
1 

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 
 
 
Materiál na rokovanie pre: 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
  
 
 
 
                 Číslo materiálu: _____/2021 

                                                                                                 
 
 
 
K bodu programu 
 
 

VYLÚČENIE NÁKLADNEJ TRANZITNEJ DOPRAVY Z CENTRA MESTA 
ŽILINA  

  
 
 
 
Materiál obsahuje:             Materiál prerokovaný: 
 

1. Návrh na uznesenie     1. Komisia životného prostredia 
2. Dôvodová správa     2. Komisia dopravy 
3. Materiál          

 
 
 
 
 
 
Predkladá : 
 
Mgr. Denis Cáder 
poslanec MZ 
 
Zodpovedný za vypracovanie: 
 
Mgr. Denis Cáder 
poslanec MZ 
 
 
 
 

Žilina, november 2021  



2 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č. __/2021 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
 

I. Žiada  
 
1. Prednostu mesta Žilina spolu s predkladateľom materiálu zabezpečiť všetky potrebné 

kroky k vylúčeniu nákladnej tranzitnej dopravy z centra mesta v nočných hodinách 
od 20:00 večer do 06:00 ráno od výjazdu na ul. Mostná, popod Rondel, smer na Martin, 
po križovatku Košická, oba dopravné smery, (Žilina Západ – Východ, Žilina Východ – 
Západ) do 30.10.2022 v spolupráci s cestným správnym orgánom, ODI, KDI, SSC, NDS, 
SC ŽSK a ďalšími dopravnými autoritami ako sú VÚD či Žilinská univerzita. 

 
 
 
 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
Predkladaný materiál chce dosiahnuť vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy – najmä medzinárodnej 
a vnútroštátnej kamiónovej dopravy - v rámci nočných hodín z centra mesta Žilina. 
 
Podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy 
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, 
obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, 
pamiatkových území a pamätihodností obce.  
 
Podľa písm. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec zabezpečuje 
verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, 
zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a 
miestnu verejnú dopravu. 
 
Materiál nemá v súčasnosti priamy dopad na rozpočet, nakoľko potrebné kapacitné posúdenie majú 
dopravné autority (do max. 5 rokov staré). Finančný dopad materiálu je najmä zmena dopravného 
značenia, ktorú by mal vykonať správca príslušných komunikácií, v tomto prípade SSC (NDS), príp. 
aj SC ŽSK a mesto Žilina, ak to bude potrebné a nariadi to cestný správny orgán. Mesto Žilina by sa 
za určitých podmienok a dohody mohlo spolupodieľať na niektorej z vyvolaných investícií. To by 
bolo predmetom ďalších rokovaní a prípadného zahrnutia v rozpočte.  
 
Materiál je v súlade s ústavou a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi mesta Žilina. 
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MATERIÁL 
 
Rozvoj motorizmu a hustota premávky na cestných komunikáciách majú stále stúpajúcu tendenciu, 
a to nielen v centrách veľkých miest, ale aj mimo nich. A hoci pribúdajú nové kilometre diaľnic a 
rýchlostných ciest, ich miera budovania nie je postačujúca vzhľadom na rozvoj intenzity cestnej 
dopravy. Zvyšujúci sa počet automobilov na cestách prináša rôzne kolízie a dopravné nehody. Tento 
dlhodobo pretrvávajúci stav negatívne ovplyvňuje nielen plynulosť a spoľahlivosť, ale aj bezpečnosť 
cestnej dopravy.  
 
Kvalitná dopravná sieť je podmienkou, aby tranzitná doprava nebola pre žiadnu lokalitu zdrojom 
problémov, ale aby bola naopak prínosom. Dôležitou súčasťou kvalitnej dopravnej siete v centrách 
miest je výstavba obchvatov, hlavne z dôvodu negatívneho vplyvu tranzitnej dopravy na životné 
prostredie a taktiež z dôvodu bezpečnosti. Prejazdy mestami a obcami po cestách I. triedy zhoršujú 
kvalitu životného prostredia, nadmernými emisiami CO2, PM 2,5, PM 10 či prašnosťou a nadmerným 
hlukom, niekoľkonásobne prekračujúcim vyhlášky a normy v zmysle RÚVZ. 
 
Tento matriál sa zaroberá centrálnym mestským okruhom, ktorý bol budovaný v čase oveľa nižšej 
intentzity dopravy, rovnako sa budovali však aj bytové domy a až po rokoch sa ukazuje, ako to vplýva 
na kvalitu bývania a novovzniknuté problémy musíme riešiť a nebyť k nim ľahostajní.  
 
Obchvat vedie okolo centrálnej mestskej zóny, jeho súčasťou sú ulice Estakáda, Mostná a 
Nemocničná. Druhý okruh mesta tvoria dvojpruhové mestské komunikácie a úrovňové križovatky. 
 
V mene občanov by sme mali riešiť hlavne dopad na životné prostredie, kvalitu bývania, ovzdušie, 
hluk, smog, prašnosť. Dôležité je posúdenie vplyvu vylúčenia tranzitnej dopravy z centra mesta 
v nočných hodinách.  
 
Ulice vedľa predmetnej komunikácie, kde žijú občania mesta Žilina : P. Mudroňa, Tichá, M. Rázusa, 
Dolné Rudiny, Murgašova, Stárkova, D. Krmana, Klemensova, Závodská cesta, Nám. Požiarnikov, 
Hálkova, Rajecká, Mostná, Lichardova, Surovova, Hlinská, Komenského, Saleziánska, Gabajova, 
Nešporova, A. Rudnaya, M. Urbana, Hečkova, J. Sklenára, J. Kovalíka, Čulenova, Tajovského, 
Bôrická cesta, Puškinova, T. Ružičku, A. Bernoláka, V. Spanyola, Vysokoškolákov, E. Nécseya, 
Obchodná, Hlboká cesta, Krátka, Ď. Langsfelda, Lombardinyho, Astrová, Nám. Ľ. Fullu a ďalšie.  
 
Z dostupných dát meraní hluku, ktoré mám k dispozícií z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva som zistil, že hodnoty sú dlhodobo nevyhovujúce. Prejazdnosť Mostnej ul. z merania 
zo dňa 1.10.2019 od 18:00 do 22:00 je 6620 motorových vozidiel s hlukom od 69,6 dB do 89,4 dB. 
Mám aj protokoly o meraní hluku Imisií hluku z dopravy č. 54/19, ktoré sú detailné a potvrdzujú 
dlhobo zlý stav. Aj v noci týmto úseko, v rámci dát z dopravného merania, sú to stale stovky 
kamiónov. 
 
Za reálny je možné považovať odhad potrebného času od začatia prípravných prác po ukončenie 
realizácie vrátane prípravy potrebnej dokumentácie na zmenu dopravného značenia.   
 
Trasa, ktorá by mala v rámci nočných hodín vylúčená pre nákladnú tranzitnú dopravu. 
 
Dnes je zrejmé, že prijatím tohto materiálu na rokovaní MsZ a následne realizáciou by stovky 
kamiónov v nočných hodinách jazdili mimo centra mesta Žilina a nechali viac vzduchu bez splodín 
a menším hlukom.  
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ROKOVANIE S OKRESNÝM DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM, KRAJSKÝM 

DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM a OKRENSÝM ÚRADOM – ODBOR CESTNEJ 

DOPRAVY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Na stretnutí dňa 10.12.2021 som si prešiel všetky dôležité informácie s potrebnými dopravnými 
inštitúciami. Zhodli sme san a potrebe komplexného riešenia, nakoľko pri budovaní tunela Višňové, 
ktorý sa raz otvorí a síce doprava, aj nákladná tranzitná, sa vo veľkej miere presmeruje, avšak v 
súvislosti so spustením D1 – Tunela Višňové treba vyvinúť tlak na NDS a štát, aby riešil dopravu cez 
mesto Žilina komplexne. Tunely majú povinnosť každého polroka robiť pravideln’u údržbu, tunely 
sa zatvárajú, budú teda pravidelné odstávky, kde treba dopravu korigovať na vstupoch do mesta od 
Bratislavy, Popradu aj Prievidze. Okrem toho, v prípade dopravných nehôd treba tiež koordinovať 
dopravu už v meste, na vstupoch. Z tohto dôvodu by malo byť samozrejmé, že NDS osadí ako 
vyvolanú investíciu pri výstavbe diaľnice a Tunela Višňové premenlivé – dynamické dopravné 
značenie, ktoré vie v prípade potreby využiť, smerovať dopravu. Na tomto značení by mohla byť už 
pred dostavbou a spustením Tunela Višňové vyznačená výluka nákladného tranzitu v nočných 
hodinách.   
 
Okrem tohto bude treba Smerové sčítanie dopravy, kde bude zrejmé, z ktorého smeru na ktorý je dnes 
orientovaná nákladná tranzitná doprava v noci, rovnako bude treba posúdiť doprad presmerovania 
dopravy, aký vplyv to bude mať na obchádzkovú trasu, aby sme dosiahli požadovaný cieľ zníženia 
intensity tranzitnej dopravy v centre mesta.  
 
Nielen regulácia dopravy, avšak aj protihlukové steny sú potrebné riešiť so správcom SSC, ktorého 
predstavitelia pravidelne tvrdia, že na to nemajú finančné zdroje. Toto je tiež dôležitý aspekt riešení 
hluku, avšak ku protihlukovým stenám sa stretávam viac ako 2 roky s kompetentnými predstaviteľmi, 
no momentálne riešime vôbec zaradenie do investičného plánu týchto protihlukových stien. 
 
Navrhujem aj testovacie riešenie, pomocou dočasného umiestnenia vozíkov s osvetleným dopravným 
značením na potrebných miestach a vyhodnotením novovzniknutej situácie, ktorá by mohla ukázať 
správnosť a relevantnosť tohto materiálu a návrhu. Zapožičanie je v rokovaní.  
 
Tieto závery vznikli v rámci stretnutia a chcem veľmi pekne poďakovať predstaviteľom polície a 
okresného úradu, ktorí sa stretnutia zúčastnili.  
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Mapa návrhu trás výluky: 
MODRÁ : Nákladná tranzitná doprava, ktorá pôjde len na smer Prievidza 
ČERVENÁ : Nákladná tranzitná doprava, ktorá bude vylúčená z centra mesta, obchádzka Ľavobrežná 
 

 

Merania RÚVZ – Akustické údaje 
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Merania RÚVZ – Dopravné údaje 
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Kvalita ovzdušia v Žiline 
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STANOVISKÁ KOMISIÍ 

 

Stanovisko Komisie Životného prostredia, bod 8 

Komisia tento materiál schválila.  

Pripomienky člena komisie Ing. Milana Hodasa : Myšlienka návrhu je v poriadku, ale návrh sa mi 

zdá nedostatočne vypracovaný, nikde som sa nedočítal, kde by mala byť tranzitná doprava 

presmerovaná, akú intenzitu má tranzitná doprava v nočných hodinách na uvedenej trase, 

odporúčam vypracovať dopravnú štúdiu. 

Výsledok hlasovania : ZA : 9 , Proti : 1 , Zdržal sa : 1  

 

Stanovisko Komisie dopravy, bod 11. 

Bod I. – odporúča 

Bod II. – neodporúča 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Vylúčenie tranzitnej dopravy 

z centra mesta“. Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán poslanec Cáder. 

Následne k tomuto bodu otvoril predseda komisie diskusiu. V rámci nej pán Korček uviedol, že 

v prvom rade je potrebné dokončiť tunel Višňové a až potom je možné riešiť prípadné výluky 

tranzitnej dopravy. Tiež upozornil na to, že v zmysle vyhlášky je v mesiacoch júl – august 

presmerovaná všetka nákladná doprava práve na nočné hodiny. Pán docent Gogola odporučil zvážiť 

zníženie rýchlosti na danom úseku ako opatrenie na ochranu pred hlukom. Pán profesor Čelko 

upozornil na to, že v materiáli treba jasne uviesť, že sa jedná len o nákladnú dopravu, nakoľko 

z materiálu to nie je zrejmé. Ďalej vyjadril názor, že reálne vidí iba vylúčenie tranzitnej dopravy 

v nočných hodinách, úplne vylúčenie je z jeho pohľadu absolútne nereálne vzhľadom na nárast 

zaťaženia na už teraz preťaženej Ľavobrežnej. Odporúča spracovanie dopravno-inžinierskej štúdie 

po spustení diaľnice D1 na úseku L. Lúčka – D. Skala, ktorá preukáže možnosti. V prípade 

budúceho uzatvorenia tunela Višňové s úsekom D1 LL – DS je však akékoľvek presmerovanie 

nereálne, pokiaľ nebude vybudovaná preložka I/64 – IV. Okružná. S názorom, že reálne je 

vylúčenie tranzitnej dopravy len v nočných hodinách, sa stotožnili viacerí členovia komisie a preto 
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predkladateľ navrhol rozdeliť hlasovanie na dve samostatné hlasovania a to o bode I. a bode II. 

pôvodného uznesenia. Z diskusie vyplynul aj ďalší návrh na úpravu uznesenia, kedy sa v bode I. 

pôvodného uznesenia mení čas výluky na „od 20:00 večer do 06:00 ráno“ a tiež sa dopĺňa 

informácia, že výluka sa týka len nákladnej dopravy a to v oboch smeroch. O takto pozmenenom 

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

Výsledok hlasovania k bodu I. : ZA: 8 , Proti: 0 , Zdržalo sa : 2 

Výsledok hlasovania k bodu II. : ZA: 1 , Proti: 3 , Zdržalo sa : 5 

 


