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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 02.09.2015 

 

 

Dňa 02.09.2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy 

a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 8 členov komisie, 1 člen komisie bol 

neospravedlnený, 2 členovia komisie boli ospravedlnení. Komisia bola uznášania schopná. 

Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili Ing. Peter Rolko (vedúci odboru dopravy), Ing. arch. 

Júlia Durdyová (odbor stavebný - referát územného plánovania a urbanizmu), Ing. Karol 

Krutek (vedúci odboru ekonomického), Ing. Ľubomír Bechný (poslanec, predkladateľ 

materiálu)  a Ing. Miroslav Sokol (poslanec, predkladateľ materiálu). Prezenčná listina zo 

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

(ďalej len „zápisnica“). 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Zmena Tarify MHD v Žiline od 1.12.2015. Bezplatné cestovanie občanov odo dňa 

dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste 

Žilina. 

3. Informatívna správa k zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov mesta 

Žilina 

4. Návrh na odpredaj pohľadávok 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o záväznej časti územného plánu 

zóny Žilina – Centrum Rudiny II 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla v historickej časti mesta 

7. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline 

8. Rôzne – diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1 

Vzhľadom na to, že predseda komisie z pracovných dôvodov krátko meškal, požiadal 

o otvorenie komisie pána poslanca Pažického, ktorý privítal členov komisie a ostatných 

zúčastnených a dal hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia s možnosťou zmeny poradia 

prerokovania jednotlivých bodov podľa potreby. Program zasadnutia komisie bol 

jednomyseľne schválený. 

Výsledok hlasovania:  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Zmena Tarify MHD v 

Žiline od 1.12.2015. Bezplatné cestovanie občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do 

ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina“. Obsah tohto materiálu 

prítomným členom komisie priblížil Ing. Ján Barienčík, PhD. (člen komisie, riaditeľ DPMŽ). 

V krátkosti uviedol dôvody predkladania tohto materiálu a stručne vysvetlil niektoré 
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ukazovatele. V diskusii k tomuto bodu vystúpili viacerí členovia komisie, ktorí mali 

k materiálu niekoľko pripomienok a otázok. Otázky smerovali predovšetkým 

k predpokladanému finančnému dopadu a spôsobu jeho výpočtu. K tomu Ing. Barienčík 

uviedol, že sa vychádzalo z realizovaného prieskumu a rôznych porovnaní dostupných 

štatistík. Podľa jeho slov tieto čísla môžu vykazovať istú mieru nepresnosti, avšak tiež 

uviedol, že pri výpočtoch rátali s tým pesimistickejším variantom. Pán profesor Gnap navrhol, 

že pri vydávaní takýchto nových čipových kariet by sa mohol zrealizovať aj prieskum, či daný 

občan prechádza z IAD na MHD alebo využíval MHD aj doteraz. Pán profesor Čelko uviedol, 

že pri obyvateľoch vo veku 62 – 69 rokov je potrebné pri bezplatnej preprave rátať s väčším 

dodatočným zaťažením liniek ako tomu bolo u obyvateľov nad 70 rokov, nakoľko väčšina 

z nich ešte aktívne pracuje. Ing. Barienčík uviedol, že zmena deľby prepravnej práce 

v prospech MHD je jedným z cieľov tohto návrhu. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

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

výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Na zasadnutí komisie sa z radov verejnosti zúčastnil pán Ladislav Kačeniar, ktorý požiadal 

v tomto bode o slovo. Predseda komisie dal hlasovať o tom, či môže pán Kačeniar vystúpiť. 

Členovia komisie hlasovali s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Pán Kačeniar sa vo svojom vystúpení obrátil predovšetkým na Ing. Barienčíka ako riaditeľa 

DPMŽ. Ocenil pripravované zavedenie bezplatnej MHD. A požiadal Ing. Barienčíka, aby 

zvážil možnosti zavedenia bezplatnej MHD aj pre osoby ZŤP a tiež dal návrh na posunutie 

niektorých zastávok MHD. Ing. Barienčík si podnety zaznamenal. 

 

K bodu 3 

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

zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov mesta Žilina“. Taktiež obsah tohto 

materiálu prítomným členom komisie priblížil Ing. Ján Barienčík, PhD. (člen komisie, riaditeľ 

DPMŽ). Ako uviedol, hlavným cieľom takéhoto návrhu je zatraktívniť MHD a znížiť tak 

intenzitu IAD predovšetkým v centre mesta. V krátkej diskusii pán profesor Čelko uviedol, že 

súčasťou zavádzania bezplatnej MHD by mali byť aj návrhy ďalších opatrení, ktoré ešte 

výraznejšie znevýhodnia IAD (napr. spoplatnenie vjazdu a parkovania v centre mesta 

a podobne). Pán profesor Gnap uviedol, že jednou z nevýhod zavedenia bezplatnej MHD je 

to, že komplikuje prípadné zavedenie integrovaného dopravného systému. Pán poslanec 

Badžgoň navrhol, aby sa bezplatná MHD odskúšala napr. cez víkendy, na čo Ing. Barienčík 

reagoval slovami, že víkendová testovacia prevádzka by nepriniesla žiadne relevantné 

informácie, nakoľko víkendová štruktúra cestujúcich ako aj ich správanie je úplne iné ako 

počas pracovného týždňa. Podľa jeho slov, ak by testovacia prevádzka mala mať výpovednú 

hodnotu, muselo by sa jednať o niekoľko po sebe nasledujúcich týždňov alebo mesiacov. 

Avšak takéto spustenie na skúšku neodporúča.Po skončení diskusie dal predseda komisie 

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

výsledkom: 
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Výsledok hlasovania:  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

K bodu 4 

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

pohľadávok“. Tento materiál prítomným v krátkosti priblížil Ing. Karol Krutek (vedúci 

odboru ekonomického). Voči tomuto bodu nemali členovia komisie žiadne výhrady. Predseda 

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

s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5 

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

záväzného nariadenia mesta Žilina o záväznej časti územného plánu zóny Žilina – Centrum 

Rudiny II“. Obsah tohto materiálu prítomným členom komisie priblížila Ing. arch. Júlia 

Durdyová (odbor stavebný). V tomto bode sa otvorila všeobecná diskusia, v ktorej vystúpili 

viacerí členovia komisie, ktorí mali k materiálu určité výhrady. Predovšetkým sa nazdávali, že 

do materiálu neboli dostatočne zapracované námietky, ktoré boli predložené na 

predchádzajúci zasadnutiach komisii, na ktorých sa týmto materiálom už zaoberali. Materiál 

podľa nich dostatočne nerieši dopravu v bezprostrednom okolí investície a dostatočne 

nezaväzuje investora k dobudovaniu cestnej infraštruktúry. Po skončení diskusie dal predseda 

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

výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 4  Proti: 2  Zdržal sa: 2 

 

K bodu 6 

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

záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Žilina č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta“. 

S týmto materiálom prítomných oboznámil pán poslanec Bechný, jeden z predkladateľov 

materiálu. V krátkosti uviedol dôvody, prečo spolu s pánom poslancom Delinčákom pripravili 

tento návrh. V tomto bode sa otvorila všeobecná diskusia, v ktorej vystúpili viacerí členovia 

komisie, ktorí mali námietky predovšetkým voči povinnosti hotelových hostí vopred 

nahlasovať evidenčné číslo vozidla. K tomu pán poslanec Delinčák uviedol, že nimi 

predkladaný návrh má hotelovým hosťom uľahčiť prístup na parkovisko hotela oproti 

súčasnému stavu a nahlasovanie evidenčného čísla vozidla je potrebné z dôvodu efektívnej 

kontroly zo strany mestskej polície. Viacerí členovia komisie sa zhodli na tom, že by možno 

bolo vhodné problematiku parkovania v pešej zóne riešiť komplexnejšie, avšak to nie je 

predmetom tohto materiálu. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 5  Proti: 2  Zdržal sa: 1 
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K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Rokovací poriadok 

Mestského zastupiteľstva v Žiline“. S týmto materiálom prítomných oboznámil pán poslanec 

Sokol. Ako jeden z predkladateľov materiálu v krátkosti objasnil jednotlivé zmeny 

rokovacieho poriadku a príčiny ich zavádzania. Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu 

nemal žiaden z členov komisie váženejšie výhrady, dal Ing. Pažický hlasovať o návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8 

-- 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 04.09.2015 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 02.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 29/2015 

k materiálu s názvom „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

 

Uznesenie č. 30/2015 

k materiálu s názvom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej časti mesta“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 

historickej časti mesta. 

 

 

Uznesenie č. 31/2015 

k materiálu s názvom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o záväznej časti 

územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny II“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. neodporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí schváliť 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti územného plánu zóny Žilina – 

Centrum Rudiny II podľa ustanovenia § 27, ods. 3) stavebného zákona 

 

 



 

 

Uznesenie č. 32/2015 

k materiálu s názvom „Návrh na odpredaj pohľadávok“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. zámer odpredaja súboru pohľadávok v celkovej sume istiny 721 344,04 Eur 

formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny, 

pričom minimálna výška ceny akceptovanej zo strany Mesta Žilina je 

stanovená na sumu 721 344,04 Eur, 

b) Mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo 

zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si 

vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ, 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia 

oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači 

a na internetovej stránke mesta, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber 

víťaznej ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu  do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny. 

 

 

 

Uznesenie č. 33/2015 

k materiálu s názvom „Zmena Tarify MHD v Žiline od 1.12.2015. Bezplatné cestovanie 

občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v 

meste Žilina“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline účinnú od 1.12.2015, 

ktorou sa uvádza do praxe bezplatné cestovanie občanov od dosiahnutého 62. 

roku veku do ukončenia 69. roku veku, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina a 

nemajú dlh voči Mestu Žilina ako aj Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o., 

2. od 1.12.2015 zvýšiť príspevok na prevádzku MHD pre dopravcu vo výške     

17 000 € a v nasledovných rokoch o 209 000 € / ročne. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 34/2015 

k materiálu s názvom „Informatívna správa k zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých 

obyvateľov mesta Žilina“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskej rade na jej najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na 

vedomie 

 

1. Informatívnu správu vypracovanú na základe uznesenia č. 95/2015: 

 

a) v prípade bezplatnej MHD v Žiline  

b) v prípade zľavneného celoročného predplatného 50 € pre všetkých 

Žilinčanov, ktorí nemajú žiadne podlžnosti voči mestu Žilina a informáciu o:  

1. predpokladanej výške nižších výnosov  

2.  zdrojoch, ktorými sa vykryjú nižšie výnosy  
 

2. Informatívnu správu k zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov 

mesta Žilina 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 04.09.2015 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v.r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  
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