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NÁVRH NA UZNESENIE  

  

Uznesenie č.__/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. vyjadruje zásadné výhrady k stavu údržby nižšie uvedených autobusových 

prístreškov, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Slovenská správa ciest, IVSC 

Žilina.  

Jedná sa o prístrešky na nasledujúcich zastávkach: 

- Rajecká-Solinky - smer Bytčica 

- Rajecká-Solinky - smer mesto 

- Rajecká-Elektrovod - smer Bytčica 

- Rajecká-Elektrovod - smer mesto 

- Rajecká-Stavomontáže - smer Bytčica 

 

II. apeluje na vedenie Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina, aby zabezpečilo všetky 

právne a technické kroky vedúce k oprave prístreškov tak, aby občanom 

a návštevníkom Žiliny slúžili v čo najkratšom čase. 

 

III. žiada primátora mesta, aby písomne informoval Slovenskú správu ciest, IVSC 

Žilina o tomto uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA  

  

Aktuálny stav prístreškov: 

 

 
Rajecká-Solinky - smer Bytčica 

 
Rajecká-Solinky - smer mesto 

 

 
Rajecká-Elektrovod - smer Bytčica 

 

Rajecká-Elektrovod - smer mesto  
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Rajecká-Stavomontáže - smer Bytčica 

 

 

 

Zastávky boli vybudované Slovenskou správou ciest (SSC) v rámci stavby „Diaľničný 

privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, časť II. km 4,300 - KÚ“ a neboli odovzdané mestu.  

 

Prístrešky sú poškodené už niekoľko rokov a občania opakovane žiadajú ich opravu. Viacerí 

poslanci takisto už niekoľko rokov urgujeme, aby sa prístrešky zrekonštruovali. 

 

Mesto viackrát žiadalo ich opravu, táto požiadavka sa však nestretla s pozitívnou odozvou zo 

strany SSC. 

 

V súčasnosti mesto už druhý rok rokuje so SSC o prevzatí prístreškov. V rámci rokovaní sa 

zistilo, že prístrešky nemajú povolenie na prevádzku (ani kolaudáciu, ani predčasné užívanie). 

 

Tento materiál je apelom na SCC, aby si plnilo svoje zákonné povinnosti a uviedlo prístrešky 

do použiteľného stavu. 

 

Materiál nemá vplyv na rozpočet mesta.  

  

Materiál bol prerokovaný v komisií dopravy (v inom znení). Komisia neprijala k materiálu 

platné uznesenie. 

 


