacích miest napr. na Kuzmányho ulici, odkiaľ je 

vyhovujúca dochádzková vzdialenosť do centra mesta. K tomu pán inžinier Rolko uviedol, že 
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bude iniciovať stretnutie s okresným dopravným inšpektorátom a budú takejto možnosti 

spoločne rokovať. Predseda komisie sformuloval návrh uznesenia k tomuto podnetu: 

Komisia dopravy odporúča vedeniu Mesta Žilina, vyvolať rokovanie ohľadne vytvorenia 

možnosti krátkodobého parkovania autobusov za účelom výstupu a nástupu turistov na 

Kuzmányho ulici.  

O takomto návrhu na uznesenie dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

V rámci pokračujúcej diskusie upozornil predseda komisie na sťažnosti obyvateľov Zástrania 

a Zádubnia na parkovanie vozidiel turistov v týchto mestských častiach počas návštev 

vyhliadkovej veže a podobne. Podobný problém je v Budatíne, kde je problém s parkujúcimi 

vozidlami počas akcii. Problém by podľa neho mohol byť riešený formou záchytných 

parkovísk. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania
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K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Vstup mesta Žilina do 

Smart cities klubu“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Peter Rolko 

(vedúci odboru dopravy). Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia komisie 

výhrady, dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia 

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

K bodu 8 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Prenájom časti pozemku 

pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom vybudovania nabíjacej stanice“. 

Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Peter Rolko (vedúci 

odboru dopravy). V rámci krátkej diskusie upozornil pán inžinier Bobáň na to, že je potrebné 

zabezpečiť, aby umiestnenie nabíjacej stanice nebolo v konflikte s projektom pripravovanej 

rekonštrukcie Uhoľnej ulice. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o 

predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania
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K bodu 9 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh VZN o určení a 

zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých 

všeobecne záväzných nariadení“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Andrej 

Černek (vedúci oddelenia radnice, ZV a protokolu). Voči tomuto materiálu nemali členovia 

komisie výhrady, a preto dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

K bodu 10 

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

rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019“. S obsahom tohto materiálu 

prítomných oboznámila  Ing. Dagmar Slepičková (odbor ekonomický). Voči tomuto materiálu 

nemali členovia komisie výhrady, a preto dal predseda komisie hlasovať o predloženom 

návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     10 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

K bodu 11 

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

podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline“. S obsahom tohto materiálu 
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prítomných oboznámil  Mgr. Ing. Radoslav Machan (vedúci odboru vnútorných vecí). 

V krátkosti uviedol dôvody predkladania materiálu. Predseda komisie upresnil, že 

podpredseda komisie musí byť z radov poslancov a pán poslanec Talapka sa s pánom 

poslancom Cáderom vzájomne dohodli, že podpredsedom Komisie dopravy bude pán 

poslanec Cáder. Voči tomuto materiálu nemali členovia komisie výhrady, a preto dal predseda 

komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s 

nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

K bodu 12 

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

– Bulvár“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová (OS, 

Referát územného plánovania a urbanizmu). Následne predseda komisie otvoril diskusiu 

k tomuto bodu. V rámci nej sa pán Korček opýtal, či sporný pozemok pri Auparku je už 

vysporiadaný. K tomu pani architektka Durdyová uviedla, že územný plán nerieši vlastnícke 

vzťahy a celý priestor Bulváru je verejnoprospešná stavba a v takom prípade prichádza do 

úvahy aj vyvlastnenie. V rámci diskusie ďalej pán inžinier Bolo upozornil aj na potrebu 

zapracovania cyklotrás do prípadných ďalších zmien územného plánu. Po skončení diskusie 

dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania
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K bodu 13 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „VZN mesta Žilina, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - Bulvár“. Rovnako aj s obsahom 

tohto materiálu prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová (OS, Referát územného 

plánovania a urbanizmu). Uviedla dôvody predkladania tohto materiálu. Vzhľadom na to, že 

voči materiálu nemal žiaden člen komisie výhrady, dal predseda komisie hlasovať  

o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

K bodu 14 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Nakladanie s majetkom 

(kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)“. Komisia sa zaoberal bodmi č. 6, 14, 

17 a 18 tohto materiálu. S vybranými  bodmi predkladaného materiálu prítomných 

oboznámila pani Iveta Formánková (odbor majetkový a právny). 

Nakladanie s majetkom - bod č. 6 

Vzhľadom na to, že voči materiálu nemal žiaden člen komisie výhrady, dal predseda komisie 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali  

s nasledovným výsledkom: 

za:     10 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania
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Nakladanie s majetkom - bod č. 14 

Vzhľadom na to, že voči materiálu nemal žiaden člen komisie výhrady, dal predseda komisie 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali  

s nasledovným výsledkom: 

za:     11 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

 

Nakladanie s majetkom - bod č. 17 

K tomuto bodu pani Formánková uviedla, že tento bod nakoniec pravdepodobne na rokovanie 

mestského zastupiteľstva nepôjde, nakoľko možno dôjde k naplneniu pôvodného uznesenia. 

V tom prípade by nové uznesenie nebolo potrebné. Nakoľko to však nebolo úplne isté, dal 

predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     3 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. Roland Mikula Igor Korček

Ing. Miroslav Kobrtek doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Talapka

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

 

Nakladanie s majetkom - bod č. 18 

V rámci diskusie k tomuto bodu vyjadril pán inžinier Bolo nesúhlas s prejazdom motorových 

vozidiel cez úzke miesto v pešej zóne. K tomu pán inžinier Rolko upozornil na to, že 

zriadenie vecného bremena prejazdu je podmienkou, aby bolo možné vybudovať plánovanú 

okružnú križovatku pri obchodnom dome KIKA. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s 

nasledovným výsledkom: 
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za:     10 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Talapka

Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 15 

V tomto bode sa pán Korček obrátil na pána inžiniera Rolka s otázkou, kto navrhol dopravno-

inžinierske opatrenia na Rondli počas nedávnej mimoriadnej situácie (požiar), kto celú akciu 

riadil a kto dával počiatočné pokyny. K tomu pán inžinier Rolko uviedol, že na čele krízového 

štábu bol pán primátor. Dopravné značenie bolo navrhnuté a naprojektované dopravným 

projektantom na základe pokynov polície. Pán Korček vyjadril rozhorčenie nad sumou, ktorú 

mesto platí za prenájom prenosného dopravného značenia. Podľa neho mali byť oslovené 

Žilinské komunikácie prípadne správa ciest ŽSK, ktorý by podľa jeho názoru zapožičali 

dopravné značenia za výrazne nižšiu cenu.  

Vzhľadom na zmenu rokovacie poriadku komisií bolo ďalej potrebné, aby si členovia komisie 

nanovo určili predbežné termíny zasadnutí komisie. Členovia Komisie dopravy sa dohodli na 

týchto predbežných termínoch: 

 26.08.2019 

 11.11.2019 

 

K bodu 16 

Predseda komisie ukončil zasadnutie Komisie dopravy a poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 10.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 05.06.2019 

 

 

Uznesenie č. 39/2019 

k materiálu s názvom „Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé 

vekové skupiny počínajúc rokom 2015 dodnes“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. zobrať na vedomie 

1. Finančnú analýzu dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové 

skupiny počínajúc rokom 2015 dodnes. 

 

Uznesenie č. 40/2019 

Komisia dopravy odporúča vedeniu Mesta Žilina  

 

I. aby sa v spolupráci so spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. zaoberalo 

návrhom na zmenu tarify MHD Žilina podľa zdôvodnenia: 

„Súčasná tarifa, ktorá je zastávková – pásmová, nie je vhodná z hľadiska nastavenia systému 

ako aj prehľadnosti pre cestujúcich, či už domácich alebo cudzích). Takáto tarifa je zastaraná 

a používa sa iba výnimočne (v SR iba v MHD Košice a to na 4 zastávky). Z tohto dôvodu ako 

aj výhľadového prepojenia s budúcim integrovaným systémov navrhujem zmenu tarify na 

časovú s možnosťou prestupu. Keďže na komisii dopravy je aj zástupca Integrovaná doprava 

Žilinského kraja, s.r.o. ako aj DPMŽ, bolo by dobré, aby sa táto zmena uviedla do praxe.“ 

 

Uznesenie č. 41/2019 

k materiálu s názvom „Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 42/2019 

Komisia dopravy odporúča vedeniu Mesta Žilina  

 

I. vyvolať rokovanie ohľadne vytvorenia možnosti krátkodobého parkovania 

autobusov za účelom výstupu a nástupu turistov na Kuzmányho ulici. 

 

Uznesenie č. 43/2019 

k materiálu s názvom „Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Malá Fatra za rok 2018“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá 

Fatra za rok 2018. 



 

 

Uznesenie č. 44/2019 

k materiálu s názvom „Vstup mesta Žilina do Smart cities klubu“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. vstup mesta Žilina do Smart cities klubu. 

 

Uznesenie č. 45/2019 

k materiálu s názvom „Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE 

za účelom vybudovania nabíjacej stanice“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 10 rokov, odo dňa účinnosti 

zmluvy na časti pozemkov parc. č. KN-C 3270/17 a KN-C  3270/1 zast. pl. 

a nádv. o celkovej výmere 49,5 m
2  

v k. ú. Žilina za cenu  60 €/rok/celý 

predmet nájmu a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so Západoslovenskou 

energetikou a. s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 816 47, IČO:  

36677281 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a odst. 9 písm.c) 

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu vybudovania a prevádzkovania verejnej 

elektro-nabíjacej stanice pre vozidlá s elektrickým, alebo hybridným 

pohonom. 

Uznesenie č. 46/2019 

k materiálu s názvom „Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2019 o určení a zmene názvov ulíc a 

iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých 

všeobecne záväzných nariadení. 

Uznesenie č. 47/2019 

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

opatrením č. 5/2019“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2019 tak, ako je 

predložená. 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 48/2019 

k materiálu s názvom „Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v 

Žiline“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zvoliť 

 
1.  podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne:  

 

1) Komisia finančná a majetková  
podpredseda: Mgr. Miriam Šuteková  

2) Komisia sociálna, zdravotná a bytová  
podpredseda: Mgr. Martin Barčík  

3) Komisia dopravy  
podpredseda: Mgr. Denis Cáder  

4) Komisia územného plánovania a výstavby  
podpredseda: Bc. Jozef Juriš, MBA  

5) Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja  
podpredseda: Mgr. Peter Cibulka  

6) Komisia športu  
podpredseda: Mgr. Róbert Kašša  

7) Komisia školstva a mládeže  
podpredseda: Ing. Barbora Birnerová, PhD.  

8) Komisia životného prostredia  

podpredseda: Mgr. Zuzana Balogová 

9) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta podpredseda: Mgr. Ing. Peter Ničík  

 

 

Uznesenie č. 49/2019 

k materiálu s názvom „Územný plán zóny Žilina – Bulvár“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. skonštatovať, že 

1. Návrh Územného plánu zóny Žilina – Bulvár bol po dobu 30 dní zverejnený 

spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný v súlade s ustanoveniami § 22 v 

súčinnosti s § 23 stavebného zákona, 

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

Bulvár, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie. 

II. zobrať na vedomie 

1. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Územného plánu zóny Žilina – 

Bulvár. 

III. schváliť 

1. Územný plán zóny Žilina – Bulvár podľa ustanovenia § 26, ods. 3) 

stavebného zákona. 



 

 

Uznesenie č. 50/2019 

k materiálu s názvom „VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

zóny Žilina - Bulvár“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu zóny Žilina – Bulvár. 

 

Uznesenie č. 51/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 6“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú a to od 01.08.2019 do 

31.07.2020 na pozemky v k. ú. Považský Chlmec v zmysle GP 31322000-

7511-00-10/2018, za cenu 268,14 €/celý predmet nájmu, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom 

Dúbravská cesta 14 Bratislava, IČO: 35 919 001,  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb., a to 

z dôvodu stavby diaľnice: „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“. Ide 

o nasledovné diely pozemkov: 

LV 

č. 

Číslo 

parcely 

Register 

KN 

Vlastnícky 

podiel 

Diel 

č. 

Výmera 

dielu v 

m2 

Výmera v m2 

pripadajúca 

na vlast. 

podiel 

Výška 

nájmu v 

€/m2/rok 

Výška  

nájmu za 

12 mes. za 

vlast. 

podiel v 

EUR 

 

 

Objekt  

číslo 

1557 2207/1 C 1/1 4 166 166,000 1,23 204,18 412-00.21 

1557 2207/9 C 1/1 5 9 9,000 1,23 11,07 412-00.21 

1557 2207/9 C 1/1 6 9 9,000 1,23 11,07 412-00.21 

1557 2207/9 C 1/1 7 13 13,000 1,23 15,99 412-00.21 

963 2423/1 C 1/1 2 12 12,000 1,23 14,76 412-00.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 52/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 14“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

uzatvorenie dodatku ku KZ č. 30201/KZ-600/2017/Bytčica/186/Sl zo dňa 

23.05.2017 s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Dúbravská 

cesta 14 Bratislava, IČO: 35 919 001, na odpredaj pozemku parc. č. KN-C 

1376/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m
2 

v zmysle GP 

164/2018 s úhradou finančného rozdielu vo výške 13 626,30 € pre NDS, 

a.s., z dôvodu zníženia výmery pozemku parc. č. KN-C 1376/7 z pôvodných 

515 m
2 

na 260 m
2 

, a tým vyrovnania rozdielu medzi kúpnou cenou 

vyplatenou titulom vkladovanej kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-

600/2019/Bytčica/186/Sl zo dňa 23.05.2017 vo  výške 27 507,18 € a kúpnou 

cenou za pozemok parc. č. KN-C 1376/7 o výmere 260 m
2 

v zmysle ZP č. 

34/2019, zvýšenou o 1,2 násobok náhrady za výkup, v celkovej výške 

13 880,88 €, podľa tohto dodatku, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 

138/1991 Zb. z dôvodu stavby: „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka –

Žilina“. 

 

Uznesenie č. 53/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 17“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zrušiť 

1. uznesenie 141/2018 zo dňa 25.6.2018. 

II. schváliť 

1. uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemkov v k.ú. Žilina na dobu neurčitú 

s výpovednou dobou najviac 6 mesiacov, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s obchodnou spoločnosťou Sigma Properties Slovakia s.r.o., 

Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 45 964 564 za cenu nájmu 1 € bez 

DPH/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom osadenia trakčného 

vedenia pre trolejbusy, osadenia osvetľovacích stožiarov verejného 

osvetlenia, uloženia káblového napájacieho vedenia a prekládky šachty 

telekomunikačného vedenia, ktoré budú realizované v súvislosti s úpravou 

cesty križovatky na ul. Vysokoškolákov a jej okolia ako súvisiaca investícia 

s výstavbou OD KIKA. Ide o nasledovné časti pozemkov: 

 časť pozemku parc. č. KN-C 7926/1 zast. plochy a nádvoria o 

výmere 9961 m
2
 v rozsahu najviac 144 m

2
 

 časť pozemku parc. č. KN-C 5194/5 zast. plochy a nádvoria o 

výmere 640 m
2
 v rozsahu najviac 12 m

2
 



 

 

 časť pozemku parc. č. KN-C 5841/4 zast. plochy a nádvoria o 

výmere 21645 m
2
 v rozsahu najviac 74 m

2
 

 časť pozemku parc. č. KN-C 5142/2 zast. plochy a nádvoria o 

výmere 116 m
2
 v rozsahu najviac 16 m

2
 

2. uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku v k.ú. Žilina na dobu neurčitú 

s výpovednou dobou najviac 6 mesiacov, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s obchodnou spoločnosťou Sigma Properties Slovakia s.r.o., 

Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 54 964 564 za cenu nájmu 1 € bez 

DPH/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom úpravy cesty križovatky 

na ul. Vysokoškolákov, umiestnenia stavebných objektov, súvisiacich 

s úpravou križovatky na ul. Vysokoškolákov a jej okolia, vrátane osadenia 

trakčného vedenia pre trolejbusy, osadenia osvetľovacích stožiarov 

verejného osvetlenia, uloženia káblového napájacieho vedenia a prekládky 

šachty telekomunikačného vedenia,  ako súvisiaca investícia s výstavbou 

OD KIKA. Ide o pozemok: 

pozemok parc. č. KN-C 5132/138, ost. pl. o výmere 3084 m
2
. 

Rozsah nájmu predmetného pozemku je najviac 3084 m
2
. 

3. uzatvorenie dodatku k zmluve č. 85/2018 o budúcej zmluve o prevode 

vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Žilina 

ako budúcim nadobúdateľom a obchodnou spoločnosťou Sigma Properties 

Slovakia s.r.o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 45 964 564 ako 

budúcim prevádzajúcim, v zmysle ktorého bude predmetom prevodu 

vlastníckeho práva aj vlastnícke právo k trakčnému vedeniu pre trolejbusy, 

k osvetľovacím stožiarom verejného osvetlenia a káblovému napájaciemu 

vedeniu, ktoré budú realizované v súvislosti s úpravou cesty križovatky na 

ul. Vysokoškolákov a jej okolia ako súvisiacej investície s výstavbou OD 

KIKA. Predmetom dodatku bude aj záväzok obchodnej spoločnosti Sigma 

Properties Slovakia s.r.o., že za maximálnu cenu 1,- € bez DPH  prevedie 

alebo inak zabezpečí, aby sa mesto Žilina bez ďalších povinností vo vzťahu 

k vlastníkom pozemkov, stalo oprávneným z práv k pozemkom, na ktorých 

sú umiestnené objekty súvisiace s úpravou cesty križovatky na ul. 

Vysokoškolákov a jej okolia, a ktoré nie sú vo vlastníctve tejto spoločnosti, 

ale je k nim zriadený užívací titul tak, aby stavby umiestnené na týchto 

pozemkoch boli umiestnené v súlade so zákonom. 

 

Uznesenie č. 54/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného 

bremena) – bod č. 18 “ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú s: 

1. Ing. Jarmilou Vlčanskou, r. Novou, Mojmírova 3192/22, 010 01 Žilina 

2. Monikou Danechovou, r. Vlčanskou, Mojmírova 3192/22, 010 01 Žilina 

3. Milošom Vlčanským, r. Vlčanským, Mojmírova 3192/22, 010 01 Žilina 



 

 
 

ako spoluvlastníkmi pozemku parc. č KN-C 123/1, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 135 m2, zapísaná na LV č. 1980, ktorý je vedený pre okres Žilina, 

obec Žilina, k.ú. Žilina, na ktorom sa nachádza dom súp. č. 1270 v ich 

spoluvlastníctve. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z 

vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez 

pozemok parc č. KN-C 109/13, zast. plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v 

zmysle GP č. 25/2019 v k. ú. Žilina za jednorazovú odplatu stanovenú ZP č. 

56/2019 vo výške 920,- EUR. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 10.06.2019 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


