
ZÁPISNICA 

zo    zasadnutia Komisie dopravy MZ v Žiline, ktoré sa konalo                                              

dňa 09.09.2020 

 

 

Dňa 09.09.2020 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 8 členov komisie z celkového 

počtu 13 a uviedol, že Ing. Zemiaková a prof. Ing. Ján Čelko, CSc. sa z účasti na zasadnutí komisie 

ospravedlnili. Ing. Roland Mikula, Ing. Jozef Bobáň a   Ing. Marián Oršula prišli počas zasadania 

komisie.  

Okrem členov komisie boli prítomní aj Ing. Michal Berger (prednosta MÚ), Ing. Mgr. Alena 

Vavrová, PhD. (vedúca OSVPaŽP), RNDr. Radoslav Vozárik (vedúci odd. dopravy OSVPaŽP), Ing. 

Richard Staškovan (Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. - konateľ) a Ing. Mgr. Katarína 

Gazdíková, PhD. (vedúca odboru  komunikácie a vzťahov s verejnosťou). 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí Prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia Komisie dopravy 

(ďalej len „zápisnica“). Predseda komisie pred schválením programu schôdze informoval prítomných 

o tom, že nastali personálne zmeny – zmena sekretára komisie. Ing. Korček sa informoval, prečo mu 

bola doručená pozvánka až v pondelok. Predseda komisie vysvetlil situáciu, že nový sekretár mal 

neúplný zoznam aktuálnych mejlových adries – akonáhle sa túto skutočnosť dozvedel, ihneď 

preposlal pozvánky na správne adresy. Do budúcnosti prisľúbil, že komunikačná chyba, ku ktorej 

došlo pred zasadaním komisie z dôvodu zmeny na poste sekretára komisie, bude odstránená.  

Predseda komisie požiadal členov komisie o návrhy na doplnenie programu. Zároveň navrhol 

doplniť bod programu rokovania o materiál: „Zámer na zriadenie technických služieb mesta.“ Tento 

materiál v čase zasielania pozvánky ešte na stránke mesta nebol dostupný. 

Prednosta MÚ – Ing. Berger ešte pred schválením programu zasadanie komisie informoval 

o požiadavke niektorých poslancov na prerokovanie návrhu na odkúpenie pozemku na Solinkách, 

ktorý ešte v čase zvolávania komisií ešte nebol dostupný.  

Predseda komisie dal následne hlasovať o doplnení programu KD MZ v Žiline – doplnenie 

programu o body: „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“ a „Návrh na odkúpenie pozemku 

na Solinkách.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda komisia dal následne hlasovať o navrhnutom programe ako celku. Program 

zasadnutia bol schválený. 

  

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Zámer na zriadenie technických služieb mesta 

3. Informatívna správa „Návrh na osadenie zástavkových prístreškov v okrajových 

mestských častiach“  

         

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

Ing. Ján Pažický    

Mgr. Denis Cáder    

Ing. František Talapka    

Igor Korček    

Ing. Martin Bolo    

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.    

Ing. Roland Mikula nehlasoval   

Ing. Miroslav Kobrtek    

Ing. Jozef Bobáň nehlasoval   

Ing. Mária Zemiaková neprítomná   

Ing. Marian Oršula nehlasoval   

Ing. Tibor Čerňan    

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný   

S P O L U 7 0 1 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

Ing. Ján Pažický    

Mgr. Denis Cáder    

Ing. František Talapka    

Igor Korček    

Ing. Martin Bolo    

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.    

Ing. Roland Mikula nehlasoval   

Ing. Miroslav Kobrtek    

Ing. Jozef Bobáň nehlasoval   

Ing. Mária Zemiaková neprítomná   

Ing. Marian Oršula nehlasoval   

Ing. Tibor Čerňan    

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný   

S P O L U 7 0 1 



4.      Návrh na zmenu sekretára komisie dopravy 

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

len body týkajúce sa dopravy (1,2,7,8+ bod týkajúci sa pozemku na Solinkách pod 

výkupňou surovín) 

6.      Komunikačný nástroj mesta Žilina, informovanie občanov prostredníctvom sms 

7.      Rôzne – diskusia 

8.      Záver 

 

 

K bodu 2 

 

Ing. Michal Berger predstavil zámer na zriadenie technických služieb mesta Žilina. Pri 

prerokovaní bodu vysvetlil Mgr. Denis Cáder, že pôvodná textácia návrhu na uznesenie v bode: 

I. „Poveruje primátora mesta - jednaním so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. o odkúpenie 

100% obchodného podielu v spoločnosti a preverenie potenciálnych možností pri zriadení 

Technických služieb mesta“ 

by vzhľadom na aktuálnu situáciu (Mesto Žilina už vlastní cca 20% podielu) mala byť upravená 

na textáciu:  

„Poveruje primátora mesta - jednaním so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. o 

odkúpenie zvyšnej časti  podielu v spoločnosti a preverenie potenciálnych možností pri zriadení 

Technických služieb mesta“ 

Uznesenie č. 33/2020 

Komisia dopravy  

 

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

1. zmenenú citáciu v bode : „Zámer na zriadenie technických služieb mesta.“ 

 

Výsledok hlasovania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

Ing. Ján Pažický    

Mgr. Denis Cáder    

Ing. František Talapka    

Igor Korček    

Ing. Martin Bolo    

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.    

Ing. Roland Mikula nehlasoval   

Ing. Miroslav Kobrtek    

Ing. Jozef Bobáň nehlasoval   

Ing. Mária Zemiaková neprítomná   

Ing. Marian Oršula nehlasoval   

Ing. Tibor Čerňan    

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný   

S P O L U 8 0 0 



 

 

K bodu 3 

 

Komisia sa zaoberala materiálom návrhu osadenia zastávkových prístreškov v mestských 

častiach. Ing. Berger uviedol, že sa jedná nie len o prístrešky, ale aj o zastávkové body, nachádzajúce 

sa na území celého mesta. Viaceré zastávkové body boli upravované pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu.  

Mgr. Cáder informoval o problematike osádzania zastávkových bodov, nakoľko sa v minulosti 

vyskytli sťažnosti obyvateľov mesta, keď boli zastávky postavené na ich pozemku, dochádzalo napr. 

k odtekaniu vody zo strechy na ich pozemok a pod.  

Komisia za zaoberala aj možnosťou financovania zriadenia zastávkových prístreškov z fondov. 

RNDr. Vozárik informoval, že niektoré zastávky už takto financované boli. 

Členovia komisie sa informovali na možnosti a spôsoby údržby, čistenia zastávkových bodov, 

ako aj na možnosti pripojenia do elektrickej siete a pod. RNDr. Vozárik vysvetlil, že pre bežné 

udržiavacie práce je t. č. zazmluvnená spoločnosť ERPOS, údržba, kosenie, odhŕňanie snehu, čistenie 

a servis prebiehajú podľa harmonogramu.  

 

Uznesenie č. 34/2020 

Komisia dopravy  

 

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

                    Návrh osadenia zastávkových prístreškov v okrajových mestských častiach 

 

Výsledok hlasovania   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

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 nehlasoval   

Ing. Mária Zemiaková neprítomná   

Ing. Marian Oršula nehlasoval   

Ing. Tibor Čerňan    

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný   

S P O L U 9 0  0 



K bodu 4 

 

Predseda komisie prítomným vysvetlil, že vzhľadom na to, že predchádzajúci sekretár komisie 

Ing. Chvastek nastúpil v 07/2020 na rodičovskú dovolenku, z tohto dôvodu dochádza aj k personálnej 

zmene sekretára komisie dopravy.  

 

Uznesenie č. 35/2020 

Komisia dopravy  

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I.  Odvolať sekretára Komisie dopravy  Ing. Petra Chvasteka 

II.  Zvoliť  sekretára Komisie dopravy  Ing. Alžbetu Hrudkovú 

 

  

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia komisie diskutovali o tom, že v časti programu zasadnutia komisie týkajúceho sa 

majetku, by uvítali, aby už v pozvánke boli uvedené konkrétne body daného materiálu, ktoré sa budú 

prerokovávať. Predseda komisie vysvetlil, že pokiaľ chce čo najskôr expedovať pozvánky, nemá 

dostatok časového priestoru, aby už v pozvánke špecifikoval presné body majetku, preto uvádza  

textáciu:  - len body, týkajúce sa majetku. Členovia sa následne dohodli, že i naďalej v pozvánke táto 

textácia bude zachovaná s tým, že predseda komisie po naštudovaní materiálu Majetok následne 

členom komisie zašle presnú špecifikáciu bodov, týkajúcich sa dopravy, ktoré on navrhuje prejednať. 

Samozrejme, členovia komisie budú mať i naďalej možnosť v úvode zasadnutia navrhnúť 

prerokovanie i ďalších bodov, ktoré je podľa ich názoru vhodné prerokovať.  

 

 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

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 neprítomná  

 
Ing. Marian Oršula    
Ing. Tibor Čerňan    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný  

 
S P O L U 11 0  0 



K bodu 5 

 

Jedná sa o vybrané body nakladania s majetkom. Komisia vybrala a postupne hlasovala 

o jednotlivých bodoch materiálu nasledovne:  

 

Uznesenie č. 36/2020 

Bod č. 1 

Komisia dopravy  

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí schváliť: 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 5589/197, zast. pl. a nádv. o 

výmere 889 m2 v zmysle GP 72/2019 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

spoločnosti JR-CARS s.r.o., so sídlom Rosinská 8917/3A Žilina, ICO: 36 813 656, za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom 6/2020 v celkovej hodnote 107 033,35 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo 

výške 163,33 € a nákladov za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9aods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu rozšírenia kapacity parkovacích plôch pri 

existujúcej predajne a servisu automobilov. 

 

  

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č. 7 

 

Komisia dopravy  

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí schváliť: 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

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 neprítomná   
Ing. Marian Oršula    
Ing. Tibor Čerňan    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný   

S P O L U 6 2 3 



Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 299/1, zast. pl. anádv. o 

výmere 21 m2 v k. ú. Považský Chlmce, zapísaný na LV č. 1649 pre k. ú. Považský Chlmec v 

podiele 14/96- tín, ktorý bude pri uplatnení zákonného predkupného práva v súlade s ust. §140 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení odpredaný p. Justínovi Bakošovi s 

manž. Ľudmilou Bakošovou, obaja bytom Nábrežná 3469/14 Vrútky, za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou, schválenou uznesením 53/2018 vo výške 36,29 €/m2, čo predstavuje pri 

výmere 3,06 m2 celkovú čiastku 141,05 €, ktoré bola zvýšená o náklady za určenie trhovej ceny 

vo výške 30 €. 

Komisia o prejedávanom bode nehlasovala. 

 

 

Bod č. 8 

Komisia dopravy  

 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí schváliť: 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku pare. č. KN-C 80/31, zast. pl. a nádv. o 

výmere 5 m2 v k. ú. Závodie a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Petrovi Ftorekovi 

s manž. Máriou Ftorekovou, obaja bytom Nábrežie Rajčianky 434/26 Žilina za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou, schválenou uznesením 53/2018 vo výške 58,88 €/m2, čo predstavuje 

celkovú čiastku 324,40 €, ktorá bola zvýšená o 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 je zastavaný časťou už existujúcej garáže a časť tvorí prístup ku garáži. 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Výsledok hlasovania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu – Odpredaj pozemku od spoločnosti Zberné suroviny 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

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 neprítomná  
 

Ing. Marian Oršula    
Ing. Tibor Čerňan    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný  

 
S P O L U 5 3 3 



 

 

Ing. Berger požiadal komisiu o pridanie samostatného bodu programu – odpredaj pozemku od 

spoločnosti Zberné suroviny v cene 408.000€,- s DPH (v čase zasadania komisie nebol materiál 

dostupný, preto do programu nebol zaradený). 

Samostatný bod, ktorý v čase zverejňovania materiálov nebol zverejnený -  Nakladanie 

s majetkom – Odkúpenie pozemku pod zbernými surovinami Žilina-Solinky. 

 Majiteľ pozemku Zberné suroviny – Žilina Solinky  má záujem pozemok odpredať.  Mesto 

Žilina obdržalo cenovú ponuku na odkúpenie 1740m2 za cenu 408 000€ s DPH. Ing. Berger vysvetlil, 

že Územný plán Mesta Žilina uvažuje so zriadením križovatky na okraji tohto pozemku, alternatívne 

o zriadenie parkovacej plochy, príp. zberných surovín.  

Mgr. Cáder spresnil, o ktorý pozemok sa jedná, po schválení štruktúry pozemku by bolo možné 

scelenie pozemku. Viacerí členovia komisie upozornili na prílišne klopenú križovatku, nevhodnosť 

vybudovania križovatky, ako aj na problematiku dopravného značenia.  

 

Uznesenie č. 38/2020 

Komisia dopravy  

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť:  

 

Odkúpenie pozemkových nehnuteľností a zastavaných nádvorí o výmere 1740m2 v K.ú. Žilina 

Solinky spolu s budovou o výmere 41m2 – Výkupňa, zapísaných na LV 3524, pre spoločnosť Zberné 

suroviny.  

 

Výsledok hlasovania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

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 neprítomná   
Ing. Marian Oršula    
Ing. Tibor Čerňan    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný   

S P O L U 9 0  2 



K bodu 6 

 

    V záverečnej časti zasadania komisie sa dostavila Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., 

aby prítomným prezentovala informatívnu správu o komunikačnom nástroji mesta. Vysvetlila 

princípy služby informovania prostredníctvom sms správ, informovala, pre ktorú vekovú kategóriu 

je služba vhodná, že periodicita správ by nemala byť príliš vysoká. Tiež bolo prítomných vysvetlené, 

že v súvislosti s ochranou osobných údajov môžu byť prostredníctvom komunikačných nástrojov 

mesta informovaní, len tí občania, ktorí udelili súhlas. V závere boli prítomní oboznámení aj s inými, 

už jestvujúcimi komunikačnými kanálmi mesta.   

 

Uznesenie č. 39/2020        

Komisia dopravy  

odporúča Mestskému zastupiteľstvu  v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  vziať na vedomie 

 

Komunikačný nástroj mesta Žilina: informovanie občanov prostredníctvom SMS. 

 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 7 

------------ 

 

 

 

 

Člen KD Za Proti Zdržal sa 

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 neprítomná   
Ing. Marian Oršula    
Ing. Tibor Čerňan    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. neprítomný   

S P O L U 11 0  0 



K bodu 8 

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

 

V Žiline dňa 09.09.2020 

 

Ing. Ján Pažický, v.r.  

predseda Komisie dopravy  

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Alžbeta Hrudková 

 

 


