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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 26.08.2019 

 

 

Dňa 26.08.2019 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 je prítomných 9 členov 

komisie z celkového počtu 13 a uviedol, že pán inžinier Čerňan, pán inžinier Kobrtek, pán 

inžinier Mikula a pán docent Gogola sa z účasti na zasadnutí komisie ospravedlnili. Komisia 

bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil Ing. Radoslav Vozárik (zástupca 

vedúceho odboru dopravy) 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. Vzhľadom na to, 

že nikto nenavrhol doplnenie programu, dal predseda komisie hlasovať o navrhnutom 

programe. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Informatívna správa - RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA 

3. Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej 

urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov 

4. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci 

5. Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií 

v rámci revitalizácie sídlisk mesta Žilina 

6. Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta 

Žilina 

7. Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov 

8. Riešenie Kuzmányho ulice 

9. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena) - len body, 

týkajúce sa dopravy 

10. Rôzne – diskusia 

11. Záver 
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K bodu 2 

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

RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA“. S týmto materiálom prítomných v krátkosti 

oboznámila pani Katarína Gazdíková (vedúca odboru tlačového a zahraničných vecí). 

Následne k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu.  V rámci nej pán inžinier Oršula 

položil otázku, prečo sa súčasné vedenie mesta chce vrátiť k vydávaniu Radničných novín, 

ktoré boli len prednedávnom zrušené a pred voľbami boli vnímané ako nástroj neobjektívnej 

seba-prezentácie bývalého vedenia mesta. K tomu pani Gazdíková uviedla, že podnet  

na vydávanie Radničných novín dali zamestnanci odboru tlačového, nakoľko je veľa 

dôležitých tém, ktoré je potrebné dostať k občanom mesta a to aj k tým občanom, ktorí 

napríklad nemajú prístup k internetu. Ako uviedla, nie je zámerom týchto novín, aby sa stali 

nástrojom politického boja. Hlavnou ideou je, aby sa dôležité informácie prostredníctvom 

nich dostali k obyvateľom mesta. V rámci diskusie položil otázku aj predseda komisie, 

ktorého zaujímalo, či v Radničných novinách dostanú priestor na prezentáciu aj výbory 

jednotlivých volebných obvodov tak, ako to bolo zvykom v minulosti. K tomu pani 

Gazdíková uviedla, že ambíciou radničných novín je informovať spravodajsky. To znamená, 

že ak pôjde napríklad o prezentáciu mestským zastupiteľstvom schváleného projektu 

v nejakom volebnom obvode, tak priestor dostane. Bude však snaha vyhnúť sa 

konfrontačným článkom, kde pôjde o rôzne sporné návrhy. V rámci diskusie upozornil pán 

poslanec Cáder na to, že je potrebné zabezpečiť kvalitnú distribúciu Radničných novín, aby 

boli finančné prostriedky vynaložené efektívne. Ako negatívny príklad uviedol ŽSK, ktorý 

mal pri vydávaní vlastných župných novín problém práve s distribúciou a veľa ľudí uviedlo, 

že sa k nim tieto noviny vôbec nedostali. Po skončení diskusie dal predseda komisie  hlasovať 

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

výsledkom:  

za:     7 proti:     1 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Marian Oršula Igor Korček

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Športovo-rekreačný areál 

Žilina – Chrasť - návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže 

návrhov“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán doktor Dolejší (vedúci 

odboru stavebného), ktorého ešte krátko doplnila  Ing. arch. Júlia Durdyová (OS, Referát 

územného plánovania a urbanizmu). Pán doktor Dolejší upozornil na to, že predkladaný 

materiál je v čiastočnom konflikte s ďalším materiálom predkladaným na Mestské 

zastupiteľstvo s názvom EKOPARK Solinky (predkladá skupina poslancov), nakoľko sa 

z časti dotýkajú rovnakého územia. Materiál EKOPARK Solinky rieši len časť územia, ktorá 

je vo vlastníctve mesta. Naproti tomu  materiál „Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť - 
návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov“ rieši 

komplexne širšiu oblasť bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (vrátane súkromných pozemkov). 

Podľa slov doktora Dolejšího je materiál EKOPARK Solinky v rozpore s platným územným 

plánom a tiež v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Hoci materiál EKOPARK 
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Solinky nebol predmetom rokovania Komisie dopravy, zasadnutia komisie sa zúčastnil aj pán 

poslanec Cibulka (jeden z predkladateľov tohto materiálu) a vyjadril sa k tejto téme. Podľa 

jeho slov Komisia územného plánovania konštatovala, že materiál EKOPARK Solinky nie je 

v rozpore s územným plánom. Ako hlavný dôvod predkladania tohto materiálu uviedol snahu 

o zamedzenie akejkoľvek výstavby v tejto lokalite, nakoľko má obavu, že súčasné vedenie 

mesta chce na tejto lúke postaviť plaváreň. Svoj návrh podložil aj vôľou obyvateľov Soliniek. 

Pani inžinierka Zemiaková uviedla, že v oboch materiáloch nevidí nejaký zásadný rozpor a že 

myšlienka EKOPARKU by mohla byť vhodným spôsobom zapracovaná aj do predkladaného 

materiálu napríklad ako podklad pri zadávaní súťažných podmienok alebo podobne. Prínos 

vidí v oboch materiáloch, len je potrebné ich nejakým spôsobom skĺbiť. 

V rámci diskusie pán profesor Čelko vyjadril podporu predkladanému materiálu „Športovo-

rekreačný areál Žilina – Chrasť - návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej urbanisticko-

krajinárskej súťaže návrhov“ a jeho hlavnú výhodu vidí v komplexnosti riešenia daného 

územia.  

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

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     1 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Marian Oršula Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Schválenie 

investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci“. Nakoľko sa však 

zasadnutia komisie nezúčastnil predkladateľ materiálu, komisia o tomto bode nerokovala. 

K bodu 5 

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

spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk 

mesta Žilina“. S obsahom tohto materiálu v krátkosti prítomných oboznámila pani poslankyňa 

Šuteková.  

V rámci diskusie pani inžinierka  Zemiaková uviedla, že takýto materiál víta, ale je potrebné 

pri zostavovaní harmonogramu dôsledne zohľadniť všetky kritéria, aby sa nestalo, že pri 

samotnej realizácii už budú požiadavky neaktuálne. Ďalej upozornila na to, že by sa to nemalo 

týkať len vnútroblokov, ale niektoré detské prvky by mohli byť osadené napríklad aj na 

schodoch spájajúcich sídlisko Hájik so Závodím. 

Pán inžinier Oršula upozornil na to, že materiál hovorí len o sídliskách ale vôbec nehovorí 

o mestských častiach. K tomu pani poslankyňa uviedla, že situácia v mestských častiach, ale 

aj v centre mesta je odlišná. Ale vôbec sa nebráni zapracovaniu týchto častí mesta do tohto 
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materiálu, prípadne vypracovaniu úplne nového materiálu pre tieto časti mesta. Konkrétne 

potreby by si však mali povedať už poslanci za tieto mestské časti. 

Pán Korček v rámci diskusie upozornil na to, že z jeho pohľadu je dôležité vysporiadanie 

pozemkov pod ihriskami. Ako negatívny príklad uviedol Strážov, kde boli športové ihriská  

na súkromnom pozemku. Došlo k zmene majiteľa a ten ihriská zrušil a urobil na tomto mieste 

skladisko, hoci územný plán to nedovoľuje. 

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

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

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

koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina“. Rovnako aj s obsahom 

tohto materiálu prítomných oboznámila pani poslankyňa Šuteková. Vzhľadom na to, že 

diskusia o tomto návrhu prebehla spoločne s predchádzajúcim bodom, dal predseda komisie 

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

s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Zastavme látanie 

žilinských ciest a chodníkov“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán 

poslanec Kapitulík. Ako uviedol, z diskusie s pánom primátorom a pánom prednostom 

vyplynulo, že mesto Žilina už v podstate takéto podmienky investorom dáva. Podľa jeho slov 

toto uznesenie nemá zasahovať do kompetencii mestského úradu, ale má mať hlavne 

deklaratívny charakter poslancov smerom k občanom, že sa touto problematikou zaoberajú 

a akým spôsobom ju chcú riešiť a má byť oporou aj pre samotných zamestnancov mestského 

úradu pri vydávaní príslušných povolení. Predseda komisie otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

V rámci nej pán inžinier Vozárik z odboru dopravy potvrdil, že v súčasnosti sa  

do rozkopových povolení už takéto podmienky dávajú. 

V rámci diskusie ďalej pán profesor Čelko uviedol, že podľa neho je predkladaný materiál 

úplne zbytočný. Legislatívne totiž nič nerieši, lebo sa to presne takto robí už v súčasnosti. 

Upozornil na to, že oveľa dôležitejšie je aby sa zaviedol systém koordinácie jednotlivých 

rozkopávok. K tomu pán inžinier Vozárik uviedol, že mesto na tom už reálne pracuje. 

Uskutočnili sa už stretnutia s dotknutými spoločnosťami, aby sa jednotlivé práce 

skoordinovali. 

Pán Korček upozornil na to, že chodníky by sa nemali asfaltovať, ale mali by sa robiť  

zo zámkovej dlažby, ktorú je možné v prípade potreby rozobrať a opätovne zložiť. Ďalej 

uviedol, že by sa mal zlepšiť kontrolný mechanizmus preberania komunikácii po rozkopoch. 

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

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     0 proti:     1 zdržalo sa:     8

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Ing. František Talapka

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

výsledok hlasovania

 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

K bodu 8 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Riešenie Kuzmányho 

ulice“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán poslanec Šoška spolu s pánom 

poslancom Kapitulíkom. Ako uviedli, okolo tohto návrhu sa urobil zbytočne veľký rozruch. 

Z ich pohľadu však ide iba o podnet pre odborníkov na dopravu, aby takúto možnosť zvážili 

a posúdili jej možný prínos. Ide predovšetkým o otvorenie diskusie o tejto téme, ktorá by 

mohla otvoriť diskusiu aj o statných opatreniach potrebných na zlepšenie dopravnej situácie 

v meste.  



6/9 

 

V rámci diskusie sa vyjadril pán profesor Čelko. Uviedol, že všetky koncepčné opatrenia 

majú viesť k odbremeneniu centra mesta od individuálnej automobilovej dopravy. 

Sprejazdnenie Kuzmányho ulice by bolo teda veľkým krokom späť a z jeho pohľadu je to aj 

z hľadiska generelu dopravy neprijateľná vec. Sprejazdnenie Kuzmányho ulice by podľa jeho 

slov odbremenilo niektoré časti ciest, ale iba tie, ktoré nie sú z hľadiska dopravy kritické. 

Naopak by takéto riešenie malo negatívny (možno až kritický) dopad na iné úseky a 

križovatky. Ako ďalší faktor hovoriaci proti sprejazdneniu Kuzmányho ulice uviedol 

bezpečnosť, nakoľko na tejto ulici je veľmi veľký krížny pohyb chodcov.  

Pán inžinier Oršula uviedol, že z jeho laického pohľadu nevidí dostatočné dôvody na to, aby 

bola Kuzmányho ulica uzatvorená. 

Pán Korček by navrhoval sprejazdnenie Kuzmányho ulice vyskúšať na určitú dobu (napríklad 

na tri mesiace). Takéto riešenie podľa neho nič nestojí, nakoľko stačí demontovať dve 

dopravné značky a ukázal by sa reálny dopad sprejazdnenia tejto ulice. Na základe 

následného vyhodnotenia stavu by sa ulica nechala prejazdná alebo sa opätovne uzatvorila. 

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

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     2 proti:     3 zdržalo sa:     4

Igor Korček Ing. František Talapka Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Ing. Jozef Bobáň

Ing. Martin Bolo Mgr. Denis Cáder

Ing. Ján Pažický

výsledok hlasovania

 
 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

K bodu 9 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali vybranými bodmi materiálu s názvom 

„Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)“. Komisia sa 

zaoberala bodmi č. 4, 11, 12, 17, 30 a 35 tohto materiálu. S vybranými  bodmi predkladaného 

materiálu prítomných oboznámil pán doktor Štefák (vedúci odboru právneho a majetkového). 

Nakladanie s majetkom - bod č. 4 

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:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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Nakladanie s majetkom - bod č. 11 

Členovia komisie nemali voči tomuto bodu v podstate žiadne výhrady, avšak voči tomuto 

bodu dal odbor dopravy zamietavé stanovisko a členov komisie zaujímal dôvod. Pán inžinier 

Vozárik, ktorý na zasadnutí zastupoval vedúceho odboru dopravy, túto informáciu nemal, ale 

prisľúbil, že to zistí a bude členov komisie informovať. Predseda komisie dal hlasovať  

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

výsledkom: 

za:     2 proti:     3 zdržalo sa:     4

Mgr. Denis Cáder prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Igor Korček

Ing. František Talapka Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

výsledok hlasovania

 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

Nakladanie s majetkom - bod č. 12 

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

o návrhu hlasovali  s nasledovným výsledkom: 

za:     2 proti:     1 zdržalo sa:     6

Mgr. Denis Cáder Ing. Jozef Bobáň Igor Korček

Ing. František Talapka Ing. Martin Bolo

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Ján Pažický

výsledok hlasovania

 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

Nakladanie s majetkom - bod č. 17 

Tento bod sa týkal vysporiadania pozemku pod mestskou komunikáciou. Predseda komisie 

upozornil na to, že pred časom sa dohodlo, že bude vypracovaný koncepčný materiál, ktorý 

bude riešiť vysporiadávania pozemkov pod komunikáciami, cintorínmi a podobne. Preto 

položil otázku, ako sa ide v takýchto prípadoch postupovať. Pán doktor Štefák uviedol, že si 

je vedomý, že prisľúbil, že sa vypracovaním takéhoto koncepčného materiálu bude odbor 

právny zaoberať. Avšak ako uviedol, kapacitne nebolo v silách odboru právneho takýto 

materiál k dnešnému dňu pripraviť. Takýto materiál ale podľa jeho slov vypracovaný určite 

bude. 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že až do prijatia novej koncepcie nakladania s pozemkami 

na území mesta Žilina, ktorá sa plánuje predložiť na decembrové zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva, nebude Komisia dopravy riešiť prípady vysporiadania pozemkov  

pod mestskými komunikáciami a odporúča to aj mestskému zastupiteľstvu. O takto 

navrhnutom uznesení dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali 

s nasledovným výsledkom: 



8/9 

 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom - bod č. 30 

V rámci diskusie k tomuto bodu upozornil pán profesor Čelko, že sa jedná o pozemky, kde sa 

nachádza jediný chodník zo sídliska Hájik na tento smer a tiež jediný prístup na celú pravú 

stranu potoka vrátane záhradkárskej oblasti, ale nikde v materiály sa neuvádza, že žiadateľ je 

povinný zachovať funkčnosť existujúcich prepojení počas celej výstavby. Ďalej uviedol, že 

celý návrh umiestnenia vjazdu pre staveniskovú dopravu vo svahu medzi dvoma zákrutami je 

úplne nezmyselný a nebezpečný a je potrebné zriadiť vjazd pre staveniskovú dopravu na inom 

mieste. S tým súhlasili aj ostatní členovia komisie. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

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

s nasledovným výsledkom: 

za:     0 proti:     7 zdržalo sa:     2

Ing. Jozef Bobáň Mgr. Denis Cáder

Igor Korček Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Ján Pažický

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom - bod č. 35 

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:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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K bodu 10 

- 

 

K bodu 11 

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

 

V Žiline dňa 28.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 26.08.2019 

 

 

Uznesenie č. 55/2019 

k materiálu s názvom „Informatívna správa - RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. vziať na vedomie 

1. Informatívnu správu k Radničným novinám mesta Žilina. 

 

 

Uznesenie č. 56/2019 

k materiálu s názvom „Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť - návrh na vyhlásenie 

verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. „Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť“, návrh na vyhlásenie Verejnej 

anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov. 

 

 

Uznesenie č. 57/2019 

k materiálu s názvom „Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-

architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk mesta Žilina“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zaviazať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri zadávaní architektonických 

štúdií v rámci revitalizácie sídlisk mesta Žilina, boli ako prvé spracované 

architektonické štúdie celých sídlisk a až v druhom slede štúdie jednotlivých 

vnútroblokov a menších celkov, ak sú potrebné. 

II. požiadať prednostu Mestského úrade v Žiline o vypracovanie harmonogramu 

vypracovania štúdií všetkých sídlisk v meste Žilina v termíne do najbližšieho 

konania riadneho mestského zastupiteľstva. 
 

 

Uznesenie č. 58/2019 

k materiálu s názvom „Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch 

na území mesta Žilina“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby spracoval 

 

1. koncepciu umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných herných 

prvkov v meste Žilina, ktorá bude zohľadňovať funkčnosť a rovnomernosť rozmiestnenia 

detských ihrísk z hľadiska ucelených urbanistických blokov a funkčnosť jednotlivých 

samostatných herných prvkov z hľadiska lokálnej využiteľnosti.   

 



 

 

Pre lepšiu prehľadnosť jednotlivých krokov žiadame predložiť: 

 

1.1 na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 

 

a) pasportizáciu existujúcich detských ihrísk  

b) pasportizáciu existujúcich samostatných herných prvkov  

c) plán opráv existujúcich detských ihrísk a samostatných herných prvkov na rok 

2020 a zapracovanie potrebných investícií do rozpočtu mesta na rok 2020 

 

1.2 na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2020 

a) koncepciu umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných 

herných prvkov v meste Žilina, 

b) návrh harmonogramu revitalizácie a rozvoja jednotlivých detských ihrísk 

a samostatných herných prvkov vychádzajúci z novej koncepcie a návrh na zmenu 

rozpočtu so zapracovaním potrebných investícií do rozpočtu mesta 

 

2. koncepciu revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch na sídliskách mesta 

Žilina z hľadiska funkčnosti v rámci jednotlivých urbanistických blokov sídlisk 

s prihliadnutím na zachovanie športovo – rekreačného účelu. 

Pre lepšiu prehľadnosť jednotlivých krokov žiadame predložiť: 

 

2.1 na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva 

a) pasportizáciu existujúcich asfaltových plôch  

 

2.2 na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2020 

a) návrh novej koncepcie revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch 

b) návrh harmonogramu revitalizácie existujúcich asfaltových plôch  vychádzajúci  

z novej koncepcie a zapracovanie potrebných investícií do rozpočtu mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 59/2019 

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

bremena) – bod č. 4“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1593/6, 

vodná pl. o výmere 182 m2  v zmysle GP 29/2016 v k. ú. Bánová,  a jeho 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Národnej diaľničnej spoločnosti, 

a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14 Bratislava, IČO: 35 919 001 za cenu 

určenú znaleckým posudkom 156/2017, ktorá bola zvýšená o 1,2 násobok 

náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov 

v celkovej výške 4 370,18 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o stavbu 

diaľnice D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka“. 



 

 

 

Uznesenie č. 60/2019 

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. zastaviť vysporiadania pozemkov pod mestskými komunikáciami až do prijatia 

novej koncepcie nakladania s pozemkami na území mesta Žilina, ktorá sa plánuje 

predložiť na decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

 

 

Uznesenie č. 61/2019 

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

bremena) – bod č. 30“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech oprávnených z vecného 

bremena, ako vlastníkov a spoluvlastníkov nehnuteľností  v k. ú. Závodie : 

parc. č. KN-C 1780/14,  parc. č. KN-C 1815/29, parc. č. KN-C 1815/31, parc. č. KN-C 

1815/32,   

parc. č. KN-C 1835/5, parc. č. KN-C 1835/10 zapísaných na LV č. 2679 pre k.ú. Závodie 

parc. č. KN-C 1780/7, parc. č. KN-C 1815/14 zapísaných na LV č. 2779 pre k.ú. Závodie 

parc. č. KN-C 1835/4 zapísanej na LV č. 2605 pre k.ú. Závodie 

parc. č. KN-C 1835/13 zapísanej na LV č. 2653 pre k.ú. Závodie 

spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov, ako povinného z vecného bremena strpieť v 

rámci stavby : „IBV Hájik-Bradová – 1. etapa“  na pozemkoch  : 

 parc. č. KN-C 1472/908, zast. pl. a nádv. o výmere 988 m2 v zmysle GP 43432611-
074/2019 v k. ú. Závodie výstavbu komunikácie, užívanie, vykonávanie opráv, právo 

prechodu pešo, ako aj motorovými vozidlami,  ako aj uloženie a trvalý prístup za 

účelom opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovod, splašková a dažďová 

kanalizácia) vo vyznačenom rozsahu spolu s ochranným pásmom v zmysle GP 

43432611-074/2019 v k. ú. Závodie,   

 

 uloženie a trvalý prístup za účelom opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

(vodovod, splašková a dažďová kanalizácia) vo vyznačenom rozsahu spolu 

s ochranným pásmom v zmysle GP 43432611-074/2019 v k. ú. Závodie  parc. č. KN-

C 1472/207, zast.pl. a nádv. v rozsahu 53 m2 (diel „1“ GP), parc. č. KN-C 1472/654, 

zast. pl. a nádv. v rozsahu 16 m2  (diel „2“ GP)  a parc.č. KN-C 1472/738, zast. pl. 

a nádv. v rozsahu 9 m2  (diel „3“ GP) za jednorazovú odplatu  určenú ZP č. 23/2019 

v celkovej výške 17 972,09 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 191,25 €. 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 62/2019 

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

bremena) – bod č. 35 “ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zrušiť uznesenie 142/2019 zo dňa 25.6.2019 

II. schváliť 

1. 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 m2 

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 m2 na 260 m2 , 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 m2 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“. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 28.08.2019 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


