ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 10.10.2013
Dňa 10.10.2013 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 6 členov komisie, 2 členovia komisie boli ospravedlnení.
Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili Ing. Igor Liška (vedúci
odboru dopravy), JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového), prof. Ing. Ján
Čelko, CSc. (zástupca Žilinskej univerzity v Žiline) a Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor
stavebný, referát architektúry). 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. Rôzne – diskusia
4. 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:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali viacerými materiálmi, ktoré budú predložené na
najbližšom zasadnutí mestskej rady. Poslanci rokovali o nasledujúcich materiáloch:
a) materiál s názvom „ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŽILINA CENTRUM
RUDINY I – NA HLINÁCH“
S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová
(odbor stavebný, referát architektúry). V krátkosti uviedla dôvody prijatia tohto materiálu. Po
krátkej diskusii dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie
o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

b) materiál s názvom „ZADANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE ZÓNY HÁJIK –
HRADISKO“
Rovnako aj s týmto materiálom prítomných členov komisie oboznámila Ing. arch. Júlia
Durdyová (odbor stavebný, referát architektúry). Ohľadne tohto materiálu sa otvorila medzi
prítomnými členmi komisie krátka diskusia. Viacerí poslanci sa vyjadrili, že nesúhlasia
s rozširovaním sídliska Hájik pokiaľ nebude doriešené dopravné napojenie sídliska na
centrum mesta. Ako sa vyjadrili, už teraz sú existujúce napojenia nedostatočné a ďalším
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zvýšením počtu obyvateľov tohto sídliska by sa situácia ešte zhoršila. Po tom, čo Ing. arch.
Júlia Durdyová prítomným členom komisie vysvetlila, že sa jedná iba o zadanie urbanistickej
štúdie a ani po jej schválení sa nebude jednať o záväzný dokument, dal predseda komisie
hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:
Výsledok hlasovania:
c)

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

materiál s názvom „NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA,
KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 25/2012 O
DANI ZA VJAZD A ZOTRVANIE MOTOROVÉHO VOZIDLA V HISTORICKEJ
ČASTI MESTA“

S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámil Ing. Igor Liška (vedúci
odboru dopravy). V krátkosti uviedol dôvody predkladania tohto materiálu. Vzhľadom na to,
že členovia komisie nemali voči tomuto materiálu žiadne výhrady, dal predseda komisie
hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

d) materiál s názvom „Nakladanie s majetkom (odpredaj, kúpa a prenájom
nehnuteľností a prijatie daru)“
S týmto materiálom, ktorý pozostával z desiatich bodov, prítomných oboznámil JUDr. Jakub
Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového). Členovia komisie sa dohodli, že sa budú
vyjadrovať iba k bodu č. 3, ktorý sa týkal odpredaja nehnuteľného majetku spoločnosti
AUTOCENTRUM – Minárik s.r.o.. Ohľadne tohto bodu sa otvorila všeobecná diskusia,
v ktorej vystúpili viacerí poslanci. Diskutovali o vhodnosti odpredaja tohto pozemku.
Nakoniec sa dohodli na tom, že s odpredajom budú súhlasiť, ale len v prípade zriadenia
vecného bremena v prospech čerpacej stanice Shell – povinnosť vlastníka umožniť vjazd
a vstup na čerpaciu stanicu. O takto upravenom návrhu na uznesenie dal predseda komisie
hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 3
-K bodu 4
Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným
za účasť.
V Žiline dňa 14.10.2013
Ing. Stanislav Žilinčík
predseda komisie dopravy a komunálnych služieb
Zapísal: Ing. Peter Chvastek
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