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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 09.06.2021 

 

 

Dňa 09.06.2021 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie Komisie dopravy 

(ďalej len „komisia“). Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie – pán poslanec Pažický. 

Po zistení počtu prítomných členov konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 členov 

komisie z celkového počtu 13 a uviedol, že pán inžinier Čerňan, pán inžinier Mikula, pani 

inžinierka Zemiaková, pán inžinier Bolo a pán Korček sa z účasti na zasadnutí komisie 

ospravedlnili. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil Ing. 

Radoslav Vozárik (vedúci oddelenia dopravy MsÚ), Ing. Richard Staškovan (konateľ 

spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.) a predkladatelia jednotlivých 

materiálov. 

Predseda komisie požiadal členov komisie o návrhy na doplnenie programu. Vzhľadom na to, 

že nikto nenavrhol doplnenie programu, dal predseda komisie hlasovať o navrhnutom 

programe. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

Schválený program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. 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 2020 

3. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. 

štvrťrok 2021 

4. Prevod vlastníctva bytu č. 65 na ul. T. Vansovej 1600/3, 010 08 Žilina a k bytu 

prislúchajúcemu podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a 

príslušenstve domu súpisné číslo 1600 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

registra KN-C s parcelným číslom 7735, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1196 

m2, katastrálne územie Žilina v podiele 538/75273 do vlastníctva doterajších 

nájomcov 

5. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020 

6. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu 

Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej 

politiky v meste Žilina – máj 2021 

7. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II.“ 
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8. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“ 

9. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 

10. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného 

bremena) - len body, týkajúce sa dopravy 

11. Integrovaný dopravný systém – správa o stave projektu integrácie 

12. Návrh harmonogramu zasadnutí Komisie dopravy na rok 2021 

13. Rôzne - diskusia 

14. Záver 

K bodu 2 

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 2020“. 

S týmto materiálom prítomných oboznámil Ing. Ján Šimko (Dopravno-prevádzkový 

námestník DPMŽ). Následne k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu. Vzhľadom na 

to, že do diskusie sa nikto nezapojil, dal predseda komisie  hlasovať o predloženom návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Informatívna správa o 

výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. štvrťrok 2021“. S týmto 

materiálom prítomných v krátkosti oboznámil Ing. Jozef Pollák (konateľ spoločnosti Žilbyt, 

s.r.o.). Následne k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu. Vzhľadom na to, že do 

diskusie sa nikto nezapojil, dal predseda komisie  hlasovať o predloženom návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Prevod vlastníctva bytu č. 

65 na ul. T. Vansovej 1600/3, 010 08 Žilina a k bytu prislúchajúcemu podielu na spoločných 

častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu súpisné číslo 1600 a 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku registra KN-C s parcelným číslom 7735, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1196 m2, katastrálne územie Žilina v podiele 538/75273 do 

vlastníctva doterajších nájomcov“. Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných 

oboznámil Ing. Jozef Pollák (konateľ spoločnosti Žilbyt, s.r.o.). Upozornil členov komisie na 

to, že už prebehli dve komisie, kde bol tento návrh zamietnutý, nakoľko členom týchto 

komisií sa cena stanovená znaleckým posudkom zdala nízka a navyše znalecký posudok je už 

starší ako požaduje novelizovaný zákon. Vzhľadom na uvedené dal predkladateľ materiálu 

členom komisie na zváženie, či o predloženom návrhu budú rokovať. Predseda komisie 

navrhol stiahnuť materiál z rokovania komisie. O takomto návrhu dal hlasovať. Členovia 

komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Správa o činnosti 

Mestskej polície Žilina za rok 2020“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán 

Peter Mišejka (náčelník Mestskej polície Žilina). Predseda komisie následne otvoril diskusiu 

k tomuto bodu. V rámci nej pán poslanec Cáder pochválil mestskú políciu za asistenciu na 

mobilných odberových miestach a zároveň, vzhľadom na zvýšený počet deliktov, požiadal 

o zvýšený počet hliadok v mestských častiach a na sídliskách najmä vo večerných hodinách. 

Po skončení diskusie dal predseda komisie  hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Pravidelná informatívna 

správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 

262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina – máj 2021“. S 

obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Radoslav Vozárik (vedúci oddelenia 

dopravy MsÚ). Predseda komisie poďakoval za uvedenie materiálu a otvoril diskusiu 

k tomuto bodu. V rámci nej pán profesor Čelko položil otázku, kto je vlastníkom priestoru 

pred železničnou stanicou, nakoľko súčasný stav možností parkovania na tomto dôležitom 

mieste je podľa neho zlý. K tomu uviedol pán inžinier Vozárik, že priestor je vo vlastníctve 

železníc SR a jeho úprava by mala byť súčasťou komplexnej rekonštrukcie železničného uzla 

Žilina. Ďalej pán profesor upozornil na to, že mesto Žilina by malo svoj zámer parkovacej 

politiky predstaviť verejnosti, aby sa k ľuďom nedostávali často krát skreslené informácie 

z médií. V diskusii ďalej vystúpil pán poslanec Talapka, ktorý rovnako podporuje čo 

najskoršie zverejnenie návrhu parkovacej politiky zo strany mesta. V predloženom dokumente 

podľa neho chýba termín predpokladaného spustenia parkovacej politiky v jednotlivých 

častiach mesta, termín predloženia VZN o parkovaní, vzor prevádzkového poriadku a tiež 

zodpovedná osoba za realizáciu. Podľa pána inžiniera Vozárika je teraz predčasné hovoriť 

o konkrétnych termínoch, nakoľko najskôr je potrebné zrealizovať dôkladnú prípravu na 

zavedenie parkovacej politiky. Pán inžinier Oršula v rámci diskusie uviedol, že za kľúčové 

pre zavedenie parkovacej politiky považuje ukončenie zmluvy so Žilinskou parkovacou 

spoločnosťou, s.r.o., nakoľko si nevie predstaviť fungovanie dvoch rôznych systémov 

parkovania na území jedného mesta. Po skončení diskusie dal predseda komisie  hlasovať o 

predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 7 

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

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Cyklistický chodník H2 

(Solinky – centrum) – úsek II.“. Predseda komisie ospravedlnil predkladateľku materiálu, pani 

Bc. Ivanu Stillerovú, z účasti na zasadnutí komisie z dôvodu pracovnej vyťaženosti a uviedol, 

že v prípade potreby je pripravená prípadné otázky zodpovedať telefonicky. Vzhľadom na to, 

že členovia komisie nemali voči tomuto materiálu výhrady, dal predseda komisie hlasovať o 

predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 
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za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 8 

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

predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste 

Žilina – III. etapa“. Predseda komisie ospravedlnil predkladateľku materiálu, pani Bc. Ivanu 

Stillerovú, z účasti na zasadnutí komisie z dôvodu pracovnej vyťaženosti a uviedol, že 

v prípade potreby je pripravená prípadné otázky zodpovedať telefonicky. V rámci diskusie 

k tomuto bodu pán profesor Čelko upozornil na potrebu rekonštrukcie informačného systému 

na zastávkach, nakoľko ho považuje za veľmi zastaralý. Pán inžinier Oršula upozornil na to, 

že rekonštrukcie zastávok sa skoro vôbec nedotýkajú zastávok v mestských častiach. K tomu 

pán inžinier Vozárik uviedol, že problémom je vlastníctvo pozemkov pod zastávkou a v jej 

okolí. V súčasnosti sa robia len zastávky umiestnené na pozemkoch mesta, v ostatných 

prípadoch prebieha vysporiadanie pozemkov. Po skončení diskusie dal predseda komisie 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 9 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Založenie spoločnosti 

s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, s.r.o.“. S obsahom tohto materiálu 

prítomných oboznámila JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. (vedúca odboru právneho 

majetkového a VO). Po krátkej diskusii dal predseda komisie  hlasovať o predloženom návrhu 

na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Pán poslanec Cáder o tomto bode nehlasoval. 

K bodu 10 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali vybranými bodmi materiálu s názvom 

„Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno)“. Komisia sa 

zaoberala bodom č. 1 z časti KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ, bodmi č.  1, 2 a 3 z časti ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ a bodmi 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 z časti VECNÉ BREMENÁ tohto materiálu.   

S vybranými  bodmi predkladaného materiálu prítomných oboznámila JUDr. Jana 

Ochodničanová, LL.M. (vedúca odboru právneho majetkového a VO). 

Nakladanie s majetkom – KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 1 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     4 proti:     0 zdržalo sa:     4

Ing. Ján Pažický Ing. František Talapka

Mgr. Denis Cáder doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Marian Oršula Ing. Jozef Bobáň

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Komisia dopravy neprijala k tomuto bodu platné uznesenie. 

Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 1 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 2 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 3 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ body č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 

Predseda komisie dal hlasovať o týchto bodoch spoločne. Členovia komisie  

o uzneseniach k týmto bodom hlasovali  s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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K bodu 11 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Integrovaný dopravný 

systém – správa o stave projektu integrácie“. Správu predniesol členom komisie Ing. Richard 

Staškovan (konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.). Vo všeobecnej 

diskusii zodpovedal pán inžinier Staškovan viaceré otázky členov komisie o aktuálnom stave 

procesu integrácie. Po jej skončení predseda komisie poďakoval pánovi inžinierovi za 

spracovanie a prezentáciu správy a vzhľadom na to, že materiál nepodlieha schvaľovaniu, 

členovia komisie o ňom nehlasovali. 

K bodu 12 

V tomto bode členovia komisie rokovali o Návrhu harmonogramu zasadnutí Komisie dopravy 

na rok 2021. Sekretár komisie uviedol členom komisie termíny, v nadväznosti na zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, v ktorých je možné zasadnutie komisie uskutočniť. Členovia 

komisie sa dohodli na týchto predbežných termínoch zasadnutia komisie: 

• 27.08.2021 o 15:00 

• 12.11.2021 o 15:00 

O takomto návrhu dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali s 

nasledovným výsledkom:  

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Mgr. Denis Cáder

Ing. František Talapka

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 13 

V tomto bode sa pán poslanec Cáder vrátil k bodu „Založenie spoločnosti s ručením 

obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, s.r.o.“ a zdôvodnil svoje rozhodnutie 

nehlasovať. Ako uviedol, hlavným dôvodom je obava, že vznikne prázdna s.r.o. – čka 

s jedným konateľom a nebude plniť svoj účel. Samotnú myšlienku mestských technických 

služieb však podporuje. 

 

K bodu 14 

Predseda komisie ukončil zasadnutie Komisie dopravy a poďakoval prítomným za účasť. 

 

V Žiline dňa 11.06.2021 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 09.06.2021 

 

 

Uznesenie č. 28/2021 

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 2020“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

1.  vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom 

záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške 

117 491,7 € za rok 2020, 

II. zobrať na vedomie 

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

kvartál 2020. 

 

 

 

Uznesenie č. 29/2021 

k materiálu s názvom „Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, 

s.r.o. za I. štvrťrok 2021“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. zobrať na vedomie 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za 

I. štvrťrok 2021. 

 

 

 

Uznesenie č. 30/2021 

k materiálu s názvom „Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 31/2021 

k materiálu s názvom „Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k 

uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie 

parkovacej politiky v meste Žilina – máj 2021“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Pravidelnú informatívnu správu prednostu Mestského úradu v Žiline k 

uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu 

koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina – máj 2021. 

 

Uznesenie č. 32/2021 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II.“ “ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklistický chodník H2 

(Solinky – centrum) – úsek II.“ realizovaného v rámci výzvy zameranej na 

zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, 

vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími 

strategickými dokumentmi; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške minimálne 2 386,63 Eur (rozdiel celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 33/2021 

k materiálu s názvom „Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“ “ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zrušiť 

1. bod II. Uznesenia č. 20/2020 zo dňa 17.02.2020. 

II. schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“, v rámci výzvy zameranej na 

zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, 

vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny 

operačný program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom 

mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími 

strategickými dokumentmi; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; 

3. zabezpečenie a  finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 

projektu a poskytnutého NFP, čo predstavuje 96 525,20 €, v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mesta Žilina. 

 

Uznesenie č. 34/2021 

k materiálu s názvom „Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby 

mesta Žilina, s.r.o.“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

1. založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: 

Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu 

3350/1, 011 31 Žilina za účelom zabezpečenia údržby a čistoty verejného 

priestoru v meste Žilina, ktorej zakladateľom bude mesto Žilina 

s obchodným podielom 100%, 

2. majetkovú účasť – peňažný vklad mesta Žilina vo výške 5 000,- € do 

základného imania spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so 

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, ktoré bude 

tvorené peňažným vkladom zakladateľa, mesta Žilina v sume 5 000,- €, 

3. splatenie celého peňažného vkladu mesta Žilina do základného imania 

spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí 

komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina pred podaním návrhu na zápis 

spoločnosti do obchodného registra, 



 

 

4. zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, a 

to nasledovne: 

do funkcie konateľa spoločnosti ................................................ 

5. poverenie primátora mesta Mgr. Petra Fiabáne na podpísanie zakladateľskej 

listiny a všetky právne úkony spojené so založením spoločnosti. 

 

 

Uznesenie č. 35/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 1“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 
 

 

Uznesenie č. 36/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 2“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 



 

 
 

 
 

 

Uznesenie č. 37/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 3“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 38/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 1“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

Uznesenie č. 39/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 2“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

Uznesenie č. 40/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 4“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 



 

 

Uznesenie č. 41/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 5“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

Uznesenie č. 42/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 6“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 43/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 7“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

Uznesenie č. 44/2021 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 8“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

 

 

 

V Žiline dňa 11.06.2021 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


