ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 05.04.2022
Dňa 05.04.2022 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 10 členov
komisie z celkového počtu 13 a uviedol, že pán inžinier Mikula sa z účasti na zasadnutí
komisie ospravedlnil a pán inžinier Bobáň a pán profesor Čelko dorazia na zasadnutie komisie
v jeho priebehu. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili
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 s tým, že pôvodný bod č. 3 bude preložený na začiatok rokovania hneď za bod č. 1
programu a body č. 7 a 8 budú nasledovať následne ako body č. 3 a 4. Takto upravený
program zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený.

za:

10

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Príprava realizácie výhradne mestskej parkovacej spoločnosti
3. Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie
parkovacej politiky v meste Žilina – marec 2022
4. Oprava autobusových prístreškov na Rajeckej ulici
5. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami
6. TOP VISON s.r.o. – nájom
7. DAG SLOVAKIA, a.s., Ing. Viliam Čech – nadobudnutie projektovej dokumentácie a iné
8. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia
(Hlavná)“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
9. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné,
informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) - len vybrané body, týkajúce sa
dopravy
10. Rôzne - diskusia
11. Záver
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K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Príprava realizácie
výhradne mestskej parkovacej spoločnosti“. S týmto materiálom prítomných oboznámil
Mgr. Peter Cibulka (poslanec MZ). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu
rokovania diskusiu. V rámci diskusie pán doktor Vozárik (vedúci oddelenia dopravy) uviedol,
že následne predkladaný materiál s názvom „Informatívna správa k parkovacej politike“
obsahuje aj plán postupu po vypršaní zmluvy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou. Tento
materiál predpokladá prechod kompetencii v oblasti parkovania priamo na Mesto Žilina.
V rámci diskusie pani inžinierka Zemiaková uviedla, že väčšina prítomných pravdepodobne
podporuje myšlienku prevzatia parkovacej politiky do rúk mesta Žilina, avšak predložený
materiál nie je podľa nej šťastne formulovaný. Viacerí členovia komisie sa zhodli na tom, že
prípadné schválenie predloženého materiálu nebude mať v praxi veľkú váhu, nakoľko rieši
niečo, o čom bude rozhodovať už nové mestské zastupiteľstvo. Po skončení diskusie dal
predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu
hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

5

výsledok hlasovania
proti: 0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič

zdržalo sa:

5

Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Igor Korček
Ing. Marian Oršula

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie!
K bodu 3
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Pravidelná informatívna
správa prednostu Mestského úradu v Žiline na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina – marec
2022“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán doktor Vozárik (vedúci
oddelenia dopravy). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania diskusiu.
V rámci diskusie pán poslanec Talapka poďakoval za predložený materiál. Upozornil však na
to, že časť materiálu s informáciou k plánu postupu po vypršaní zmluvy so Žilinskou
parkovacou spoločnosťou považuje za veľmi všeobecnú. Očakával by konkrétnejší časový
harmonogram jednotlivých krokov a tiež informáciu, kto konkrétne bude spravovať
organizáciu parkovného systému. Pripomenul tiež uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia
komisie, ktorým si členovia komisie vyžiadali sprístupnenie všetkých existujúcich materiálov
týkajúcich sa parkovania. K tomu pán doktor Vozárik uviedol, že členom komisie zašle
materiály „Technická evidencia všetkých parkovacích miest“ a „Analýza ich obsadenosti
s návrhom opatrení na reguláciu“. V rámci diskusie ďalej pán inžinier Bolo uviedol, že do
budúcna by bolo vhodné do projektov doplniť aj stojiská pre bicykle. Po skončení diskusie dal
predseda komisie hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu
hlasovali s nasledovným výsledkom:
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za:

12

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
K bodu 4
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Oprava autobusových
prístreškov na Rajeckej ulici“. S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán
poslanec Talapka. Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania diskusiu.
V rámci nej pán poslanec Cáder upozornil na to, že v zásade súhlasí s tým, že tieto prístrešky
treba opraviť, ale pokiaľ by sa malo pristúpiť k takejto forme riešenia, je podľa jeho názoru aj
mnoho ďalších vecí, ktoré by sa týmto spôsobom mohli riešiť. V rámci diskusie ďalej pán
poslanec Pažický upozornil na to, že tieto prístrešky nie sú skolaudované a vyjadril
pochybnosť, či je ich teda možné v takomto stave vôbec prevziať. Na to nadviazal pán docent
Gogola, ktorý položil otázku, či takéto prístrešky, ktoré nie sú skolaudované a sú
v dezolátnom stave, vôbec môžu byť z bezpečnostného hľadiska používané na verejnú
dopravu. Touto skutočnosťou by mohli podľa jeho slov argumentovať zástupcovia mesta pri
jednaniach so zástupcami SSC a žiadať, nech zjednajú nápravu alebo prístrešky odstránia.
Pán poslanec Cáder v tomto bode navrhol doplniť do navrhnutého uznesenia bod číslo III.
s textom „komisia odporúča schváliť zámer zhotovenia projektovej dokumentácie k realizácii
a zhotoveniu stavby protihlukovej steny na uliciach Mostná – Lichardová“. O takomto návrhu
dal predseda komisie hlasovať. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

Mgr. Denis Cáder

1

výsledok hlasovania
proti: 5

Igor Korček
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
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zdržalo sa:

6

Ing. Ján Pažický
Ing. František Talapka
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič

Komisia doplnenie uznesenia neschválila, preto dal predseda komisie hlasovať o pôvodnom
návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

1

Ing. František Talapka

výsledok hlasovania
proti: 2

Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan

zdržalo sa:

9

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie!
K bodu 5
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Systém opatrení zameraný
na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami“. Rovnako aj s obsahom tohto
materiálu prítomných oboznámil pán poslanec Talapka. Po krátkej všeobecnej diskusii dal
predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s
nasledovným výsledkom:

za:

9

výsledok hlasovania
proti: 0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Igor Korček
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

zdržalo sa:

3

Ing. Martin Bolo
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan

K bodu 6
V tomto bode sa členovia komisie mali zaoberať materiálom s názvom „TOP VISON s.r.o. –
nájom“. Vzhľadom na to, že zasadnutia komisie sa nezúčastnil predkladateľ materiálu,
členovia komisie o ňom nerokovali.
K bodu 7
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „DAG SLOVAKIA, a.s.,
Ing. Viliam Čech – nadobudnutie projektovej dokumentácie a iné“. S obsahom tohto
materiálu prítomných oboznámil Ing. Radovan Martinček (vedúci odboru riadenia projektov a
investícii). Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne
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výhrady, dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu
hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

12

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
K bodu 8
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Prevod projektovej
dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia (Hlavná)“, na spoločnosť
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.“. Rovnako aj s obsahom tohto materiálu
prítomných oboznámil Ing. Radovan Martinček (vedúci odboru riadenia projektov a
investícii). Vzhľadom na to, že ani voči tomuto materiálu nemali členovia komisie žiadne
výhrady, dal predseda komisie po krátkej diskusii hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia
komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

12

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
K bodu 9
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali vybranými bodmi materiálu s názvom
„Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, informatívna
správa o zamietnutých žiadostiach)“. Komisia sa zaoberala bodmi č. 1 a 2 z časti ZÁMENA
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NEHNUTEĽNOSTÍ, bodom č. 1 z časti NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5
väčšinou) a bodmi č. 1 a 2 z časti VECNÉ BREMENÁ tohto materiálu. Predseda komisie
ospravedlnil predkladateľku materiálu, JUDr. Janu Ochodničanovú, LL.M. (vedúcu odboru
právneho majetkového a VO), z účasti na zasadnutí komisie.
Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 1
K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Po jej skončení dal predseda komisie hlasovať
o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

11

výsledok hlasovania
proti: 0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

zdržalo sa:

1

Ing. Jozef Bobáň

Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ bod č. 2
K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci nej pán inžinier Bobáň uviedol, že postup,
kedy investori vybudujú komunikáciu za vlastné prostriedky a následne ju odovzdajú mestu
považuje za správny. Rovnako návrh podporil aj pán poslanec Cáder. Opačný názor vyjadril
pán Korček, ktorý položil otázku, komu bude daná komunikácie primárne slúžiť. Vyjadril
obavu, že vybudovaná komunikácia nebude slúžiť primárne pre širokú verejnosť a mesto
Žilina ju bude musieť napriek tomu udržiavať. Upozornil tiež na to, že predložené grafické
prílohy k predloženému návrhu sú nedostatočné. K tomu pán doktor Vozárik uviedol, že
k danému návrhu je vypracovaná konkrétna štúdia od projektanta vo dvoch variantoch, ale
nevie, prečo nie je súčasťou predloženého materiálu. Po skončení diskusie dal predseda
komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:

za:

8

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Ing. František Talapka
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

výsledok hlasovania
proti: 1

Igor Korček

zdržalo sa:

3

Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Tibor Čerňan
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Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 1
K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Po jej skončení dal predseda komisie hlasovať
o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

9

výsledok hlasovania
proti: 1

Ing. Ján Pažický
Ing. Martin Bolo
Mgr. Denis Cáder
Igor Korček
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

zdržalo sa:

1

Ing. Jozef Bobáň

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 2
K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Po jej skončení dal predseda komisie hlasovať
o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

za:

11

výsledok hlasovania
proti: 0

zdržalo sa:

0

Ing. Ján Pažický
Mgr. Denis Cáder
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Marian Oršula
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) - bod č. 1
K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci nej pán profesor Čelko upozornil na to, že
aj k tomuto bodu chýba primeraná grafická príloha. Členovia komisie preto žiadajú
predkladateľa materiálu do budúcna k jednotlivým bodom prikladať podrobnejšie podklady,
z ktorých bude možné jednoznačne určiť, o čom vlastne hlasujú. Pán docent Gogola v rámci
diskusie ešte upozornil na pravdepodobný preklep v predloženom návrhu na uznesenie kde je
namiesto slova „slúžiť“ uvedené slovo „súžiť“. Predseda komisie ukončil diskusiu k danému
bodu a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s
nasledovným výsledkom:
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za:

3

výsledok hlasovania
proti: 0

Ing. Ján Pažický
doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
Ing. Marian Oršula

zdržalo sa:

8

Mgr. Denis Cáder
Igor Korček
Ing. Martin Bolo
Ing. Mária Zemiaková
Ing. Tibor Čerňan
Ing. František Bobenič
Ing. Jozef Bobáň
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie!
K bodu 10 (Rôzne – diskusia)
K bodu 11
Predseda komisie ukončil zasadnutie Komisie dopravy a poďakoval prítomným za účasť.
V Žiline dňa 08.04.2022

Ing. Ján Pažický, v.r.
predseda Komisie dopravy

Zapísal: Ing. Peter Chvastek
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zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 05.04.2022

Uznesenie č. 11/2022
k materiálu s názvom „Pravidelná informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline na
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie
parkovacej politiky v meste Žilina – marec 2022“
Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I.

zobrať na vedomie
1.

Pravidelnú informatívnu správu prednostu Mestského úradu v Žiline na
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 262/2020 k
Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina – marec 2022.

Uznesenie č. 12/2022
k materiálu s názvom „Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými
vozidlami“
Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
materiál prerokovať a požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby
1.

Príslušný odbor v spolupráci s miestne príslušnými poslancami zmapoval
trávnaté plochy na mestských pozemkoch, ktoré sú pravidelne ničené
motorovými vozidlami

2.

Príslušné odbory v priebehu roku 2022 zrealizovali úpravu trávnatých plôch
vybraných v spolupráci s miestne príslušnými poslancami a zabezpečili ich
trvalými riešeniami proti ničeniu zelene motorovými vozidlami

3.

Informoval MZ o konkrétnych vykonaných opatreniach na konkrétnych
plochách v rámci jednotlivých mestských obvodov.

Uznesenie č. 13/2022
k materiálu s názvom „DAG SLOVAKIA, a.s., Ing. Viliam Čech – nadobudnutie projektovej
dokumentácie a iné“
Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I.

schváliť
1.

zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 211/2021 zo dňa
20.9.2021,

2.

ukončenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 603/2017, uzatvorenej medzi
mestom Žilina ako budúcim kupujúcim a skupinou dodávateľov: DAG
SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 44886021 a Ing.
Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO: 34347470 ako budúcimi
predávajúcimi, a to dohodou, v rámci ktorej mesto Žilina nadobudne
projektovú dokumentáciu, výsledky inžinierskej činnosti, práva a súvisiace
práva a povinnosti v súvislosti s ukončením zmluvy za cenu najviac
36 000,- EUR s DPH,

3.

ukončenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve č. 751/2017, uzatvorenej
medzi mestom Žilina ako budúcim prenajímateľom a skupinou
dodávateľov: DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO:
44886021 a Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO: 34347470
ako budúcim nájomcom, a to dohodou.

Uznesenie č. 14/2022
k materiálu s názvom „Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul.
Oslobodenia (Hlavná)“.
Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I.

schváliť
1.

Prevod hnuteľného majetku - projektovej dokumentácie pre stavbu
„Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia (Hlavná)“, ktorú vypracovala Janka
Fechová a autorizačne overila Ing. Tina Maceková, PhD. autorizovaný
stavebný inžinier, č. autorizácie 5872*12 , v sume: 10,- eur bez DPH ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ spočíva v tom, že Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,
plánujú v roku 2022 vybudovať výstavbu vodovodu v Žiline - Bánová, na
ul. Oslobodenia (Hlavná), podľa uvedenej projektovej dokumentácie pre
danú stavbu a na základe stavebného povolenia číslo: OU–ZA–OSZP32017/037867-003/Buc, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2017
a bolo predĺžené Rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2018/018777-003/Fit,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.06.2020.

2.

Prevod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia č. OU–
ZA–OSZP3-2017/037867-003/Buc, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
18.12.2017 a bolo predĺžené Rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2018/018777003/Fit, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.06.2020, pre stavbu:
„Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia (Hlavná).“

Uznesenie č. 15/2022
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. 16/2022
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. 17/2022
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. 18/2022
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. 19/2022
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

V Žiline dňa 08.04.2022
Ing. Ján Pažický, v. r.
predseda Komisie dopravy

