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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 12.06.2014 

 

 

Dňa 12.06.2014 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) a Ing. Ján 

Barienčík, PhD. (riaditeľ DPMŽ). 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 „INFORMATÍVNA SPRÁVA O VÝSLEDKOCH 

HOSPODÁRENIA DOPRAVNÉHOPODNIKU MESTA ŽILINY s.r.o. ZA I. 

KVARTÁL 2014“ 

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

DPMŽ). V krátkosti uviedol dôvody predkladania tohto materiálu. Pri tomto bode sa otvorila 

krátka diskusia. Následne 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 

 

 

 

 



2/3 

 

b) materiál s názvom „Zmena Tarify MHD v Žiline od 1.8.2014 - Doplnenie Tarify 

MHD v Žiline - akceptácia čipovej karty International Student identity card (ISIC 

karta) v podmienkach MHD v Žiline a rozšírenie bezplatného cestovania pre jednu 

dospelú osobu s detským kočíkom s dieťaťom“ 

Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámil Ing. Ján 

Barienčík, PhD. (riaditeľ DPMŽ). V krátkosti zdôvodnil jednotlivé návrhy v predkladanom 

materiáli. Voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne námietky a tak 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 

c) materiál s názvom „NÁVRH NA VYSPORIADANIE VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV 

MEDZI MESTOM ŽILINA A SKUPINOU SIRS“ 

S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámil JUDr. Jakub Ulaher 

(vedúci odboru právneho a majetkového). Pri tomto bode sa medzi prítomnými otvorila 

všeobecná diskusia, v ktorej viacerí poslanci vyjadrili svoj nesúhlas s týmto materiálom. 

Väčšina z nich nepovažuje za rozumné vzdať sa mestských pozemkov v takej významnej 

lokalite akou okolie Námestia Andreja Hlinku je. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

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

výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: nikto   Proti: 5 hlasov Zdržal sa: 1 hlas 

d) materiál s názvom „Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja,  prenájom, 

zámena, kúpa, zriadenie vecného bremena)“ 

S týmto materiálom, ktorý pozostával z osemnástich bodov, prítomných oboznámil JUDr. 

Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového). Prítomní poslanci si prešli jednotlivé 

body materiálu samostatne. Predseda komisie dal hlasovať o navrhnutých uzneseniach 

samostatne ku každému bodu. Členovia komisie o jednotlivých návrhoch hlasovali                  

s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania k bodu 1:   Za: 0  Proti: 6 Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania k bodu 2:   Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 1 

Výsledok hlasovania k bodom 3 až 15:  Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania k bodu 16:   Za: 0  Proti: 3 Zdržal sa: 3 

Výsledok hlasovania k bodom 17 a 18:  Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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e) materiál s názvom „URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV A POČTU 

POSLANCOV V NICH PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V 

ROKU 2014“ 

Predseda komisie dal priamo hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

f) materiál s názvom „URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE PRIMÁTORA 

MESTA ŽILINA“ 

Predseda komisie dal priamo hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

K bodu 3 

V tomto bode pán poslanec Púček navrhol, aby sa v budúcnosti pri predkladaní materiálov 

týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta (odpredaj, zámer predaja,  prenájom, zámena, 

kúpa, zriadenie vecného bremena a podobne) vyžadovalo stanovisko poslancov príslušného 

volebného obvodu, ktorého sa predkladaný návrh dotýka. Podľa pána poslanca Púčeka by 

stanovisko priamo zainteresovaných poslancov, ktorý dané územie poznajú najlepšie, 

pomohlo ostatným poslancom pri rozhodovaní o prípadnej podpore predložených návrhov. 

 

K bodu 4 

Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 16.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Žilinčík 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 


