
1/3 

 

ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 20.01.2016 

 

 

Dňa 20.01.2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy 

a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 8 členov komisie, 3 členovia komisie 

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

Peter Rolko (vedúci odboru dopravy) a JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho 

a majetkového). 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. DOPLNENIE ROKOVACIEHO PORIADKU KOMISIÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 

3. INFORMÁCIA O PRIEBEHU SÚDNEHO SPORU VO VECI „AUPARK“  

4. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA, KTORÝM 

SA DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŽILINA Č. 

15/2009 O UDRŽIAVANÍ VŠEOBECNEJ ČISTOTY, OCHRANY ZELENE A 

PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINY 

5. Rôzne – diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1 

Predseda komisie privítal členov komisie a ostatných zúčastnených a dal hlasovať 

o navrhnutom programe zasadnutia. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne 

schválený. 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Jozef  Badžgoň

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Pažický

Ing. Ján Barienčík, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „DOPLNENIE 

ROKOVACIEHO PORIADKU KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE“. 

Vzhľadom na to, že pán poslanec Ing. Miroslav Sokol, zodpovedný za vypracovanie 

materiálu, sa zasadnutia komisie nemohol zúčastniť, s obsahom materiálu členov komisie 

stručne oboznámil predseda komisie. K podstate tohto materiálu nemal nikto z prítomných 

žiadne výhrady. Niektorí z členov komisie sa vyjadrili, že je ešte potrebné konkretizovať, 
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ktoré materiály sa budú zverejňovať, akým spôsobom a na akom mieste. Po skončení krátkej 

diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Jozef  Badžgoň

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Pažický

Ing. Ján Barienčík, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „INFORMÁCIA O 

PRIEBEHU SÚDNEHO SPORU VO VECI „AUPARK“. S obsahom tohto materiálu 

prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového). 

V krátkej diskusii sa Ing. Barienčík dotazoval na problematickú zastávku pri OC Aupark. 

K tomu JUDr. Ulaher uviedol, že prebieha proces vyvlastnenia pozemku, na ktorom sa 

predmetná zastávka nachádza. Vzhľadom na to, že k materiálu nemali členovia komisie 

výhrady, dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Jozef  Badžgoň

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Pažický

Ing. Ján Barienčík, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 4 

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. 15/2009 O UDRŽIAVANÍ VŠEOBECNEJ 

ČISTOTY, OCHRANY ZELENE A PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINY“. Rovnako 

aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru 

právneho a majetkového). V krátkej diskusii viacerí členovia komisie vyjadrili podporu 

zákazu vypúšťania tzv. „lampiónov šťastia“, nakoľko sa zhodli na tom, že okrem neporiadku, 

ktorý po sebe táto aktivita zanecháva, vzniká pri nej aj veľké riziko požiaru a takisto môže 
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dôjsť k rôznym úrazom. Po skočení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Jozef  Badžgoň

MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Pažický

Ing. Ján Barienčík, PhD.

doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode požiadali členovia komisie JUDr. Ulahera (vedúceho odboru právneho a 

majetkového) o informáciu či materiál s názvom „Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, 

prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)“, ktorý nebol v programe 

rokovania komisie, neobsahuje body, ktoré by bezprostredne súviseli s problematikou 

dopravy. JUDr. Ulaher stručne objasnil niektoré body z materiálu, ale členovia komisie o nich 

nehlasovali. 

V tomto bode ešte riaditeľ DPMŽ Ing. Barienčík upozornil na to, že v materiáloch 

predkladaných do mestského zastupiteľstva sa často vyskytujú rôzne projekty obsahujúce 

návrhy na rozširovanie verejného osvetlenia a to bez toho, aby sa súčasne upravili príspevky 

na údržbu verejného osvetlenia. Uviedol, že v budúcnosti je pri každom takomto návrhu 

potrebné súčasne upraviť výšku príspevkov na správu a údržbu verejného osvetlenia, nakoľko 

náklady na správu a údržbu verejného osvetlenia sa priamo odvíjajú od počtu svetelných 

bodov.  

K bodu 6 

Predseda komisie ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

V Žiline dňa 22.01.2016 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 20.01.2016 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2016 

k materiálu s názvom „DOPLNENIE ROKOVACIEHO PORIADKU KOMISIÍ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. Doplnenie štvrtej vety do Čl. 9, ods. 4 rokovacieho poriadku komisií mestského 

zastupiteľstva v Žiline v tomto znení: 

 

Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke aj podkladové materiály, ktoré 

neobsahujú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov
1
.  

 

2. Doplnenie poznámky pod čiarou k tejto vete v tomto znení: 

 
1
Napríklad § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 91 zákona č. 

483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 23 zákona č. 

563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok), zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

  Veta v kontexte článku Čl. 9, ods. 4 rokovacieho poriadku komisií bude znieť takto: 

  

Pozvánka a materiály na zasadnutie komisie sa doručia  členom komisie elektronicky 

najneskôr 10 dní pred zasadnutím mestskej rady.  

V prípade, ak ide o mimoriadne zasadnutie komisie, musia byť pozvánka a materiály 

doručené členom komisie najneskôr 24 hodín pred zasadnutím komisie. 

Najneskôr 3 dni pred zasadnutím komisie a v prípade, ak ide o mimoriadne zasadnutie, 

najneskôr 24 hodín pred zasadnutím komisie, bude na úradnej tabuli mesta a na internetovej 

stránke mesta zverejnená informácia o mieste a čase konania zasadnutia komisie, ako aj 

program zasadnutia komisie. Zároveň budú zverejnené na internetovej stránke aj 

podkladové materiály, ktoré neobsahujú informácie alebo veci chránené podľa 

osobitných zákonov
1
. 

Pozvánka sa doručí okrem členov komisie predkladateľom materiálov, ktorí sú povinní sa 

zúčastniť na prerokovávaní ...atď. 

 

 

Uznesenie č. 2/2016 

k materiálu s názvom „INFORMÁCIA O PRIEBEHU SÚDNEHO SPORU VO VECI 

„AUPARK““ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

vedomie 

 

1. predloženú informáciu o priebehu súdneho sporu vo veci „AUPARK“. 



 

 

Uznesenie č. 3/2016 

k materiálu s názvom „NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA 

ŽILINA, KTORÝM SA DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 

ŽILINA Č. 15/2009 O UDRŽIAVANÍ VŠEOBECNEJ ČISTOTY, OCHRANY ZELENE A 

PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINY“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej 

čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 22.01.2016 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  
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