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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 16.10.2017 

 

 

Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy 

a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 7 členov komisie, 4 členovia komisie 

boli ospravedlnení. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili: 

Ing. Peter Rolko (vedúci odboru dopravy), Mgr. Ľuboš Slebodník (odbor dopravy – oddelenie 

mobility), JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového), Ing. Karol Krutek 

(vedúci odboru ekonomického) a Ing. Ľubomír Bechný (poslanec MZ). Prezenčná listina zo 

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

(ďalej len „zápisnica“). 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Založenie Združenia obcí Rajecká cyklotrasa 

3. Návrh na zmenu uznesenia - Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých 

Žilinčanov v meste Žilina 

4. Informácia o ďalšom prevádzkovaní dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca 

5. Parkovanie na sídliskách 

6. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) 

7. Rôzne - diskusia 

8. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda komisie privítal členov komisie a ostatných zúčastnených a dal hlasovať 

o navrhnutom programe zasadnutia s možnosťou zmeny poradia prerokovávania jednotlivých 

bodov. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Jozef  Badžgoň

Ing. Ján Pažický

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

Ing. Jovián Novotný

výsledok hlasovania

 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Založenie Združenia obcí 

Rajecká cyklotrasa“. S predloženým návrhom prítomných oboznámil Mgr. Ľuboš Slebodník 

(odbor dopravy – oddelenie mobility). Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali 

členovia komisie vážnejšie výhrady, dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Jozef  Badžgoň

Ing. Ján Pažický

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

Ing. Jovián Novotný

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „NÁVRH NA ZMENU 

UZNESENIA - Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste 

Žilina“. S predloženým návrhom prítomných oboznámil Ing. Ľubomír Bechný (poslanec MZ). 

Pripomenul, že tento materiál už raz na komisii predkladal. Uviedol, že materiál je trochu 

pozmenený a doplnený nálezom ústavného súdu Českej republiky. V rámci diskusie sa pán 

doktor Barienčík ohradil voči medializovaným informáciám, že mesto Žilina týmto krokom 

znemožnilo dopravu žiakov do školy. Ako uviedol, všetky zľavy na cestovnom pre žiakov 

a študentov zostali zachované, akurát sa pridal ďalší benefit pre žiakov, ktorých rodičia si 

plnia svoje povinnosti voči mestu. V rámci diskusie pán profesor Gnap položil otázku, ako je 

to s cestovaním a vymáhateľnosťou pokút napr. u rómskych občanov. Ako uviedol, v Nitre je 

to vraj obrovský problém. Pán doktor Barienčík potvrdil, že aj v Žiline je to veľký problém 

a to nielen u rómskych občanov, ale napr. aj pri bezdomovcoch a podobne. Nakoľko 

s vymáhaním pohľadávok sú spojené veľké náklady a vo väčšine prípadov je vymáhanie aj 

tak neúspešné, nakoľko dlžníci nemajú žiaden majetok. Viacerí členovia komisie sa zhodli, že 

sa jedná skôr o sociálny problém, ktorý by mohol byť riešený iným spôsobom – napr. formou 

sociálnej podpory alebo podobne. V rámci diskusie vystúpil tiež pán poslanec Badžgoň, ktorý 

vyjadril názor, že tento návrh nepodporí, pretože je presvedčený, že záväzky voči mestu by si 

mal plniť každý, bez rozdielu. A pokiaľ si ich neplní, nemali by mu byť poskytované žiadne 

ústupky. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     0 proti:     4 zdržalo sa:     3

Mgr. Branislav Delinčák doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

Jozef  Badžgoň prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Ing. Ján Barienčík, PhD. Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

výsledok hlasovania

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Informácia o ďalšom 

prevádzkovaní dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca“. S predloženým návrhom 

prítomných oboznámil Ing. Karol Krutek (vedúci odboru ekonomického). Následne predseda 

komisie otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci diskusie vystúpil pán poslanec Pažický, 

nakoľko predmetné územie spadá do jeho volebného obvodu. Uviedol, že tento most 

objektívne plní svoju úlohu a preto požiadal aj ostatných členov komisie o podporu tohto 
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návrhu. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu. Členovia 

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     5 proti:     0 zdržalo sa:     2

Mgr. Branislav Delinčák Jozef  Badžgoň

Ing. Ján Pažický Ing. Jovián Novotný

Ing. Ján Barienčík, PhD.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Parkovanie na sídliskách“. 

Vzhľadom na to, že predkladateľ materiálu sa zasadnutia komisie nemohol zúčastniť, 

predseda komisie otvoril k tomuto bodu priamo diskusiu. V rámci nej pán poslanec Delinčák 

ocenil snahu pána poslanca Ničíka, že sa touto problematikou zaoberá, ale považuje túto 

formu za nie úplne šťastnú. Najskôr očakáva nejaký impulz z mestského zastupiteľstva, kde 

sa stanoví, akým smerom sa v tejto problematike pôjde a až následne je možné zo strany 

mesta stanoviť konkrétne kroky, ktorými sa to dosiahne. Pán inžinier Rolko uviedol, že 

v rámci interpelácii z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva už na túto tému 

niektorým poslancom odpovedal a poskytol im úplný rozpis vykonaných prác od roku 2007 

a v prípade záujmu nie je problém takéto informácie predložiť.  

V rámci tohto bodu upozornil pán poslanec Badžgoň na potrebu vyznačenia parkovacích 

miest na sídliskách vodorovným dopravným značením. Pán inžinier Rolko uviedol, že 

v súčasnosti sa vykonáva realizácia tohto značenia. Pán poslanec Badžgoň požiadal, aby čiary 

boli nakreslené aj na obrubníkoch, nakoľko prichádza zimné obdobie a v prípade, že nasneží, 

nebude vodorovné značenie dostatočne viditeľné. 

Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie 

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     2 proti:     1 zdržalo sa:     4

Jozef  Badžgoň Ing. Ján Barienčík, PhD. prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Ing. Jovián Novotný

Mgr. Branislav Delinčák

Ing. Ján Pažický

výsledok hlasovania

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „Nakladanie 

s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)“. Predseda komisie sa 

spýtal členov komisie, či má niekto záujem prerokovať niektorý konkrétny bod z tohto 

materiálu. Vzhľadom na to, že nikto neprejavil záujem rokovať o žiadnom konkrétnom bode, 

komisia o tomto materiály nerokovala. 
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K bodu 7 

V tomto bode sa pán docent Gogola obrátil na vedúceho odboru dopravy s otázkou, v akom 

stave sa nachádza podnet na vybudovanie nových cyklotrás, ktorý podali v auguste tohto roka 

pánovi primátorovi, pánovi prednostovi a tiež jemu, ako vedúcemu odboru dopravy. Podľa 

jeho slov zatiaľ nedostali k podnetu žiadne stanovisko. Ing. Rolko uviedol, že otázky nových 

cyklotrás rieši oddelenie mobility, ale stav preverí. 

 

V tomto bode ďalej pán doktor Barienčík upozornil na veľký problém otáčania vozidiel MHD 

na konečnej zastávke v Brodne. Na tejto zastávke nie je možné, aby sa vozidlá otočili na 

jeden krát, vždy musia cúvať a tým porušujú zákon, ktorý cúvanie v križovatke zakazuje.    

Na tento problém upozornili vodiči dopravného podniku prostredníctvom odborového zväzu. 

Pán doktor Barienčík uviedol, že napriek enormnej snahe tento problém vyriešiť, v súčasnej 

dobe existuje jediné riešenie a to také, že vozidlá MHD nebudú na túto zastávku jazdiť. Pán 

poslanec Pažický takisto potvrdil, že tam zatiaľ iné riešenie nie je a upozornil aj na to, že 

tento stav pretrváva už približne 40 rokov. Uviedol, že pre niektorých občanov je už aj táto 

konečná zastávka dosť ďaleko a nevie si predstaviť, že by hlavne starší občania museli chodiť 

ešte o nejakých 600 metrov ďalej. Pán docent Gogola navrhol, aby tam jazdili menšie vozidlá. 

Pán doktor Barienčík však uviedol, že takéto riešenie je ekonomicky neprijateľné. 

 

K bodu 8 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 17.10.2017 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 16.10.2017 

 

 

Uznesenie č. 22/2017 

k materiálu s názvom „Založenie Združenia obcí Rajecká cyklotrasa“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

 
1. založenie združenia obcí, ktorej zakladateľmi budú mesto Žilina, mesto 

Rajecké Teplice, obec Lietavská Lúčka, obec Porúbka nasledovne: 

a) názov združenia: Združenie obcí Rajecká cyklotrasa, 

b) sídlo združenia: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

c) predmet činnosti: vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline, ktorá 

prechádza jednotlivými katastrálnymi územiami obcí a miest, ktoré sú členmi 

združenia, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod predmetnú 

cyklotrasu v zmysle projektovej dokumentácie, 

d) doba, na akú sa združenie zriaďuje: neurčitá 

e) prvý predseda predstavenstva: Ing. Igor Choma, 

2. vstup mesta Žilina do Združenia obcí Rajecká cyklotrasa, 

3. Zmluvu o zriadení Združenia obcí Rajecká cyklotrasa, ktorej podstatnými 

náležitosťami sú: 

a) zmluvné strany – zakladatelia: mesto Žilina, mesto Rajecké Teplice, obec 

Lietavská Lúčka, obec Porúbka, 

b) predmet zmluvy: zriadenie združenia obcí s názvom Združenie obcí Rajecká 

cyklotrasa, 

c) štatutárny orgán: predseda predstavenstva, 

4. zástupcov mesta do orgánov združenia nasledovne: do funkcie člena a zároveň 

predsedu predstavenstva združenia Ing. Igora Chomu, do funkcie člena 

dozornej rady združenia Mgr. Ľuboša Slebodníka, 

5. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie zmluvy o zriadení 

združenia, stanov združenia a na všetky právne úkony spojené so založením 

združenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 23/2017 

k materiálu s názvom „NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA - Bezplatná mestská hromadná 

doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. neodporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

 

1. zmenu uznesenia 48/2016 zo dňa 16. 5. 2016  k Bezplatnej mestskej 

hromadnej doprave a to nasledovne: 

 

body 1 a 2 sa nahrádzajú novým znením 

 

1. 

Zmena Tarifu mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa uvádza do 

praxe bezplatná doprava v MHD v Žiline podľa bodu 2. 

 

2. 

Etapy uvedenia do praxe s časovým rozložením podľa kategórií 

cestujúcich definovaných v tarife a to v termínoch: 

 

a, od 1.1. 2018 bezplatná doprava pre žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v 

meste Žilina 

 

b, od 1. 9. 2017 bezplatná doprava pre študentov, ktorí majú trvalý pobyt 

v meste Žilina a nemajú žiadny dlh voči mestu Žilina, ako aj voči 

Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č.24/2017 

k materiálu s názvom „Informácia o ďalšom prevádzkovaní dočasných mostných objektov cez 

rieku Kysuca“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

 

1. nájom dočasných mostových objektov cez rieku Kysuca v mestskej časti 

Vranie v Žiline na dobu 3,5 roka od účinnosti zmluvy, 

2. spolufinancovanie nákladov na prenájom dočasných mostných objektov 

a nákladov spojených s ich prevádzkovaním a údržbou počas doby užívania, 

o to vo výške 20% za mesto Žilina, 

3. poverenie primátora Ing. Igora Chomu k všetkým s tým spojených právnych 

a iným úkonov, najmä však podpísanie Dohody o spoločnom financovaní 

nákladov na prenájom dočasných mostných objektov a nákladov spojených 

s ich prevádzkovaním a údržbou počas doby užívania so Žilinským 

samosprávnym krajom. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 17.10.2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  


