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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 12.11.2019 

 

 

Dňa 12.11.2019 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 13 členov 

komisie z celkového počtu 13. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia 

zúčastnil Ing. Radoslav Vozárik (zástupca vedúceho odboru dopravy), Ing. Ján Barienčík, 

PhD. (riaditeľ DPMŽ), predkladatelia jednotlivých materiálov a z radov verejnosti pán Róbert 

Kučera. 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 s možnosťou zmeny poradia prerokovávania jednotlivých bodov. Program 

zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline 

3. Požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí 

4. Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných 

prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného 

značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie 

5. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za 

predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 

7. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

8. Návrh na schválenie zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov 

BIKEKIA 
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9. Návrh na schválenie memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia 

cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie 

10. Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom 

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

týkajúce sa dopravy 

12. Rôzne - diskusia 

13. Záver 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Rozšírenie služieb a 

zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline“. S týmto materiálom prítomných 

oboznámil pán poslanec Randa. Následne k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu.  

V rámci nej viacerí členovia komisie tento návrh podporili. Pán docent Gogola by podporil 

dokonca aj úplné zrušenie bezplatnej MHD a takto získané prostriedky by podľa neho mohli 

byť použité na ďalšie zvyšovanie kvality MHD a to nielen zahusťovaním spojov, ale 

napríklad aj zavedením nových spojov prípadne zmenou trasovania liniek podľa požiadaviek 

samotných obyvateľov mesta. Opačný názor vyjadrila pani inžinierka Zemiaková. Uznala, že 

argumenty za zrušenie bezplatnej MHD sú silné, ale z jej osobného pohľadu by 

psychologický efekt bezplatnej MHD pre všetkých mohol do MHD prilákať ľudí. Pán riaditeľ 

DPMŽ sa vyjadril, že on osobne nie je zástancom bezplatnej MHD, ale podporuje skôr 

prepracovaný systém zliav pre jednotlivé kategórie cestujúcich. Po skončení diskusie dal 

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

hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     10 proti:     2 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Mária Zemiaková Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka Ing. Marian Oršula

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Požiadavka na urgentné 

riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí“. S obsahom tohto materiálu prítomných 

oboznámil pán poslanec Cáder. V rámci diskusie sa členovia komisie zhodli na tom, že sa 

jedná o problematickú križovatku, v ktorej dochádza k častým dopravným nehodám, ale 

riešenie nie je vôbec jednoduché. Pán docent Gogola uviedol, že by bolo vhodné zvážiť aj 

zavedenie svetelnej signalizácie. Pán profesor Čelko sa vyjadril, že na to, aby sa na tomto 

mieste dala vybudovať zmysluplná okružná križovatka, bolo by potrebné asanovať minimálne 

3 domy v jej bezprostrednom okolí. Ako jediné reálne riešenie vidí vyriešiť dopravnú situáciu 

Bánovej ako takej a to dobudovaním iných napojení príslušných komunikácii. Predseda 

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

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Kontrola zákonnosti, 

účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov povinnej osoby 

na montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného značenia na akciu: „Obmedzenie 

prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie“. S obsahom tohto materiálu v krátkosti 

prítomných oboznámil pán poslanec Cibulka. V rámci diskusie k tomuto bodu pán doktor 

Štefák (vedúci odboru právneho a majetkového) vysvetlil, že Rondel majetkovo nepatrí 

mestu, ale táto skutočnosť sa potvrdila až niekoľko dní po mimoriadnej situácii. Dovtedy 

k nemu mesto Žilina pristupovalo, ako k vlastnému majetku, nakoľko sa oň roky staralo. Ako 

však ďalej uviedol, v tejto situácii pán primátor vyhlásil krízovú situáciu a vtedy je jej 

vyhlasovateľ povinný konať bez ohľadu na majetkovú podstatu veci. Pán inžinier Barienčík 

bol členom krízového štábu a vyjadril názor, že bolo treba konať okamžite a z jeho pohľadu 

sa konať inak ani nedalo. V rámci diskusie viacerí členovia komisie vyjadrili názor, že 

neexistuje veľa firiem alebo inštitúcii, ktoré by boli schopné okamžite zabezpečiť požadovaný 

počet dopravných značiek. Pán profesor Čelko vyjadril veľké poďakovanie krízovému štábu 

ako aj vedeniu mesta, ako situáciu zvládli, nakoľko si málokto uvedomuje vážnosť situácie, 

ktorá nastala a bolo potrebné ju okamžite riešiť. Nikto však nespochybnil právo pána poslanca 

požadovať kontrolu efektívnosti vynaložených prostriedkov. 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:     2

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

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

Ing. František Talapka

Igor Korček

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania
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K bodu 5 

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

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020“. Nakoľko sa však zasadnutia 

komisie nezúčastnil predkladateľ materiálu, komisia o tomto bode nerokovala. 

K bodu 6 

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

záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje“. S týmto materiálom prítomných oboznámil pán poslanec Randa. 

Vysvetlil dôvody predkladania tohto materiálu. Následne k tomuto bodu otvoril predseda 

komisie diskusiu. V rámci nej pán poslanec Cáder uviedol, že by stálo za zváženie 

nezvyšovať sadzby dane paušálne, ale rozlišovať napríklad podľa lokality, nakoľko nie všade 

sú rovnaké podmienky a napríklad obyvatelia v mestských častiach neužívajú rovnaké výhody 

ako obyvatelia bývajúci v centre mesta (kanalizácia, inžinierske siete a pod.) Predseda 

komisie v tejto veci uviedol, že v minulom volebnom období bol dokonca predložený 

poslanecký návrh  na zníženie daní v tých mestských častiach, kde občania nemajú 

kanalizáciu či vodovod. Preto by uvítal, keby sa našiel spôsob, ako v takýchto lokalitách dane 

buď nezvyšovať, alebo zvyšovať menej ako tam, kde občania majú prístup ku všetkým 

inžinierskym sieťam. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom 

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

za:     9 proti:     2 zdržalo sa:     2

Ing. Ján Pažický Ing. Marian Oršula Mgr. Denis Cáder

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

Igor Korček

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Tibor Čerňan

Ing. Martin Bolo

výsledok hlasovania

 

 

 

K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh VZN o dani za 

vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta“. S obsahom tohto materiálu 

prítomných oboznámil pán inžinier Vozárik (zástupca vedúceho odboru dopravy). Vzhľadom 

na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia komisie výhrady, dal predseda komisie rovno 

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

s nasledovným výsledkom: 
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za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 8 

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

zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov BIKEKIA“. Rovnako aj 

s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán inžinier Vozárik (zástupca vedúceho 

odboru dopravy) a ani voči tomuto materiálu nemali členovia komisie výhrady. Predseda 

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

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 9 

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

memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné 

dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie“. S obsahom tohto materiálu prítomných 

oboznámil pán doktor Štefák (vedúci odboru právneho a majetkového). V rámci diskusie, 

ktorá sa k tomuto bodu otvorila, sa vyjadril pán inžinier Bolo. Upozornil na to, že cyklotrasa 

tak, ako je navrhnutá, nebude vyhovovať platným normám a technickým podmienkami čo sa 
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týka pozdĺžnych sklonov a v prípade využitia eurofondov na jej výstavbu hrozí, že sa pri 

zistení nedostatkov budú musieť vracať takto získané finančné prostriedky. Je potrebné teda 

zabezpečiť, aby projektová dokumentácia bola v súlade s príslušným predpismi. Po skončení 

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

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

K bodu 10 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Koncepcia evidencie a 

nakladania s majetkom“. Aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán doktor 

Štefák (vedúci odboru právneho a majetkového). Následne k tomuto bodu otvoril predseda 

komisie diskusiu. V rámci nej vyslovil pán poslanec Cáder poďakovanie pánovi doktorovi 

Štefákovi za vypracovanie tejto koncepcie a zároveň poukázal na potrebu personálneho 

posilnenia právneho odboru. Pán poslanec Pažický požiadal predkladateľa o doplnenie 

materiálu o „MPU pozemkov pod cintorínom“ v katastrálnom území Vranie a Zástranie. Po 

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

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

 

za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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K bodu11 

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, 5, 6 a 7 z časti ODPREDAJE a bodmi 1 a 3 z časti VECNÉ BREMENÁ 

tohto materiálu. S vybranými  bodmi predkladaného materiálu prítomných oboznámil pán 

doktor Štefák (vedúci odboru právneho a majetkového). 

 

Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 4 

Predseda komisie upozornil na nesúhlasné stanovisko odboru dopravy k tomuto bodu 

a následne dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     0 proti:     8 zdržalo sa:     5

Ing. Ján Pažický Mgr. Denis Cáder

Igor Korček Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Miroslav Kobrtek Ing. Marian Oršula

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Tibor Čerňan

výsledok hlasovania

 

 

Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 5 

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

o návrhu hlasovali  s nasledovným výsledkom:  

za:     0 proti:     11 zdržalo sa:     2

Ing. Ján Pažický Mgr. Denis Cáder

Igor Korček Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
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Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 6 

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

o návrhu hlasovali  s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     4

Ing. Ján Pažický doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Mgr. Denis Cáder Ing. Jozef Bobáň

Ing. František Talapka Igor Korček

Ing. Martin Bolo Ing. Tibor Čerňan

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 7 

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

o návrhu hlasovali  s nasledovným výsledkom: 

za:     0 proti:     12 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 1 

V rámci diskusie k tomuto bodu vyjadril pán inžinier Bobáň svoje výhrady voči bodu b) tohto 

bodu, ktorý umožní výstavbu prístupovej komunikácie v prospech žiadateľa, nakoľko sa 

obáva, že v budúcnosti by mohla nastať situácia, že vlastník komunikácie ju pre ostatnú 

verejnosť uzavrie, nakoľko bude v jeho vlastníctve. Vyjadril sa, že sa zúčastnil rokovania so 

žiadateľom a ten by bol podľa jeho slov ochotný prenechať vybudovanú komunikáciu do 

správy mesta. Toto považuje za riešenie. Na spomenutom rokovaní sa podľa vlastných slov 

zúčastnil aj pán Korček. Uviedol, že žiadateľ je ochotný vybudovať prístupovú komunikáciu 

na vlastné náklady a bezodplatne ju odovzdať mestu do užívania a majetku. Za to požaduje, 

aby vecné bremeno bolo udelené bezodplatne. Žiadateľ už vraj pripravuje zmluvu v tomto 

znení a táto bude zaslaná na odbor dopravy ako aj na odbor právny a majetkový. Členovia 

komisie sa dohodli na tom, že so zriadením vecného bremena súhlasia pod podmienkou, že 

ešte pred zriadením vecného bremena bude medzi mestom Žilina a spoločnosťou Peat, s.r.o. 
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podpísaná zmluva, v ktorej sa spoločnosť Peat, s.r.o. zaviaže na vlastné náklady vybudovať 

predmetnú prístupovú komunikáciu a následne ju bezodplatne odovzdá do užívania a majetku 

mesta Žilina. Mesto Žilina sa v nej zaviaže zriadiť vecné bremeno v prospech žiadateľa 

bezodplatne. Predseda komisie dal následne hlasovať najskôr o časti a) tohto bodu. Členovia 

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

Následne o časti b) s tým, že bude splnená vyššie uvedená podmienka podpísania zmluvy ešte 

pred zriadením vecného bremena. Členovia komisie o návrhu hlasovali  s nasledovným 

výsledkom: 

za:     13 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Miroslav Kobrtek

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. Tibor Čerňan

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 3 

V rámci diskusie vystúpil pán profesor Čelko, ktorý uviedol, že komisia dopravy už 

v minulosti tento návrh neodporúčala vzhľadom na nevhodne zvolené dopravné napojenie.  

Za žiadateľov sa zasadnutia komisie zúčastnil Mgr. Róbert Kučera, ktorému predseda 

komisie, po schválení členmi komisie, udelil slovo. Pán Kučera uviedol, že návrh je v súlade 

s platným územným plánom zóny a je k nemu vydané právoplatné územné rozhodnutie a tiež 

disponuje súhlasnými stanoviskami Mesta Žilina ako aj okresného riaditeľstva policajného 

zboru. Ako uviedol, peší chodník zostane zachovaný aj počas výstavby a v budúcnosti bude 

ešte skvalitnený. Pani inžinierka Zemiaková vyjadrila obavy zo zhoršenej bezpečnostnej 
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situácie na ul. Kvačalova v prípade budúcej výstavby, správy a prevádzky napojenia I. etapy, 

tak ako  vyplýva z predloženého materiálu (bližšie viď bod zápisnice č. 12 – Rôzne). Po 

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

Členovia komisie o návrhu hlasovali  s nasledovným výsledkom: 

za:     3 proti:     4 zdržalo sa:     6

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Igor Korček

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

Ing. Miroslav Kobrtek Ing. Tibor Čerňan Ing. Ján Pažický

Ing. Roland Mikula Ing. Jozef Bobáň

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

výsledok hlasovania

 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

 

K bodu 12 

V bode rôzne sa na návrh Ing. Zemiakovej otvorila diskusia v súvislosti s dopravným 

riešením napojenia investičného zámeru „IBV Hájik – Bradová“. Komisia sa uzniesla tlmočiť  

kompetentným odborom MÚ dôležité upozornenie v súvislosti s riešením dopravnej situácie 

na ul. Kvačalova v prípade budúcej výstavby, správy a prevádzky napojenia I. etapy, tak ako  

vyplýva z predloženého materiálu „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 3“ 

S ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, obslužnosti územia aj z pohľadu 

peších koridorov, správy a prevádzky – vrátane zimnej a letnej údržby dopravného prepojenia 

sídliska Hájik po ul. Kvačalova je potrebné zaoberať sa problematikou investičnej prípravy a 

následnému zabezpečeniu realizácie okružnej križovatky ciest „Kvačalova – Pod Hradiskom“ 

v súvislosti s rozsiahlymi investičnými zámermi v dotknutom území  a rozvojom daného 

územia. Investičnú prípravu okružnej križovatky odporúča komisia zaradiť do investičného 

plánu Mesta Žilina a následne hľadať možnosti finančného krytia samotnej jej realizácie, 

prípadne na strane iného investora, resp. jeho spoluúčasti a to prioritne, ešte pred spustením 

samotnej I. etapy IBV Hájik – Bradova." 

 

Ďalej v tomto bode predseda komisie požiadal Ing. Vozárika o informáciu, v akom stave sa 

nachádza optimalizácia letnej a zimnej údržby. Pán inžinier Vozárik uviedol, že odbor 

dopravy v súčasnosti pripravuje optimalizáciu letnej údržby a tá zatiaľ dokončená nie je. 

Optimalizáciu zimnej údržby spracovala pre mesto Žilina Žilinská univerzita a je už hotová 

a je k dispozícii k nahliadnutiu. Pán docent Gogola požiadal o preverenie možnosti zaslania 

tejto optimalizácie v elektronickej podobe.  

 

V tomto bode ďalej pán docent Gogola dal návrh zapracovať do územného plánu povinnosť 

pri výstavbe každej novej budovy vybudovať tiež parkovacie státie pre bicykle. Podľa jeho 

slov v Trnave takéto opatrenie majú a to 20 % resp. minimálne 1 parkovacie státie pre 

bicykel. Ako uviedol, na parkovanie bicyklov neexistuje STN ale existujú technické 

podmienky, týkajúce sa parkovania bicyklov. Požaduje túto zmenu zapracovať do najbližších 

zmien a doplnkov územného plánu mesta Žilina. 
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K bodu 13 

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

 

V Žiline dňa 15.11.2019 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 12.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 63/2019 

k materiálu s názvom „Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v 

Žiline“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. požiadať 

1. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. aby do 31.3.2020 predložil na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline plán na zhustenie intervalov 

spojov na linkách MHD, prípadne návrhy ďalších benefitov pre cestujúcich, 

rozdelených do časových etáp na rok 2020 a nasledovné roky. 

II. schváliť 

1. Zmenu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa ruší bezplatná 

doprava pre študentov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina a nemajú 

žiadny dlh voči Mestu Žilina, ako aj Dopravnému podniku mesta Žiliny 

s.r.o., s účinnosťou od 1.1.2020. 

2. Platnosť bezplatnej dopravy študentov, ktorá bola uplatnená a zapísaná do 

čipu karty MHD do 31.12.2019 platí do doby, ktorá je zapísaná v čipe karty 

MHD. 

 

 

Uznesenie č. 64/2019 

k materiálu s názvom „Požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. žiadať 

1. Žilinský samosprávny kraj o urýchlené riešenie križovatky ulíc Juraja 

Závodského, Žitná a Hôreckej cesty, 

II. navrhnúť 

1. primátorovi Mesta Žilina pravidelne požadovať od Žilinského 

samosprávneho kraja informácie o pokroku v tejto veci. 

 

 



 

 

Uznesenie č. 65/2019 

k materiálu s názvom „Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti 

vynaložených finančných prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom 

prenosného dopravného značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas 

mimoriadnej situácie“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Úpravu Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina  na 

I. polrok 2020 nasledovne:  

 

a) vypustiť bod č. .....z Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta Žilina na I. polrok 2020 

b) doplniť Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina 

na I. polrok 2020 o novú kontrolu: 

Povinná osoba: Mesto Žilina, Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu č. 

1, 011 31  Žilina 

Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti 

a hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov povinnej osoby na 

montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného značenia na akciu: 

„Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie „Požiar 

v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline 

s možným následkom narušenia statiky mostného objektu. Preveriť, či 

finančné prostriedky boli vynaložené do vlastného majetku mesta Žilina.  

Kontrolované obdobie rok 2019 

2.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina Na I. polrok 

2020 v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu 

 

 

Uznesenie č. 66/2019 

k materiálu s názvom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani 

za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa, 

dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 67/2019 

k materiálu s názvom „Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 

historickej časti mesta“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o daní za vjazd a 

zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 

 

Uznesenie č. 68/2019 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania 

verejných bicyklov BIKEKIA“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Zámer mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov BIKEKIA 

o ďalšie stanice v meste a doplnenie adekvátneho počtu bicyklov. 

Uznesenie č. 69/2019 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie memoranda o spolupráci pri realizácii projektu 

zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. prerokovať a schváliť 

memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 

(Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie s týmito 

podstatnými náležitosťami: 

 

a) strany memoranda: Mesto Žilina a Mgr. Peter Cabadaj, bytom Brehy 672/71, 

013 05 Belá, 

 

b) predmet memoranda: spolupráca strán memoranda pri budovaní cyklotrasy 

V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie, 

 

c) záväzky vyplývajúce stranám memoranda: 

 

1. Mesto Žilina sa zaväzuje: 

 

 nájsť v rozpočte mesta v roku 2021 rozpočtovú rezervu pre 

vybudovanie a následne aj zrealizovanie stavby: Cyklotrasa V9 

(Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie, 

resp. vynaložiť úsilie pre pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov EÚ, z Integrovaného regionálneho operačného programu 

pre tento zámer, 

 uhradiť odmenu Mgr. Petrovi Cabadajovi za majetko-právne 

vysporiadanie pozemkov na parcelách pC 3035/49, pE 2337/204, 

nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina, na ktorých má byť vybudová 



 

 

cyklotrasa  V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek  vrátane obslužnej 

komunikácie, a to vo výške 1€, čo umožní realizáciu cyklotrasy V9 

a obslužnej komunikácie. 

 

2. Mgr. Peter Cabadaj sa zaväzuje: 

 

 v lehote do 6 mesiacov od účinnosti tohto memoranda zabezpečiť 

majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov na parcelách pC 

3035/49, pE 2337/204, nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina na 

ktorých má byť vybudovaná Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné 

dielo) – II. úsek a obslužná komunikácia, 

 následne odpredať vysporiadané pozemky, na ktorých má byť 

vybudovaná Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. 

úsek  a obslužná komunikácia Mestu Žilina, a to za cenu 1€; na 

týchto parcelách sa samostatnou zmluvou o zriadení vecného 

bremena zriadi vecné bremeno,  kde oprávnení z vecného bremena 

budú vlastníci parciel pC 3072/3, 3072/4, 3072/6, 3072/5, 3072/1, 

3073/4, 3073/1 nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina a vecné bremeno 

bude spočívať v práve prechodu a v práve na uloženie inž. sietí, 

 že zrealizuje stavbu pod názvom: Objekt maloobchodnej predajne s 

kancelárskymi priestormi služieb a zamestnaneckými bytmi a IBV 

v rozsahu častí inžinierskych sieti pod stavbou Cyklotrasy V9 

(Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek  vrátane obslužnej komunikácie 

do termínu: 12/2020. 

 

d) doba, na ktorú sa memorandum uzatvára: memorandum sa uzatvára na 

dobu určitú, odo dňa účinnosti memoranda do splnenia všetkých záväzkov 

z neho vyplývajúcich stranám memoranda, 

 

e) ukončenie memoranda: 

 uplynutím doby, na ktorú je uzavreté, 

 vzájomnou dohodou strán memoranda, 

 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán memoranda 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou počítanou od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 

strane memoranda. 

 

 

Uznesenie č. 71/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 4“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 2071/5, 

zast. pl. a nádv. o výmere 44 m
2
  v k. ú. Považský Chlmec a jeho odpredaj 

3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Jane Maťhovej, bytom Murgašova 

1267/20 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou 

uznesením 53/2018 vo výške 45,03 €/m
2 

, čo predstavuje celkovú čiastku 

2 011,32 €, ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie trhovej ceny vo 

výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 



 

 

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o pozemok nadväzujúci na 

pozemky vo vlastníctve žiadateľky. 

 

 

Uznesenie č. 72/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 5“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov v zmysle GP 42/2018 v 

k. ú. Žilina :  

parc. č. KN-C 5721/46, ostat. pl. o výmere 56 m
2
, 

parc. č. KN-C 5721/47, ostat. pl. o výmere 20 m
2
,  

parc. č. KN-C 5721/48, ostat. pl. o výmere 11 m
2
,  

parc. č. KN-C 5721/49, ostat. pl. o výmere 13 m
2
, 

parc. č. KN-C 5780/3, zast. pl. a nádv. o výmere 26 m
2
,   

parc. č. KN-C 5781/9, zast. pl. a nádv. o výmere 10 m
2
  

a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. Stanislavovi Babicovi, 

bytom Svätoplukova 3539/48 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom 165/2018 v celkovej hodnote 15 021,36 €,  ktorá bola zvýšená o 

hodnotu ZP  vo výške 200 € a náklady na určenie trhovej ceny vo výške 30 

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

č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že žiadané pozemky  susedia s pozemkami vo 

vlastníctve žiadateľa. 

 

 

Uznesenie č. 73/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 6“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

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

3568/115, zast. pl. o výmere 404  m
2
  v zmysle GP 8/2012 v k. ú. Žilina 

a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti T & 

K Company, s.r.o., so sídlom Pavla Mudroňa 7 Žilina, IČO: 36 431 907, za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom 33/2018 v celkovej hodnote  

21 739,28 €,  ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP  vo výške  168 € a náklady 

za určenie trhovej ceny vo výške 30 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že žiadaný 

pozemok susedí s pozemkami a stavbou vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 

Uznesenie č. 74/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 7“ 

 

Komisia dopravy neodporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 



 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1472/800, 

zast. pl. a nádv. o výmere 53 m
2
  v zmysle GP 36442500-282/2017 v k.  ú. 

Závodie, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov MUDr. Jozefovi 

Molitorovi, PhD., MPH s manž. MUDr. Martinou Molitorovou, obaja 

bytom M. Bela 8605/88 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom 

39/2019 v celkovej  výške 4 121,56 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo 

výške 195 € a náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

z dôvodu, že žiadaný pozemok priamo nadväzuje na pozemky vo 

vlastníctve žiadateľov. 

 

 

Uznesenie č. 75/2019 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom - ODPREDAJE bod č. 7“ 

 

Komisia dopravy odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

a) zriadenie vecného bremena „in rem“ na priznanie práva uloženia 

inžinierskych sietí – kanalizácie a vodovodu a práva vstúpiť na zaťažené 

nehnuteľnosti za účelom ich užívania a údržby v zmysle GP 34933590-

31/2019  v prospech vlastníka nehnuteľností parc. č. KN-C 2220/1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, zapísaných na LV č.- 2855 pre k. ú. Závodie.  

Ide o nasledovné pozemky :  

parc. č. KN-E 941, zast. pl. a nádv. v dĺžke sietí 465,7 m, parc. č. KN-E 943, 

zast. pl. a nádv.  v dĺžke 15,5 m a parc. č. KN-E 944, zast. pl. a nádv. v 

dĺžke 8 m  v zmysle grafickej časti  GP 34933590-31/2019  v k. ú. Strážov. 

b) Zriadenie vecného bremena „in rem“ na priznanie práva spočívajúceho v 

práve prechodu a prejazdu pešo a motorovým vozidlom a v práve výstavby 

prístupovej komunikácie v prospech v prospech vlastníka nehnuteľností 

parc. č. KN-C 2220/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zapísaných na LV č. 2855 pre 

k. ú. Závodie.  

Ide o nasledovné pozemky v zmysle  GP 34933590-30/2019 v k. ú. Strážov :  

parc. č. KN-C 942/3 (diel „1“ GP), zast. pl. a nádv. o výmere 112 m
2
  

parc. č. KN-C 942/4 (diel “2“ GP), zast. pl. a nádv. o výmere 109 m
2
  

parc. č. KN-C 943/3 (diely „3“ a „4“ GP), zast. pl. a nádv. o výmere 45 m
2
 . 

 

Avšak iba za podmienky, že ešte pred zriadením vecného bremena bude 

medzi mestom Žilina a spoločnosťou Peat, s.r.o. podpísaná zmluva, v ktorej 

sa spoločnosť Peat, s.r.o. zaviaže na vlastné náklady vybudovať predmetnú 

prístupovú komunikáciu a následne ju bezodplatne odovzdá do užívania 

a majetku mesta Žilina. Mesto Žilina sa v nej zaviaže zriadiť vecné bremeno 

v prospech žiadateľa bezodplatne. 

 

 

V Žiline dňa 15.11.2019 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


