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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 30.04.2014 

 

 

Dňa 30.04.2014 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), Ing. Karol Krutek (vedúci odboru ekonomického), 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 „Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na 

prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik 

mesta Žiliny s.r.o. za rok 2013 a Správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného 

podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2013“ 

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 

diskusia, v ktorej Ing. Barienčík odpovedal na otázky poslancov, týkajúce sa najmä príčin 

vzniku vykazovaného hospodárskeho výsledku. Ing. Barienčík uviedol hlavné faktory 

podieľajúce sa na hospodárskom výsledku. Relevantnosť jeho slov podporil aj Ing. Karol 

Krutek (vedúci odboru ekonomického). 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 

 



2/2 

 

b) materiál s názvom „ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2013“ 

S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie v krátkosti oboznámil Ing. Karol 

Krutek (vedúci odboru ekonomického). Po krátkej diskusii 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 „ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2014 - ZMENA 

ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2014“ 

S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámil Ing. Karol Krutek (vedúci 

odboru ekonomického). Nakoľko voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne 

výhrady, 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 

d) materiál s názvom „VYRADENIE MAJETKU“ 

S obsahom tohto materiálu prítomných členov komisie oboznámil Ing. Karol Krutek (vedúci 

odboru ekonomického). Nakoľko voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne 

výhrady, 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 

e) materiál s názvom „NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI 

OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O.“ 

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

Krutek (vedúci odboru ekonomického). Po krátkej diskusii 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 

K bodu 3 

-- 

K bodu 4 

Predseda komisie dopravy a komunálnych služieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

V Žiline dňa 05.05.2014 

 

Ing. Stanislav Žilinčík 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 


