
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie dopravy MZ v Žiline, ktoré sa konalo dňa 25.11.2020 
 

Dňa 25.11.2020 sa na Mestskom úrade v Žiline konalo zasadnutie Komisie dopravy (ďalej len 
„Komisia“). Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie – pán poslanec Pažický, ktorý privítal prítomných. 
Po zistení počtu prítomných členov konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10 členov komisie z celkového 
počtu 13 a uviedol, že Ing. Mikula a Ing. Kobrtek sa z účasti na zasadnutí komisie ospravedlnili. Prof. Ing. Čelko 
prišiel počas zasadania komisie. Okrem členov komisie boli prítomní aj RNDr. Radoslav Vozárik (vedúci odd. 
dopravy OSVPaŽP) a Mgr. Ľudovít Šebesta (OPaM). 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 bod č. 2 z návrhu Programu zasadnutia (Informatívna správa o výsledkoch 
hospodárenia DPMŽ sumárne za I. až III. kvartál 2020) nebude prerokovaný, nakoľko riaditeľ DPMŽ sa zo 
zasadnutia komisie ospravedlnil. Predseda komisie požiadal členov komisie o návrhy na doplnenie programu. 
Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nenavrhol doplnenie programu, predseda komisie dal hlasovať o 
navrhnutom Programe zasadnutia. Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený. 

 
za: 10 proti: 0 zdržalo sa:0 
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

Ing. Tibor Čerňan   

 
Schválený Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina 

3. Zabezpečovanie odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 
vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené parkovisko 

4. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) 
– len body, týkajúce sa dopravy 

5. Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina 
6. Návrh na zriadenie kontrolnej skupiny pri realizácii stavieb na území mesta Žilina 
7. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021-2023 – bod, týkajúci sa dopravy 
8. Rôzne – diskusia 
9. Záver 

 

K bodu č. 2 Vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina 

 
Tento bod otvoril p. Talapka, konštatoval, že mestskí poslanci by sa mali zúčastňovať procesu 

schvaľovania parkovacej politiky. Navrhol koncepciu spustenia dopravnej politiky čím skôr, aj keď nie 
plošne, tak aspoň po MČ. Časové hľadisko je veľmi dôležité na spustenie. Prízvukoval problém so 
spoločnosťou Žilinská parkovacia spoločnosť a návrhom mesta na parkovaciu politiku. Pán Cáder uviedol, 
že sú spracované duplicitné koncepcie. Pán Vozárik prítomných informoval, že už je 



vyhotovená pasportizácia parkovacích plôch a taktiež spracovaná analýza obsaditeľnosti parkovacích plôch 

a návrh opatrení na reguláciu parkovania v meste Žilina. Súčasne je spracovaný komplexný materiál, ktorý 

analyzuje predpoklady pre zavedenie parkovacej politiky. Ten popisuje cieľ, zámer, účel a prínosy parkovacej 

politiky a tiež možnosti zlepšenia aktuálneho stavu parkovacieho systému spolu s nevyhnutnými opatreniami 
pre zavedenie regulovaného parkovania v meste. Regulácia parkovania si vyžaduje množstvo investičných 

a technických opatrení (dopravno-organizačných), pričom niektoré z nich sa realizujú aj v súčasnosti. Aj z 

tohto dôvodu je nevyhnutne potrebný čas na prípravu zavedenia parkovacej politiky, čo odhadujeme na 

minimálne 1 rok prípravy. Na MsÚ je zriadená pracovná skupina a tiež širšia externá pracovná skupina 

zložená z odborníkov na danú problematiku. Pán Cáder zdôraznil časový rámec ako dôležitý a porovnal 
podmienky v BA a v ZA. Pán Čelko uviedol, že koncepcia je už 1,5 roka spracovaná a je už na pripomienkovaní 

u externých členov. Pán Bolo pripomenul dôležitosť komunikovania zámerov občanom mesta Žilina. 
Problém videl predovšetkým na sídliskách. P. Oršulovi chýbal mu bod 0, resp. počiatočný bod - aký stav je 

momentálne s parkovacími plochami a ako dopadla anketa ohľadom parkovacej politiky od mesta. Pán 

Gogola sa informoval, či sa dá riešiť vôbec to, že tu pôsobí Žilinská parkovacia soločnosť a bude tu aj 

dopravná politika mesta Žilina. Vysporiadanie zmluvy, odstúpenie od Žilinskej parkovacej spoločnosti, a pod. 

Pán Talapka sa zapojil do diskusie a uzatvoril bod č. 3, mať víziu v časovom horizonte. O bode sa hlasovalo. 

 
výsledok hlasovania 

za: 4 proti: 1 zdržalo sa:5 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Ing. Tibor Čerňan Ing. Marian Oršula 

Ing. František Talapka  Mgr. Denis Cáder 

Igor Korček  Ing. Martin Bolo 

Ing. Jozef Bobáň  Ing. Ján Pažický 
  Ing. Mária Zemiaková 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 
 
 

K bodu č. 3 Zabezpečovanie odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené parkovisko 

 

P. Vozárik odprezentoval samotné zabezpečenie odstraňovania autovrakov z miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené 
parkovisko. Taktiež prijatú zmenu a doplnenie VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a 
spôsobe ako sa bude postupovať pri odstraňovaní vozidiel. Pán Cáder sa zapojil do diskusie – koľko 
miest kapacitne sa nachádza na Košickej ul. Na otázku, či sa môže aj na súkromnej parcele odstraňovať 
vozidlo, pán Vozárik odpovedal, že sa postupuje v zmysle platnej legislatívy – zákona č. 79/2015 o 
odpadoch. Pán Čelko uviedol, že vozidlo sa dá identifikovať podľa VIN čísla. 

 

výsledok hlasovania 

za: 11 proti: 0 zdržalo sa:0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   



 Uznesenie č. 44/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí vziať na 
vedomie Informatívnu správu o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené parkovisko. 

 

 
K bodu č. 4 Nakladanie s majetkom 

 

Materiál predložil a prezentoval pán Šebesta. Komisia sa zaoberala bodmi I. časť: body 4,7,; II. 
časť NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ: body 1,4,5,7; III. časť VECNÉ BREMENÁ: body 1, 2, 3; IV. časť OSTATNÉ: 
body 2, 4. 

I. časť, bod č. 4 

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 588/7, ostat. pl. o výmere 

60 m2 v zmysle GP 30/2020 v k. ú. Zádubnie a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov do 
podielového spoluvlastníctva. 

 

výsledok hlasovania 

za: 10 proti: 0 zdržalo sa: 1 

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

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Ing. Tibor Čerňan   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

 

 Uznesenie č. 45/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

schváliť odpredaj nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 588/7, ostat. pl. o výmere 60 m2 

v zmysle GP č. 30/2020 v k. ú. Zádubnie 3/5 väčšinou všetkých poslancov do podielového 
spoluvlastníctva. 

 

 
I. časť, bod č. 7 

Bezodplatné nadobudnutie pozemku, a to parc. č. KN-C 3035/94, ostat. pl. o výmere 1 m2 v 
zmysle GP č. 17/2020 v k. ú. Žilina od Juraja Poliačeka, bytom Kultúrna 201/4 Žilina, do majetku ta 
Žilina v súvislosti s plánovanou výstavbou stavby Cyklotrasa V9 (Vlčince-vodné dielo). 



výsledok hlasovania 

za: 11 proti: 0 zdržalo sa: 0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Ing. Tibor Čerňan   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Mgr. Denis Cáder   

 

 Uznesenie č. 46/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

schváliť bezodplatné nadobudnutie pozemku, a to parc. č. KN-C 3035/94, ostat. pl. o výmere 1 m2 v 
zmysle GP č. 17/2020 v k. ú. Žilina od p. Juraja Poliačeka, bytom Kultúrna 201/4 Žilina, do majetku 
Mesta Žilina v súvislosti s plánovanou výstavby stavby Cyklotrasa V9 (Vlčince-vodné dielo). 

 

 
II. časť, bod č. 1 

 

Uzatvorenie dodatku č. 1 k Podnájomnej zmluve č. 118/právne/2013 dohoda zmluvných 
strán o rozšírenie účelu podnájmu o využívanie ôsmich existujúcich parkovacích miest - Rímsko- 
katolícky farský úrad Stráňavy. 

výsledok hlasovania 

za: 6 proti: 0 zdržalo sa: 5 
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.  Ing. Jozef Bobáň 
Mgr. Denis Cáder  Ing. Tibor Čerňan 
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.  Ing. Martin Bolo 
Ing. Ján Pažický  Ing. Mária Zemiaková 
Igor Korček  Ing. Marian Oršula 

Ing. František Talapka   

 
 

 Uznesenie č. 47/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
schváliť rozšírenie účelu podnájmu o využívanie ôsmich existujúcich parkovacích miest - Rímsko- 
katolícky farský úrad Stráňavy. 



 

II. časť, bod č. 4 
 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 5 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na 
pozemok parc. č. KN-C 3515/3, ostatná plocha o výmere 1 577 m2 (pôvodná parc. č. KN-E 
3515/501) v k. ú. Žilina za účelom využitia ako parkovacej plochy v rámci stavby „Dl Hričovské 
Podhradie - Lietavská Lúčka“ s nájomcom Doprastav, a. s. 

 

výsledok hlasovania 
za: 1 proti: 4 zdržalo sa:6 
Ing. Mária Zemiaková doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Ing. Jozef Bobáň 

 Ing. František Talapka Ing. Tibor Čerňan 
 Ing. Marian Oršula Ing. Ján Pažický 
 Ing. Martin Bolo Mgr. Denis Cáder 
  prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 
  Igor Korček 

 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 
 
 

II. časť, bod č. 5 
 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - od 15.01.2021 do 30.06.2021 na pozemky v k. ú. 
Žilina v zmysle GP č. 36315583-091-2019 za cenu 504,24 €/celý predmet nájmu a to 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. 

 

výsledok hlasovania 

za: 11 Proti: 0 zdržalo sa: 0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 

 Uznesenie č. 48/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
schváliť Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - od 15.01.2021 do 30.06.2021 na pozemky v k. 
ú. Žilina v zmysle GP 36315583-091-2019 za cenu 504,24 €/celý predmet nájmu , a to 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. 

 
 
 
 

II. časť, bod č. 7 
 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy mesto Žilina ako prenajímateľ v zastúpení správcom: Dopravný 
podnik mesta Žiliny s.r.o. a Združenie Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina, nebytové 



priestory o výmere 80 m2, nachádzajúce sa v budove koncovej stanice so súpisným číslom 8395, 
postavenej na pozemku KN-C 7878/9 v k. ú. Žilina na Ul. Vysokoškolákov. 

 
 

výsledok hlasovania 

za: 11 proti: 0 zdržalo sa:0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 

 Uznesenie č. 49/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
schváliť Uzatvorenie nájomnej zmluvy mesto Žilina ako prenajímateľ v zastúpení správcom: Dopravný 
podnik mesta Žiliny s.r.o. a Združenie Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina, nebytové priestory 
o výmere 80 m2, nachádzajúce sa v budove koncovej stanice so súpisným číslom 8395, postavenej na 
pozemku KN-C 7878/9 v k. ú. Žilina na Ul. Vysokoškolákov. 

 

 
III. časť bod č. 1 

 

Zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 
KN-C 1543/24, zapísanej na LV č. 3208 v k. ú. Trnové, Róbert Adamec s manž. Michaelou Adamcovou, 
obaja bytom Lichardova 8508/34 Žilina. 

 

výsledok hlasovania 

za: 10 Proti: 0 zdržalo sa: 1 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.  Ing. Jozef Bobáň 

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 

 Uznesenie č. 50/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
schváliť zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti parc. 
č. KN-C 1543/24, zapísanej na LV č. 3208 v k. ú. Trnové, Róbert Adamec s manž. Michaelou 
Adamcovou, obaja bytom Lichardova 8508/34 Žilina. 



III. časť, bod č. 2 
 

Zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ medzi Mestom Žilina ako povinným 
z vecného bremena a Mgr. Petrom Cabadajom, trvale bytom Brehy 672/71, pri realizácii 
projektu zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. Úsek. 

 

výsledok hlasovania 

za: 11 Proti: 0 zdržalo sa: 0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 
 

 
 Uznesenie č. 51/2020 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
schváliť zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ medzi Mestom Žilina ako povinným z 
vecného bremena a Mgr. Petrom Cabadajom, trvale bytom Brehy 672/71, pri realizácii projektu 
zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. Úsek. 

 

 
III. časť, bod č. 3 

 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou 
spoločnosťou, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14 Bratislava - Verejné osvetlenie križovatky Solinky v 
rámci stavby diaľnice Dl Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. Etapa. 

 

výsledok hlasovania 

za: 11 proti: 0 zdržalo sa: 0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 
 

 Uznesenie č. 52/2020 
 

Komisia  dopravy  odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v  Žiline  na  jeho  najbližšom zasadnutí 
schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou 



spoločnosťou, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14 Bratislava - Verejné osvetlenie križovatky Solinky v 
rámci stavby diaľnice Dl Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. Etapa. 
IV. časť, bod č. 2 

 

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou - Výstavba a 
modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline. 

 

výsledok hlasovania 

za: 9 Proti: 0 zdržalo sa:2 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.  Ing. Jozef Bobáň 

Ing. František Talapka  Igor Korček 

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 

 Uznesenie č. 53/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
schváliť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou - Výstavba a modernizácia 
údržbovej základne trolejbusov v Žiline. 

 

 
IV. časť, bod č. 4 

 

Keďže o vystúpenie k tomuto bodu požiadal Ing. Sven Macúš, zástupca spoločnosti Lidl 
Slovenská republika, v.o.s., predseda komisie dal hlasovať o tom, či členovia komisie umožnia 
Ing. Macúšovi vystúpiť. 

 

výsledok 
hlasovania 

za: 11 Proti: 0 zdržalo sa: 0 
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   
Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

Ing. František Talapka   

 

Komisia schválila vystúpenie Ing. Macúša k tomuto bodu programu. 
 

Ing. Macúš vystúpil ohľadom výstavby obchodného domu a výstavby okružnej križovatky na 
predmetných uliciach, ktoré chce zafinancovať spoločnosť LIDL. Pán Gogola uviedol, že toto 
umiestnenie predajne z pohľadu dopravy nie je dobré. P. Zemiaková vyjadrila pozitívne stanovisko k 
výstavbe. P. Talapka sa informoval, či je spracovaný odhad na dopravu a jej dopady. P. Korček sa zapojil 
ohľadom výstavby okružnej križovatky a odbremenenie mesta do budúcna a jeho investície. Do 
diskusie sa zapojil aj p. Bolo P. Vozárik sa vyjadril, že oddelenie dopravy vydalo stanovisko k danej veci 
z hľadiska riešenia tejto lokality v zmysle Územného generelu dopravy mesta Žilina s Plánom 
udržateľnej mobility mesta. P. Čelko informoval ohľadom výstavby okružnej križovatky, že je potrebné, 
aby sa súčasne sprejazdnilo prepojenie z okružnej križovatky na ulicu Bôrickú  a Oravskú.  

 

 



Upozornil tiež na nevhodné dopravné usporiadanie vstupu na parkovisko OD LIDL. Pán Pavelek 
robil štúdiu pre LIDL a vystúpil v diskusii tiež. Uviedol, že je pripravená iná projektová dokumentácia so 
zmenou napojenia OD LIDL.  O danom bode sa hlasovalo. 

 

výsledok hlasovania 

za: 9 proti: 1 zdržalo sa: 1 

Igor Korček doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Ing. František Talapka 

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 

 

 Uznesenie č. 54/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom 
zasadnutí schváliť materiál výstavby okružná križovatka Solinky (Lidl). 

 

 
K bodu č. 5 Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina 

 

Vystúpil pán náčelník MP s organizačným poriadkom – popisuje úlohy, činnosti. MP bude 
rozdelená na 3 stanice, pribudnú policajné hodnosti a pod. Do diskusie sa zapojil p. Oršula ohľadom 
parkovacej politiky a pokút na plochách Žilinskej parkovacej spoločnosti. P. Bolo sa zapojil do diskusie 
ohľadom parkovania a kontroly hliadkami MP. P. Pažický sa opýtal na odstránenie autovrakov P. Cáder 
sa pýtal na kamerový systém MP a poďakoval za preventívnu hliadkovú činnosť v MČ, ktoré má na 
starosti. P. Cáder sa verejne poďakoval na komisii členom MP za bezproblémový priebeh pri testovaní 
na COVID 19. 

 

výsledok hlasovania 

za: 11 Proti: 0 zdržalo sa: 0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 

Uznesenie 55/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

a. schváliť Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, 
b. zobrať na vedomie Pracovný poriadok Mestskej polície Žilina. 



K bodu č. 6 Návrh na zriadenie kontrolnej skupiny pri realizácii stavieb na území mesta ZA 
 

P. Korček odprezentoval návrh – týka sa to len stavieb, ktoré bude financovať mesto Žilina. P. 
Cáder sa zapojil do diskusie ohľadom samotného návrhu. P. Vozárik sa zapojil do diskusie ohľadom 
kompetencií oddelenia dopravy a upresnil jednotlivé kompetencie v zmysle stavebného a cestného 
zákona a upresnil ich vzhľadom na kompetencie, ktoré má špeciálny stavebný úrad - doprava. P. Gogola 
sa informoval na štandardy kvality a kontrolný mechanizmus, ktorý bude objektívny. 

 

za:2 proti: 1 zdržalo sa:8 

Igor Korček Ing. Martin Bolo prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

Ing. František Talapka  Ing. Jozef Bobáň 
  Ing. Tibor Čerňan 
  Mgr. Denis Cáder 
  Ing. Mária Zemiaková 
  Ing. Marian Oršula 
  Ing. Ján Pažický 
  doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 
 

K bodu č. 7 Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 – 2023 
 

Návrh predniesol pán Vozárik, a to návrh rozpočtu týkajúceho sa dopravy – Program 7 Doprava 
a miestne komunikácie a informoval komplexne o jednotlivých podprogramoch 7.1 až 7.4 v rozpočte. 
P. Korček sa zapojil do diskusie ohľadom zjednotenia priorít opráv v rámci majetkov na území mesta 
Žilina – koordinácia Mesto Žilina, SSC, VÚC. P. Cáder sa zapojil do diskusie ohľadom kompetentnosti na 
zodpovednosť za správu a údržbu komunikácii. P. Čerňan sa zapojil do diskusie ohľadom DPMŽ a 
naznačil možnosť MHD zadarmo. P. Oršula sa informoval na technické služby, či sa s týmito položkami 
uvažuje v rozpočte. P. Talapka sa pýtal na bikesharing v meste a pán Vozárik odpovedal, že je 
spracovaný zámer na rozšírenie systému. P. Oršula sa informoval na fungovanie elektro-kolobežiek a 
ich fungovanie v rámci mesta Žilina. 

 

výsledok hlasovania 

za: 11 proti: 0 zdržalo sa: 0 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.   

Ing. František Talapka   

Igor Korček   

Ing. Jozef Bobáň   

Ing. Marian Oršula   

Mgr. Denis Cáder   

Ing. Martin Bolo   

Ing. Ján Pažický   

Ing. Mária Zemiaková   

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.   

Ing. Tibor Čerňan   

 

 Uznesenie č. 56/2020 
 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

a. schváliť návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 tak, ako je predložený, 

b. zobrať na vedomie návrh rozpočtu mesta Žilina na roky 2022 – 2023 ako informatívny 
a nezáväzný 



K bodu č. 8 Diskusia 
 

Pán Bolo sa pýtal na majetkové pomery ohľadom Hlbokej cesty a zásahu do budovy pri výstavbe 
cyklotrasy. Členovia diskutovali o možnostiach vplyvov a zásahov. P. Oršula otvoril diskusiu o napojení 
diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka. 

 

Pán Cáder požiadal členov komisie o schválenie opravného uznesenia, týkajúceho sa opravy 
slovnej formulácie bodu č.7 z predchádzajúceho zasadania komisie - Problematikou budovania a 
rekonštrukcie protihlukových bariér, pričom sa veta: 

 

V blízkosti Nešporovej ulice sa nachádza most a priestor, ktorý je výhľadovo určený ako 
rekreačná, oddychová zóna, na ktorej majú byť umiestnené viaceré elementy, slúžiace k rekreácii, 
oddychu a športovému využitiu. 

nahrádza vetou 
 

Viacerí zhodli, že potreba dostavby protihlukovej steny na ulici Mostná, ktorá má za následok 
dotiahnutie už zrealizovanej protihlukovej steny po most medzi ulicami Komenského a Mostná, kvôli 
obyvateľom ulice Lichardova. Žiadosť bola smerovaná sprácovci, čiže SSC - Slovenskej správe ciest. 
Jedná sa ešte raz konkrétne ulica Mostná od ulice Lichardova. 

 

Členovia komisie vzali zmenu formulácie na vedomie. 
 
 
 
 

K bodu č. 9 Záver 

Ing. Pažický poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie. 
 

 
V Žiline dňa 27.11.2020 

 
 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy 
 
 
 

Zapísali: Ing. Juraj Hammer, PhD. 

Ing. Alžbeta Hrudková 


