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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 21.11.2013 

 

 

Dňa 21.11.2013 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 5 členov komisie, 3 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), 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: 5 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 DOPRAVNÉHO PODNIKU MESTA ŽILINY s.r.o. SUMÁRNE 

ZA I. - III. KVARTÁL 2013“ 

S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámil Ing. Ján Barienčík, PhD. 

(riaditeľ DPMŽ). Po krátkej diskusii dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

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

b) materiál s názvom „Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer odpredaja, prenájom, 

výpožička, zriadenie vecného bremena)“ 

S týmto materiálom, ktorý pozostával z 28 bodov, prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher 

(vedúci odboru právneho a majetkového). Členovia komisie sa dohodli, že sa budú 

vyjadrovať iba k bodom týkajúcim sa dopravy, t.j. k bodom č. 1, 4, 12 a 26.  
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Bod č. 1 sa týkal odpredaja pozemku spoločnosti PDM Autosúčiastky s.r.o.. K tomuto bodu 

sa otvorila medzi poslancami krátka diskusia. Následne dal predseda komisie hlasovať 

o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

Výsledok hlasovania:  Za: 4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 hlas 

Bod č. 4 sa týkal odpredaja pozemku spoločnosti AUTOCENTRUM – Minárik s.r.o.. 

Nakoľko týmto bodom sa členovia komisie zaoberali už aj na predchádzajúcom zasadnutí, dal 

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

nasledovným výsledkom: 

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

Bod č. 12 sa týkal uzatvorenia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný prenájom časti 

pozemku (vybudovanie vstupu k polyfunkčnému objektu na Hájiku) so spoločnosťou 

anitraM, s.r.o.. K tomuto bodu sa otvorila všeobecná diskusia, v ktorej vystúpili viacerí 

poslanci. Pán poslanec Žilinčík vyjadril obavu, že po prenajatí pozemku môže prenajímateľ 

mechanicky zamedziť pohybu chodcov po existujúcom chodníku, čo by bol vážny problém. 

Na to JUDr. Ulaher uviedol, že sa bude jednať o nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, ktorú je 

možné v prípade problémov kedykoľvek vypovedať. Členovia komisie sa dohodli na tom, že 

s uzatvorením takejto zmluvy súhlasia za podmienky, že do nej bude zapracovaná klauzula 

o tom, že chodník ostane prístupný pre chodcov. O takto upravenom návrhu na uznesenie dal 

predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

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

Bod č. 26 sa týkal odpredaja cestnej svetelnej križovatky ul. Košická – Nemocničná za cenu 

1,-- € Slovenskej správe ciest. Voči tomuto návrhu nemal žiaden z prítomných poslancov 

výhrady a preto dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

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

K bodu 3 

V tomto bode vystúpil Ing. Igor Liška (vedúci odboru dopravy), ktorý prítomných členov 

komisie oboznámil s tým, že na Mestský úrad v Žiline bola doručená petícia občanov proti 

zavedeniu plateného parkovania na sídlisku Solinky. Uviedol, že sa uskutočnilo osobné 

stretnutie so zástupcami petičného výboru. Na tomto stretnutí sa zúčastnení dohodli na tom, 

že občania môžu do konca tohto roka predkladať na Mestský úrad písomné návrhy a podnety 

týkajúce sa parkovania na sídlisku Solinky. Tieto návrhy a podnety budú následne spoločne 

vyhodnotené a až na základe záverov tohto vyhodnotenia Mesto Žilina stanoví ďalší postup 

riešenia parkovania na sídlisku Solinky. Prítomní poslanci tieto informácie zobrali na 

vedomie. 
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K bodu 4 

Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

V Žiline dňa 25.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Žilinčík 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 


