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 ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 02.02.2012 

 

 

Dňa 02.02.2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline zasadnutie komisie  dopravy 

a komunálnych sluţieb. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Stanislav Ţilinčík, predseda komisie. 

Na zasadnutí bolo prítomných 7 členov komisie, 1 člen komisie bol ospravedlnený. Komisia 

bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil Ing. Igor Liška (vedúci odboru 

dopravy), prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (zástupca Ţilinskej univerzity v Ţiline). Prezenčná listina  

zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych 

sluţieb (ďalej len „zápisnica“). 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Prerokovanie materiálov predkladaných na najbliţšom zasadnutí MR týkajúcich sa 

dopravy a komunálnych sluţieb 

3. Prerokovanie návrhov na zmenu klasifikácie niektorých ciest III. triedy na miestne 

komunikácie a opačne 

4. Rôzne – diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda komisie Ing. Stanislav Ţilinčík privítal členov komisie a ostatných zúčastnených 

a následne dal hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. Program zasadnutia komisie bol 

jednomyseľne schválený. 

Výsledok hlasovania:  Za: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „ÚZEMNÝ PLÁN 

MESTA ŢILINA“. Pri diskusii o tomto bode uviedol poslanec Štrba, ţe je potrebné tento 

materiál schváliť ako základný dokument a prípadné zmeny riešiť následne doplnkami 

k územnému plánu. Do diskusie vstúpil aj pán poslanec Pieš, ktorý predniesol poţiadavku 

obyvateľov Sklenárovej a Čulenovej ulice na stretnutie s pánom primátorom za účasti pána 

prednostu, právnika a zástupcov bytovej komisie za účelom riešenie ich situácie, nakoľko 

kvôli stavebnej uzávere nemôţu vykonávať ani beţnú údrţbu. Poţadujú konkrétne vyjadrenie, 

čo sa plánuje s touto lokalitou v novom územnom pláne. 

Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie návrh tohto 

uznesenia jednomyseľne schválili.  

Výsledok hlasovania:  Za: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

K bodu 3 

K tomto bodu pán poslanec Štrba ostatným členom komisie predniesol informatívnu správu, 

v ktorej ich oboznámil s jednotlivými úsekmi komunikácii, ktorých sa návrhy na zmenu 

klasifikácie týkali. Jednalo sa o identifikáciu súčasného stavu týchto komunikácii. Prítomní 

členovia komisie zobrali túto informatívnu správu na vedomie. 
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K bodu 4 

V tomto bode poslanci diskutovali o problematike zimnej údrţby komunikácii. Viacerí 

členovia komisie uviedli, ţe majú veľa podnetov od občanov na neodhrnuté a neposypané 

cesty alebo chodníky. V tejto súvislosti vyslovili poţiadavku na vedúceho odboru dopravy 

Ing. Lišku, či by bolo moţné, aby dostali k dispozícii Operačný plán zimnej údrţby 

komunikácii. Ing. Liška uviedol, ţe zabezpečí, aby tento materiál mali k dispozícii. Okrem 

toho si prítomní poslanci vyţiadali kontakt na dispečing Ţilinských komunikácii, kde by oni 

a prípadne aj občania mohli nahlasovať neodhrnuté cesty a podobne. K tomu poslanec Púček 

uviedol, ţe on tento kontakt má a poskytol ho aj ostatným členom komisie – 041/5652371. 

V tomto bode pán poslanec Púček navrhol, aby sa členovia komisie stretli aj priamo v teréne 

a riešili tak konkrétne problémy. Prítomní členovia komisie sa dohodli, ţe takéto výjazdy 

uskutočnia v priebehu II. polroku 2012. 

 

K bodu 5 

Predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

V Ţiline dňa 06.02.2012 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Ţilinčík 

predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: 

Ing. Peter Chvastek, sekretár komisie dopravy a komunálnych sluţieb 


