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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 20.11.2017 

 

 

Dňa 20.11.2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy 

a komunálnych služieb. Na zasadnutí bolo prítomných 6 členov komisie, 5 členovia komisie 

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

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

a majetkového) a za Radu seniorov mesta Žilina pani Anna Frličková a pán Vladimír Lukšů. 

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. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2018 a 

nasledujúce 

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

4. Rôzne - diskusia 

5. 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:     6 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ján Pažický

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Ján Barienčík, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Ciele a rozvojové zámery 

Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2018 a nasledujúce“. S predloženým návrhom 

prítomných oboznámil pán doktor Barienčík (riaditeľ DPMŽ). V krátkosti vysvetlil dôvody 

predkladania tohto materiálu. Následne sa k tomuto bodu otvorila všeobecná diskusia. 

V rámci diskusie upozornila pani Frličková z Rady seniorov na skutočnosť, že nízkopodlažné 

vozidlá sú síce veľkou výhodou pri nastupovaní, ale vo vnútri takýchto vozidiel je málo 

sedadiel s bezbariérovým prístupom. Na to reagoval doktor Barienčík slovami, že nie je 

v súčasnosti technicky možné zabezpečiť väčší počet bezbariérových sedadiel a je to podľa 

jeho názoru práve daň za nízkopodlažnosť. Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali 
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členovia komisie vážnejšie výhrady, dal predseda komisie po skončení diskusie hlasovať  

o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ján Pažický

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Ján Barienčík, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

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

(kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)“. S vybranými bodmi predkladaného 

materiálu prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho 

a majetkového). Materiál bol prerokovaný formou všeobecnej diskusie a o žiadnom bode 

tohto materiálu členovia komisie nehlasovali. 

K bodu 4 

 

V tomto bode pán Lukšů a pani Frličková z Rady senierov upozornili na viacero dopravných 

problémov (retardéry, bezbariérové chodníky, zle odvodnené cesty a pod.). Zo strany členov 

komisie im bolo odporučené, aby takéto záležitosti predložili na stretnutiach s poslancami 

svojho volebného obvodu, ktorí ich následne posunú na príslušné odbory mestského úradu  

na riešenie. 

 

V tomto bode ďalej pán profesor Čelko upozornil na kritickú situáciu pri výstavbe  

na Slnečných terasách pod sídliskom Hájik. Podľa jeho slov tam premávku ráno musia riadiť 

robotníci a po dostavbe tam budú absolútne nedostačujúce rozhľady a hrozí, že tam bude 

množstvo dopravných nehôd.   

K bodu 5 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 22.11.2017 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 22.11.2017 

 

 

Uznesenie č. 25/2017 

k materiálu s názvom „Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na 

rok 2018 a nasledujúce“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

 
1. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na roky 

2018-2020 

 

 

 

 

V Žiline dňa 22.11.2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  


