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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 03.10.2012 

 

 

Dňa 03.10.2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy 

a komunálnych služieb. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Stanislav Žilinčík, predseda komisie. 

Na zasadnutí bolo prítomných 8 členov komisie. Komisia bola uznášania schopná. Okrem 

toho sa zasadnutia zúčastnili Ing. Igor Liška (vedúci odboru dopravy), Iveta Formánková 

(odbor právny a majetkový), Ing. Eduard Hulín (generálny riaditeľ ŽK), Ing. Ivo Dopita (zástupca 

ŽK). 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. Prerokovanie materiálov predkladaných na najbližšom zasadnutí MR týkajúcich sa 

dopravy a komunálnych služieb 

3. Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácii na nadchádzajúcu zimu 

4. Rôzne – diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1 

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

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

jednomyseľne schválený. 

Výsledok hlasovania:  Za: 8 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Nakladanie s majetkom 

mesta (kúpa, odpredaj, zámena nehnuteľností Mesta Žilina a zriadenie vecného 

bremena)“, ktorý bude predložený na najbližšom zasadnutí mestskej rady.  

S týmto materiálom, ktorý pozostával zo siedmich bodov, prítomných oboznámila pani Iveta 

Formánková z odboru právneho a majetkového. Prítomní poslanci si prešli jednotlivé body 

materiálu samostatne. Výhrady mali k bodu č. 2, kde síce súhlasili s odpredajom, avšak nie za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom, ale za cenu 20 €/m
2
. Rovnako pri bode 3 a 4 súhlasili 

s odpredajom za cenu 30 €/m
2
 a nie za cenu stanovenú v znaleckom posudku. K ostatným 

bodom tohto materiálu nemali poslanci žiadne výhrady. Predseda komisie dal hlasovať 

o navrhnutých uzneseniach samostatne ku každému bodu. Uznesenia k bodom 1, 5, 6 a 7 boli 

prijaté tak, ako boli navrhnuté a uznesenia k bodom 2, 3 a 4 bolo prijaté s vyššie uvedenými 

pozmeňovacími návrhmi. Hlasovanie k jednotlivým bodom skončilo rovnakým výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 8 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
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K bodu 3 

V tomto bode dal predseda komisie slovo pozvanému generálnemu riaditeľovi spoločnosti 

Žilinské komunikácie, a.s., Ing. Eduardovi Hulínovi, ktorý prítomných oboznámil 

s problematikou a fungovaním zimnej údržby komunikácií v správe mesta Žilina. Informoval 

prítomných poslancov o tom, že Žilinské komunikácie pripravujú každoročne Operačný plán 

zimnej údržby, ktorý musí byť hotový do 31.10. príslušného roka, pretože obdobie zimnej 

údržby, podľa zákona, trvá od 1. novembra do 30. marca. Tento operačný plán musí schváliť 

mesto. Následne sa otvorila diskusia, do ktorej sa zapojil, okrem členov komisie, aj ďalší 

zástupca spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., Ing. Ivo Dopita. Všetci prítomní sa zhodli na 

tom, že vzhľadom na rozpočet na zimnú údržbu nie je priestor na nejaké plošné rozširovanie 

zimnej údržby. Každý poslanec však upozornil na kritické miesta vo svojom volebnom 

obvode, ktoré by bolo vhodné zaradiť do operačného plánu zimnej údržby. Zástupcovia ŽK 

uviedli, že aj komunikácie, ktoré sú zaradené do operačného plánu, nie sú vo výnimočných 

prípadoch načas upravené z objektívnych príčin, ako sú napríklad zle parkujúce osobné 

vozidlá (najmä na sídliskách). To znamená, že vozidlá údržby sa na daný úsek nedostanú. 

Ďalej uviedli, že v prípade potreby operatívne zabezpečujú zjazdnosť aj niektorých 

komunikácii, ktoré nie sú zahrnuté v pláne zimnej údržby. Informácie o nezjazdnosti 

získavajú tiež od vodičov záchranných služieb alebo vodičov DPMŽ. 

Prítomní zobrali informácie o zimnej údržbe na vedomie a predseda komisie poďakoval 

zástupcom spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., za účasť a poskytnuté informácie. 

K bodu 4 

- 

K bodu 5 

Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

V Žiline dňa 04.10.2012 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Žilinčík 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: 

Ing. Peter Chvastek, sekretár komisie dopravy a komunálnych služieb 


