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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 31.05.2017 

 

 

Dňa 31.05.2017 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. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný - referát územného plánovania a urbanizmu), 

JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a majetkového), Mgr. Peter Cibulka (poslanec 

MZ), Ing. Ľubomír Bechný (poslanec MZ), Mgr. Peter Fiabáne (poslanec MZ), Mgr. Ingrid 

Dolníková (vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja) 

a zástupcovia verejnosti. 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. NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA - Bezplatná mestská hromadná doprava pre 

všetkých Žilinčanov v meste Žilina 

3. Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a 

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2016 

4. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava 

Žilinského kraja, s.r.o. 

5. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a 

doplnky číslo 5  

6. Návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom C-KN 7986/12 

7. Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 48/2016 - Doprava zadarmo pre študentov 

8. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina 

9. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii 

telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania 

týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita  žiarenia v prevádzke týchto zariadení 

ohrozuje zdravie ľudí 

10. Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017 – 2022 

11. Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar, 

s.r.o. 

12. Nakladanie s majetkom 

13. Rôzne - diskusia 

14. Záver 
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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:     6 proti:     0 zdržalo sa:     0

Mgr. Branislav Delinčák

Ing. Ján Pažický

Ing. Ján Barienčík, PhD.

Ing. Ľubomír Mateček

Ing. Jovián Novotný

Jozef  Badžgoň

výsledok hlasovania

 

K bodu 2 

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). 

V rámci tohto bodu sa otvorila všeobecná diskusia, v ktorej pán poslanec Bechný vyjadril 

názor, že podmienka bezdlžnosti rodičov je diskriminačná a nespravodlivá, nakoľko žiaci ZŠ 

pracovať nemôžu a nemôžu ani za to, že ich zákonný zástupca za ne neuhradí nejaký 

poplatok. Na to reagoval pán poslanec Delinčák, ktorý uviedol, že predloženým argumentom 

rozumie, ale podľa neho je bezplatná doprava benefit práve pre občanov, ktorí majú trvalý 

pobyt v Žiline a plnia si svoje záväzky voči mestu. Pán doktor Barienčík ocenil korektnosť 

pána poslanca Bechného pri príprave tohto návrhu, ale nesúhlasí s ním. Podľa jeho názoru 

bezplatná doprava nie je základné ľudské právo, ale benefit navyše pre tých, ktorí si plnia 

svoje povinnosti voči mestu, a preto sa nejedná o diskrimináciu. Ďalej požiadal, aby 

formulácia predkladaných uznesení bola zrozumiteľnejšia, nakoľko niektoré formulácie sú 

ťažko zapracovateľné do existujúcej tarify. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     0 proti:     2 zdržalo sa:     4

Ing. Ján Barienčík, PhD. Ing. Ján Pažický

Mgr. Branislav Delinčák Ing. Ľubomír Mateček

Ing. Jovián Novotný

Jozef  Badžgoň

výsledok hlasovania

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Vyúčtovanie príspevku z 

výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline 

spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch 

hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2016“. 

S predloženým návrhom prítomných oboznámil Ing. Ján Barienčík, PhD. (riaditeľ DPMŽ). 

Uviedol, že v súčasnosti je systém nastavený tak, že objednávateľ dopredu vie, že dopravca 
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vykáže stratu, ktorú následne  dopravcovi doplatí a takto „motivuje“ dopravcu aby 

v maximálnej možnej miere šetril financie. Podľa neho to nie je šťastné riešenie a správne by 

to malo byť tak, že dopravca dostane také financie, pri ktorých sa predpokladá zisk, na ktorý 

má dopravca nárok. Týmto smerom sa podľa jeho slov vydali už aj iné slovenské mestá. 

Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne výhrady, dal po 

skončení diskusie predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie 

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Barienčík, PhD.

Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ľubomír Mateček

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na založenie 

spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.“. 

S predloženým návrhom prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho 

a majetkového). V krátkej diskusii vyjadril tomuto materiálu plnú podporu pán doktor 

Barienčík a uviedol, že integrácia je jediný možný smer, ktorým sa dopravcovia musia uberať. 

Taktiež pán profesor Gnap tento materiál podporil a uviedol, že je  v súlade s koncepciou IDS 

- Žilinského samosprávneho kraja a je to jediná možnosť ako čerpať prostriedky európskej 

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

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Barienčík, PhD.

Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ľubomír Mateček

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Požiadavky na 

spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 5“. S obsahom 

tohto materiálu prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia Durdyová (odbor stavebný - referát 

územného plánovania a urbanizmu). V diskusii upozornil pán poslanec Cibulka na petíciu 

proti možnosti parkovania na lúke pri lesoparku, nakoľko navrhované požiadavky na zmeny 

územného plánu s takouto možnosťou počítajú. Po skončení diskusie dal predseda komisie 
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hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Barienčík, PhD.

Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ľubomír Mateček

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na odkúpenie 

pozemku na Solinkách s parcelným číslom C-KN 7986/12“. S predloženým materiálom 

prítomných oboznámil Mgr. Peter Cibulka (poslanec MZ). V diskusii sa pán inžinier Mateček 

vyjadril, že je potrebné jasne zadefinovať, pre koho bude táto parkovacia plocha slúžiť, či sa 

bude jednať o parkovanie alebo odstavovanie vozidiel a podobne. Pán poslanec Bechný 

k tomu uviedol, že novovybudované parkovacie plochy by mali slúžiť predovšetkým 

obyvateľom Soliniek. Pán inžinier Mateček ďalej uviedol jednu zásadnú pripomienku, že 

nikde nie je garancia, že pokiaľ mesto tento pozemok kúpi, bude skutočne slúžiť pre výstavbu 

odstavných plôch a nepostaví sa tam niečo iné. Pán doktor Barienčík položil v rámci diskusie 

dve otázky. Prvou bola otázka, čo hovorí na tento návrh územný plán a druhou otázka, či 

mesto má nejaký strategický plán alebo víziu, čo sa týka statickej dopravy v tejto oblasti. Na 

prvú otázku reagovala Ing. Durdyová vyjadrením, že súčasťou neskôr predkladaného 

materiálu „Požiadavky na spracovanie dokumentácie – Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 5“ je aj požiadavka aj na takúto zmenu. Nakoľko sa na zasadnutí komisie 

nezúčastnil vedúci odboru dopravy, k druhej otázke nedostal jednoznačnú odpoveď. 

V diskusii ďalej vystúpil pán inžinier Novotný, ktorý chcel vedieť, koľko nových parkovacích 

miest vznikne a či bol vypracovaný aj nejaký znalecký posudok na stanovenie ceny tohto 

pozemku. Pán poslanec Cibulka uviedol, že tam vznikne cca 150 nových parkovacích miest 

a bol vypracovaný aj znalecký posudok a cena v ňom je značne nižšia ako dohodnutá cena. 

Pán poslanec Delinčák v diskusii uviedol, že nie je jasné, čo sa tam bude reálne stavať, koľko 

to bude stáť, či za to budú obyvatelia musieť platiť, či budú ochotní platiť a podobne. Preto 

považuje schválenie takej veľkej investície za riskantné. Pán poslanec Cibulka k tomu 

uviedol, že odkúpenie pozemku je prvý a nevyhnutný krok, bez ktorého nie je možné urobiť 

tie ďalšie. Viacerí členovia komisie sa zhodli na tom, že najskôr by mala byť schválená 

zmena územného plánu, nakoľko nie je zaručené, že takáto zmena bude schválená a potom by 

bol tento pozemok na tento účel nevyužiteľný. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 
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za:     1 proti:     2 zdržalo sa:     4

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

Ing. Jovián Novotný Ing. Ľubomír Mateček

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

výsledok hlasovania

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

K bodu 7 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Dodatok č. 1 k Uzneseniu 

č. 48/2016 - Doprava zadarmo pre študentov“. Nakoľko zasadnutia komisie sa nemohol 

zúčastniť predkladateľ materiálu pán poslanec Sokol, priblížil obsah tohto materiálu 

prítomným Mgr. Peter Fiabáne (poslanec MZ). V diskusii vystúpil pán doktor Barienčík, 

ktorý uviedol, že celkom mu nesedia dátumy v predkladanom návrhu. Ďalej uviedol, že tarifa 

je pre dopravný podnik základný dokument a neustále zmeny jej neprospievajú. Priznáva, že 

súčasná tarifa je absolútne zlá, neprehľadná a nepripravená na budúci integrovaný dopravný 

systém. Uviedol, že dopravný podnik už má určitú víziu pre vytvorenie úplne novej, 

jednoduchej tarify, ale nedá sa koncepčne pripraviť jej záverečná podoba, pretože do nej 

neustále vstupujú nejaké zmeny. V diskusii ešte pán profesor Gnap upozornil na to, že 

bezplatná doprava je vo všeobecnosti problém pre integrovaný dopravný systém. Po skončení 

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

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     1 proti:     1 zdržalo sa:     5

Jozef  Badžgoň Ing. Ján Barienčík, PhD. Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Mgr. Branislav Delinčák

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

K bodu 8 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Etický kódex volených 

predstaviteľov samosprávy mesta Žilina“. S predloženým materiálom prítomných oboznámil 

Mgr. Peter Fiabáne (poslanec MZ). V diskusii pán poslanec Delinčák uviedol, že podľa neho 

veľa z vecí uvedených v materiáli rieši samotný zákon a má obavu, či sa nejedná o duplicitu. 

Pán doktor Barienčík uviedol, že aj dopravný podnik má takýto etický kódex a tiež by sa 

mohlo zdať, že obsahuje nejaké duplicity so zákonom, ale podľa jeho názoru to vôbec nie je 

na škodu. Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne 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:     1

Ing. Ján Barienčík, PhD. MUDr. Robert Ficek

Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ľubomír Mateček

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 9 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na Všeobecne 

záväzné nariadenie o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii telekomunikačných stavieb a 

meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých 

intenzita  žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje zdravie ľudí“. Nakoľko zasadnutia 

komisie sa nemohol zúčastniť spracovateľ materiálu pán poslanec Maňák, priblížil aj obsah 

tohto materiálu prítomným Mgr. Peter Fiabáne (poslanec MZ). Vo všeobecnej diskusii sa 

viacerí členovia komisie zhodli na tom, že žiarenie z vysielačov je škodlivé a myšlienka jeho 

regulácie je správna, len vznikla všeobecná neistota, či to už nerieši zákon a či to nie je nad 

rámec zákona. Túto výhradu má aj pán doktor Ulaher (vedúci odboru právneho 

a majetkového), ktorý si takisto nie je istý, či mesto môže takéto nariadenie vôbec prijať.     

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

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Barienčík, PhD.

Ing. Ján Pažický

Ing. Jovián Novotný

Ing. Ľubomír Mateček

Mgr. Branislav Delinčák

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 10 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Koncepcia rozvoja športu 

mesta Žilina na roky 2017 – 2022“. S predloženým návrhom prítomných oboznámila Mgr. 

Ingrid Dolníková (vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja). 

V rámci tohto bodu sa otvorila všeobecná diskusia, v ktorej pán poslanec Badžgoň vyjadril 

názor, že podľa neho materiál neobsahuje nič konkrétne, obsahuje zložité formulácie a ide 

podľa neho v podstate o nič nehovoriaci materiál. Na to reagovala Mgr. Dolníková slovami, 

že koncepcia má byť všeobecná a od nej sa ďalej odvíjajú tzv. akčné plány s konkrétnymi 

úlohami. Ďalej v diskusii vystúpil pán inžinier Mateček s dotazom k cyklodoprave. Konkrétne 

sa dotkol v materiáli spomenutej spolupráce s VÚC, upozornil na to, že pokiaľ sa jedná 

o zhruba pred 2 rokmi chystanú cyklotrasu spájajúcu Vrútky a Strečno, tak sa podľa neho 

jedná o nerealizovateľný projekt. K tomu navrhol pán profesor Gnap do koncepcie doplniť 

cyklospojenie Budatín-Byča, ktoré považuje za oveľa reálnejšie. Po skončení diskusie dal 
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predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu hlasovali 

s nasledovným výsledkom: 

za:     5 proti:     0 zdržalo sa:     2

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Ing. Jovián Novotný

Ing. Ján Pažický Jozef  Badžgoň

Ing. Ľubomír Mateček

Mgr. Branislav Delinčák

Ing. Ján Barienčík, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 11 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na schválenie 

dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o.“. S predloženým 

návrhom prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher (vedúci odboru právneho a 

majetkového). Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne 

výhrady, dal predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     2

Ing. Ján Barienčík, PhD. Ing. Jovián Novotný

Ing. Ján Pažický Ing. Ľubomír Mateček

Jozef  Badžgoň

Mgr. Branislav Delinčák

MUDr. Robert Ficek

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 12 

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

majetkom“. Nakoľko nikto z členov komisie neprejavil záujem rokovať o žiadnom bode 

z tohto materiálu, komisia sa ním nezaoberala. 

K bodu 13 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb a poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 05.06.2017 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, konaného dňa 31.05.2017 

 

 

Uznesenie č. 12/2017 

k materiálu s názvom „Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku 

mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a 

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

sumárne za I. – IV. kvartál 2016“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom 

záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške           

– 239 152,96 EUR za rok 2016 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej 

dopravy a vyrovnanie uvedeného rozdielu do decembra 2019. 

 

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

vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. 

kvartál 2016 

 

 

Uznesenie č. 13/2017 

k materiálu s názvom „Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná 

doprava Žilinského kraja, s.r.o.“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zakladateľmi budú 

Žilinský samosprávny kraj s obchodným podielom vo výške 65 % a Mesto 

Žilina s obchodným podielom vo výške 35 % nasledovne: 

a) názov spoločnosti: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., 

b) sídlo spoločnosti: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina,  

c) predmet činnosti: prevádzkovanie integrovaného dopravného systému vo 

verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých 

záujmových regiónov,   

d) hodnota základného imania spoločnosti bude 50 000,- €, toto bude tvorené 

peňažnými vkladmi Žilinského samosprávneho kraja vo výške 32 500,- € a 

Mesta Žilina vo výške 17 500,- €, 

e) doba, na akú sa spoločnosť zriaďuje: neurčitá, 

f) prvý konateľ spoločnosti: Ing. Richard Staškovan, 

g) prví členovia dozornej rady spoločnosti: Ing. Ivan Mokrý, Ing. Stanislav 

Ulaher, Ing. Peter Rolko, 

2. vklad peňažných prostriedkov vo výške 17 500,- € ako majetkový vklad Mesta 

Žilina do základného imania spoločnosti, 

3. splatenie celého peňažného vkladu Mesta Žilina do základného imania 

spoločnosti pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, 



 

 

4. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti nasledovne: do funkcie člena 

dozornej rady spoločnosti Ing. Petra Rolka, 

5. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie spoločenskej 

zmluvy a všetky právne úkony spojené so založením spoločnosti. 

 

Uznesenie č.14/2017 

k materiálu s názvom „Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – 

Zmeny a doplnky číslo 5“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

vedomie 

 

1. Vyhodnotenie evidovaných podnetov od fyzických a právnických osôb na 

zmeny a doplnky ÚPN-M Žilina v platnom znení. 

 

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

 

1. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 5. 

 

 

Uznesenie č. 15/2017 

k materiálu s názvom „Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina. 

 

 

Uznesenie č. 16/2017 

k materiálu s názvom „Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní, výstavbe a 

modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania 

týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita  žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje 

zdravie ľudí“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní, výstavbe a 

modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity 

elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých 

intenzita  žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje zdravie ľudí. 
 

 

 



 

 

Uznesenie č. 17/2017 

k materiálu s názvom „Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017 – 2022“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. Koncepciu rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017 – 2022. 

 

 

Uznesenie č. 18/2017 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský 

investorský útvar, s.r.o.“ 

 

Komisia dopravy a komunálnych služieb 

 

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

 

1. uzatvorenie dohody o urovnaní, ktorej podstatným náležitosťami sú: 

a) účastníci dohody: Mesto Žilina a Mestský investorský útvar, s.r.o., so 

sídlom Na Priekope 17, 010 01 Žilina, IČO: 31 628 991, 

b) predmet dohody: urovnanie sporných práv a povinností majúcich základ 

v Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi účastníkmi dohody dňa 01.06.1995 

s konečnou platnosťou, 

c) záväzky vyplývajúce z urovnania: 

1. Mesto Žilina zaplatí spoločnosti Mestský investorský útvar, s.r.o. 

urovnaciu sumu vo výške 592 092,50 € v splátkach, a to tak, že suma 

414 464,75 € bude uhradená v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti dohody a suma 177 627, 75 € v lehote do 31.10.2017, 

2. Mesto Žilina uhradí spoločnosti Mestský investorský útvar, s.r.o. 

v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody trovy 

súdnych konaní 21 245,24 € z čoho časť zodpovedajúcu trovám 

právneho zastúpenia vo výške 13 036,74 € poukáže Mesto Žilina na 

účet splnomocneného právneho zástupcu spoločnosti Mestský 

investorský útvar, s.r.o. a časť zodpovedajúcu ostatným trovám konania 

vo výške 8 208,50 € poukáže Mesto Žilina priamo na účet spoločnosti 

Mestský investorský útvar, s.r.o., 

3. Mesto Žilina uhradí spoločnosti Mestský investorský útvar, s.r.o. 

v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody trovy 

exekučných konaní 7 443,98 € z čoho časť zodpovedajúcu trovám 

právneho zastúpenia vo výške 7 308,84 € poukáže Mesto Žilina na účet 

splnomocneného právneho zástupcu spoločnosti Mestský investorský 

útvar, s.r.o.  a časť zodpovedajúcu ostatným trovám konania vo výške 

135,14 € poukáže Mesto Žilina priamo na účet spoločnosti Mestský 

investorský útvar, s.r.o.; Mesto Žilina súčasne k rukám exekútorov 

uhradí trovy exekúcie v zákonnej výške v súvislosti so zastavením 

exekúcií, 

4. Mesto Žilina v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

dohody vezme späť všetky podania, t.j. odvolania, dovolania, 

námietky, ktoré v súvislosti s nárokmi vyplývajúcimi z Mandátnej 



 

 

zmluvy uzatvorenej dňa 01.06.1995 uplatňovanými spoločnosťou 

Mestský investorský útvar, s.r.o. proti Mestu Žilina na príslušných 

orgánoch podal a zdrží sa do budúcnosti podávania akýchkoľvek iných 

podaní, nakoľko uzatvorením dohody o urovnaní všetky nesporné a 

sporné nároky budú medzi účastníkmi urovnané, 

5. Mestský investorský útvar, s.r.o. v lehote do 15 dní odo dňa 

uzatvorenia dohody vezme späť žaloby, resp. podá návrhy na 

zastavenie konaní vedených na Okresnom súde v Žiline pod sp. zn. 

19Cb 41/2016 a 38Cb 123/2016, 

6. Mestský investorský útvar, s.r.o. v lehote do 15 dní odo dňa 

uzatvorenia dohody vezme späť návrh na vykonanie exekúcie 

v exekučnej veci vedenej Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 18Er 

2191/2016 , exekúciu vykonáva JUDr. Július Rosina, Exekútorský úrad 

Topoľčany, 

7. Mestský investorský útvar, s.r.o. v lehote do 15 dní odo dňa 

uzatvorenia dohody vezme späť návrh na vykonanie exekúcie 

v exekučnej veci vedenej Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 

33Ek 7/2017, 

8. Mestský investorský útvar, s.r.o. v lehote do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti dohody vezme späť všetky podania, teda najmä 

návrhy, ktorými uplatňuje proti Mestu Žilina nároky vyplývajúce 

z Mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.06.1995 a zdrží sa do 

budúcnosti podávania akýchkoľvek iných podaní, nakoľko uzatvorením 

dohody o urovnaní všetky nesporné a sporné nároky budú medzi 

účastníkmi urovnané; Mestský investorský útvar, s.r.o. sa zaväzuje pre 

prípad uzavretia dohody o urovnaní a zaplatenia dohodnutých 

peňažných plnení riadne a včas neuplatňovať voči Mestu Žilina nároky 

z ušlého zisku, ani náhradu škody či ujmy, vyplývajúce z Mandátnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 01.06.1995  a spoločenskej zmluvy spoločnosti 

Mestský investorský útvar, s.r.o. ako obchodnej spoločnosti, 

9. Mesto Žilina prevedie štatutárovi a spoločníkovi spoločnosti Mestský 

investorský útvar Ing. Miroslavovi Hromcovi, bytom Mariánske 

námestie 10, 010 01 Žilina svoj obchodný podiel v spoločnosti Mestský 

investorský útvar, s.r.o. vyjadrený vkladom vo výške 1 029,01 € za 

cenu určenú znaleckým posudkom vypracovaným na náklady 

spoločnosti Mestský investorský útvar, s.r.o., 

d) zánik dohody: odstúpením od dohody zo strany Mesta Žilina alebo 

spoločnosti Mestský investorský útvar, s.r.o. z dôvodu nesplnenia 

povinností z nej vyplývajúcich. 

 

 

V Žiline dňa 05.06.2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Delinčák, v. r. 

predseda komisie dopravy a komunálnych služieb  


