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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 31.05.2022 

 

 

Dňa 31.05.2022 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 úvod zasadnutia je prítomných 8 

členov komisie z celkového počtu 13 a uviedol, že pán inžinier Bobáň, pán inžinier Čerňan 

a pán poslanec Cáder sa z účasti na zasadnutí komisie ospravedlnili a že pán inžinier Oršula  

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 poradie prerokovávania jednotlivých bodov bude prispôsobené aktuálnej 

prítomnosti jednotlivých predkladateľov. Program zasadnutia komisie bol jednomyseľne 

schválený. 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Občiansky monitoring a správa detských ihrísk v Žiline 

3. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach) - len vybrané body, týkajúce sa 

dopravy 

4. Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 

5. Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. 

6. Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu 

parku a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince 

7. Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení zameranému na 

eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami 

8. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 

21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020. 

10. Rôzne - diskusia 

11. Záver 
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K bodu 2 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Občiansky monitoring a 

správa detských ihrísk v Žiline“. S týmto materiálom prítomných oboznámil Mgr. Peter 

Cibulka (poslanec MZ). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania 

diskusiu. V rámci diskusie viacerí členovia komisie vyjadrili podporu navrhovanej myšlienke. 

Skonštatovali však, že materiál je svojim obsahom vhodný skôr na prerokovanie na Komisii 

finančnej ako na Komisii dopravy. Po skončení všeobecnej diskusie dal predseda komisie 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Roland Mikula prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Igor Korček

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 3 

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

„Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom, vecné bremeno, ostatné, 

informatívna správa o zamietnutých žiadostiach)“. Komisia sa zaoberala bodom č. 1 z časti 

KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou), bodom č.  1 z časti 

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou), bodom č. 1 z časti ZÁMENA 

NEHNUTEĽNOSTÍ a bodmi č. 2, 3, 4, 5, 8 a 9 z časti VECNÉ BREMENÁ tohto materiálu.   

S obsahom materiálu členov komisie oboznámila JUDr. Gabriela Marčanová (vedúca 

právneho oddelenia). 

Nakladanie s majetkom – KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaná nadpolovičnou 

väčšinou) – bod č. 1 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci nej vystúpil pán Korček, ktorý uviedol, že 

situáciu osobne veľmi dobré pozná a odkúpenie predmetného pozemku za daných podmienok 

považuje za nelogické a absolútne zbytočné. Uviedol, že sú iné možnosti na rozšírenie areálu 

dopravného podniku, kde by sa jednalo o jeden ucelený priestor a nie rozdrobené pozemky. 

Pani inžinierke Zemiakovej chýbal v uvedenom návrhu konkrétnejší zámer budúceho využitia 

predmetného pozemku. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     0 proti:     2 zdržalo sa:     7

Ing. František Talapka Ing. Martin Bolo

Igor Korček Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

výsledok hlasovania

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie! 

Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) – bod č. 1 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Po skončení krátkej diskusie dal predseda komisie 

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

výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

Igor Korček

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ - bod č. 1 

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

opätovne chýba projektová dokumentácia, ktorú členovia komisie v minulosti žiadali. Bez nej 

sa podľa jeho slov nedá určiť, čo sa vlastne ide schvaľovať, kto bude budovať navrhnutý 

kruhový objazd, aký je rozpočet na vybudovanie navrhnutej komunikácie, aké budú náklady 

na údržbu a iné podrobnosti. Položil tiež otázku, komu bude vybudovaná komunikácia 

primárne slúžiť, nakoľko v tomto prípade nevidí verejný záujem. Po skončení diskusie dal 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     0 proti:     2 zdržalo sa:     7

Igor Korček Ing. Martin Bolo

Ing. František Bobenič Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

výsledok hlasovania

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie! 
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Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 2 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci diskusie pán Bolo upozornil na to, že 

pokiaľ sa na danom mieste vybuduje nová ponuka pre motoristov, negatívne to ovplyvní 

dopravnú situáciu v danej lokalite, ktorá je už momentálne zložitá. Po skončení diskusie dal 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     4 proti:     0 zdržalo sa:     5

Ing. Roland Mikula Ing. Martin Bolo

Ing. Mária Zemiaková Ing. Ján Pažický

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

Ing. František Talapka Igor Korček

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Komisia neprijala k tomuto bodu platné uznesenie! 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 3 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Voči tomuto bodu nemali členovia komisie 

výhrady, preto dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Igor Korček

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 4 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Po krátkej všeobecnej diskusii dal predseda komisie 

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

výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Roland Mikula Ing. Martin Bolo

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Igor Korček

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 5 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Voči tomuto bodu nemali členovia komisie 

výhrady, preto dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Igor Korček

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 8 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Voči tomuto bodu nemali členovia komisie 

výhrady, preto dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Igor Korček

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 9 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Voči tomuto bodu nemali členovia komisie 

výhrady, preto dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     9 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. Marian Oršula

Ing. František Talapka

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Igor Korček

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Schválenie zmluvných 

vzťahov so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o.“. S obsahom tohto materiálu 

prítomných oboznámil pán inžinier Rolko (konateľ spoločnosti TSMŽ s.r.o.). Následne 

predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania diskusiu. Po krátkej všeobecnej diskusii 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 5 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Personálna zmena 

v dozornej rade spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.“. Rovnako aj  s obsahom 

tohto materiálu prítomných oboznámil pán inžinier Rolko (konateľ spoločnosti TSMŽ s.r.o.). 

Vzhľadom na to, že voči materiálu nemali členovia komisie žiadne pripomienky, dal predseda 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Ing. František Talapka

Igor Korček

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

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

o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu parku a venčoviska za OD 

BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince“. S  obsahom tohto materiálu prítomných oboznámila 

JUDr. Gabriela Marčanová (vedúca právneho oddelenia). Následne predseda komisie otvoril 

k tomuto bodu rokovania diskusiu. Po jej skončení dal predseda komisie hlasovať o návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     3

Ing. Martin Bolo Igor Korček

Ing. Marian Oršula Ing. Roland Mikula

Ing. František Talapka Ing. Mária Zemiaková

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 7 

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

plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení zameranému na eliminovanie ničenia zelene 

motorovými vozidlami“. S  obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Bc. Filip Kopták 

(vedúci oddelenia životného prostredia). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu 

rokovania diskusiu. V rámci nej pán inžinier Bolo položil predkladateľovi materiálu otázku, či 

sa neuvažuje o riešení tejto problematiky pomocou zámkovej resp. zatrávňovacej dlažby. 

Predkladateľ materiálu k tomu uviedol, že oddelenie životného prostredia touto cestou nechce 

ísť, nakoľko by to bolo na úkor zelene a následne by na týchto miestach parkovali vozidlá, čo 

nie je žiaduce. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     8 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Ing. František Talapka

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

Ing. Roland Mikula

Ing. Mária Zemiaková

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 8 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Územný plán mesta Žilina 

– Zmeny a doplnky číslo 8“. S  obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. arch. 

Rudolf Chodelka (riaditeľ ÚHA). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu 

rokovania diskusiu. V rámci nej pán docent Gogola položil predkladateľovi materiálu otázku, 

či by bolo možné do zásad a regulatívov umiestňovania verejného dopravného vybavenia 

doplniť podmienku vybudovania 20 % z kapacity parkovacích plôch pre nemotorovú dopravu 

pri novo postavených budovách. K tomu predkladateľ materiálu uviedol, že v predloženom 

návrhu už momentálne nie je možné robiť žiadne zmeny. V rámci diskusie dal pán profesor 

Čelko pripomienku k zmene funkcie územia na konci Kvačalovej ulice. Na veľmi malej 

ploche tam podľa neho došlo k umožneniu hromadnej bytovej výstavby, čo je podľa jeho 

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

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 
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za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     3

Ing. Mária Zemiaková prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Marian Oršula Ing. František Bobenič

Ing. František Talapka Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

výsledok hlasovania

 

K bodu 9 

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

nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020“. 

Vzhľadom na to, že materiál priamo súvisel s predchádzajúcim materiálom, dal predseda 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     3

Ing. Mária Zemiaková prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Marian Oršula Ing. František Bobenič

Ing. František Talapka Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Ján Pažický

doc. Ing. Marián Gogola, PhD.

výsledok hlasovania

 
 

 

K bodu 10 (Rôzne – diskusia) 

- 

 

K bodu 11 

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

 

V Žiline dňa 01.06.2022 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 31.05.2022 

 

 

Uznesenie č. 20/2022 

k materiálu s názvom „Občiansky monitoring a správa detských ihrísk v Žiline“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

1. Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu, aby do 31. júla zabezpečil 

sumu 9000 eur, ktorá bude použitá na činnosť občianskeho monitoringu na 

spádových alebo hlavných ihriskách v každom obvode a v obvode číslo 8 

v každej mestskej časti. Dané financie sa použijú na vyplatenie odmeny 

v sume 50 eur mesačne občanom, ktorí sa budú starať o dané ihriská po 

dobu 12 mesiacov. Občania budú vybraní na základe záujmu a dohody 

poslaneckého výboru v danom obvode. 

 

 

 

Uznesenie č. 21/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ 

(schvaľovaný 3/5 väčšinou) – bod č. 1“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 5991/20, 

zast. plocha a nádv. o výmere 35 m2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 

45876479-108/2020 a jeho odpredaj Michalovi Slučiakovi, bytom Bočná 

663/6, 010 04 Žilina - Závodie, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, 

schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 233/2020 zo dňa 

14.12.2020, vo výške 61,33 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 2 176,55 

€, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo 

výške 30 €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v platnom znení. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí: osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok 

susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 

2. uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena medzi 

Michalom Slučiakom, bytom Bočná 663/6, 010 04 Žilina - Závodie, ako 

povinným z vecného bremena a mestom Žilina, ako oprávneným z vecného 

bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku 

pare. č. KN-C 5991/20, zast. plocha a nádv. o výmere 35 m2 v k. ú. Žilina v 

zmysle GP č. 45876479-108/2020 strpieť uloženie inžinierskych sietí - 

rozvody a stĺp verejného osvetlenia, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup a 

prístup na pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) v každom 

ročnom období za účelom prevádzky, údržby, kontroly, rekonštrukcie a 

odstraňovania porúch a havárií. 

 

 



 

 

Uznesenie č. 22/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 3“. 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 
 

Uznesenie č. 23/2022 

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. 24/2022 

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

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

schváliť 

 

 
 



 

 

Uznesenie č. 25/2022 

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

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

schváliť 

 

 
 

Uznesenie č. 26/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 9“. 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

schváliť 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 27/2022 

k materiálu s názvom „Schválenie zmluvných vzťahov so spoločnosťou Technické služby 

mesta Žilina, s.r.o.“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

1.uzatvorenie mandátnej zmluvy (ďalej len ,,Zmluva“) s  týmito podstatnými 

náležitosťami: 

 

a) zmluvné strany: mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 

Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

(Mandant) a Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí 

komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO:  53 946 600, štatutárny zástupca: Ing. Peter 

Rolko, konateľ (Mandatár) 

 

b) predmet Zmluvy : záväzok Mandatára vykonávať pre Mandanta komplexnú 

technickú, ekonomickú, právnu správu a údržbu sústavy verejného osvetlenia  

vrátane vianočnej výzdoby. Pri správe a údržbe sústavy verejného osvetlenia sa 

Mandatár zaväzuje pre  Mandanta: 

• zabezpečovať činnosť a proces výkonu prevádzky, údržby a riadenia verejného 

osvetlenia, operatívne zaisťovať proces odstraňovania porúch, činnosť prác 

pod napätím, činnosti spojené s diagnostikovaním, vyhľadávaním 

a odstraňovaním  káblových porúch, 

• plánovať opravy a údržbu po vecnej, nákladovej, finančnej a časovej stránke, 

• zabezpečovať príjem hlásení o poruchách verejného osvetlenia, ich evidenciu 

a odstraňovanie, 

• zabezpečovať riadenie verejného osvetlenia na základe schváleného 

harmonogramu časov spínania, 

• zastupovať Mandanta v rámci stavebného konania ako správca inžinierskych 

sietí v meste Žilina, 

• vydávať stanoviská a odborné posudky k projektovej dokumentácii týkajúcej 

sa verejného osvetlenia a vianočnej výzdoby, 

• vydávať stanoviská a odborné posudky k podnetom a žiadostiam Mandanta 

týkajúce sa verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia v lehote do 15 

pracovných dní odo dňa doručenia podnetu alebo žiadosti, 

• zabezpečovať konzultačnú činnosť pre projektantov verejného osvetlenia, 

• zabezpečovať vytýčenie podzemných vedení v teréne,  

• zabezpečovať vykonanie potrebných revízii elektrických zariadení verejného 

osvetlenia, 

• zabezpečovať technický dohľad pri výstavbe, rekonštrukcii alebo iných 

zásahoch do verejného osvetlenia, ktoré budú realizované inými osobami na 

základe zmluvného záväzku,  

• navrhovať a predkladať Mandantovi ročné finančné a vecné plány 

rekonštrukcie, modernizácie a novej výstavby verejného osvetlenia, 

implementáciu nových technológii a trendov vo verejnom osvetlení na 

nasledujúce obdobie a to do 31.10  daného kalendárneho roka alebo do 

termínu, ktorý Mandatárovi vopred písomne oznámi Mandant, 



 

 

• kontrolovať vykonávanie preventívnej údržby a všetkých  druhov opráv 

verejného osvetlenia,  

• navrhovať opatrenia pre zníženie spotreby elektrickej energie, 

• zabezpečovať periodické prehliadky a revízie všetkých elektrických zariadení a 

rozvodov verejného osvetlenia v meste Žilina v rozsahu vyplývajúcom  z 

príslušných právnych predpisov a noriem, 

• zúčastňovať sa a vyjadrovať sa pri prácach externých spoločností v mieste 

kontaktu so zariadením verejného osvetlenia, 

• zabezpečovať kontrolu prác a výkonov subdodávateľov, ktorí vykonávajú 

činnosti na základe zmluvného vzťahu, 

• zabezpečovať dodávky elektrickej energie, na  základe  zmluvy  s  

dodávateľom elektrickej energie a za týmto účelom uzatvoriť podľa pokynov 

Mandanta osobitnú zmluvu s dodávateľom elektrickej energie, 

• zabezpečovať všetky administratívne úkony  spojené  s  fungovaním  

verejného osvetlenia, 

• dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, technické normy, pokyny Mandanta a iné predpisy a 

normy a vzťahujúce sa na správu verejného osvetlenia podľa tejto Zmluvy, 

• bez zbytočného odkladu informovať Mandanta o všetkých skutočnostiach, 

ktoré by mohli mať vplyv na fungovanie správy verejného osvetlenia, 

• zabezpečovať montáž, demontáž, opravu a príležitostné osvetlenie existujúcej 

vianočnej výzdoby. 

 

c) odmena Mandatára: mesačná výška odmeny Mandatára za komplexnú správu a 

prevádzku jedného svetelného bodu v sústave verejného osvetlenia bez spotreby 

elektrickej energie predstavuje sumu vo výške 4,70,-€ bez DPH, t.j. 5,64,-€ s DPH/ 

mesiac/1svetelný bod. Mandatár vystaví Mandantovi faktúru raz mesačne vo výške 

podľa aktuálneho počtu svetelných bodov v sústave verejného osvetlenia v danom 

mesiaci.  

Preddavok za dodávky elektrickej energie od dodávateľa elektrickej energie je 

Mandatár oprávnený fakturovať Mandantovi samostatnou faktúrou vo výške 

mesačných preddavkových platieb za spotrebu elektrickej energie od dodávateľa 

elektrickej energie. Prvú faktúru za dodávku elektrickej energie vo výške mesačnej 

preddavkovej platby od dodávateľa elektrickej energie je Mandatár oprávnený 

vystaviť v mesiaci, v ktorom nadobudne účinnosť táto Zmluva. Mandatár je 

oprávnený na základe ročného vyúčtovania skutočne spotrebovanej elektrickej 

energie vyúčtovať Mandantovi náklady za ročnú skutočnú spotrebu elektrickej 

energie. V prípade, ak bude ročné vyúčtovanie skutočných nákladov za dodávky 

elektrickej energie predstavovať preplatok, Mandatár sa zaväzuje zohľadniť sumu 

preplatku v nasledujúcej mesačnej fakturácii a o túto sumu ponížiť fakturovanú 

odmenu za daný mesiac. V prípade, ak bude ročné vyúčtovanie skutočných nákladov 

za dodávky elektrickej energie predstavovať nedoplatok, suma nedoplatku za 

skutočnú spotrebu elektrickej energie bude zo strany Mandanta uhradená 

samostatnou faktúrou, ktorú vystaví Mandatár.  

 

d) trvanie Zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.8.2022. 

 

f) ukončenie Zmluvy: 

• písomnou dohodou zmluvných strán, 

• písomným odstúpením zmluvných strán od Zmluvy, 



 

 

• výpoveďou zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu so 12-mesačnou 

výpovednou dobou, 

• dňom začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok 

Mandatára, 

• rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti Mandatára, 

• rozhodnutím príslušného orgánu o zavedení nútenej správy na Mandanta. 

 

  

2. uzatvorenie dodatku č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 732/2021 zo 

dňa 16.12.2021 (ďalej len ,,Zmluva“) uzatvorenej medzi 1/Viliam Hornáček, bytom 

Dubová 3273/33, 010 07 Žilina  a 2/ Jana Hornáčková, rod. Cesneková, bytom 

Kmeťka 2089/15, 036 01 Martin – Priekopa (prenajímatelia)  a  mesto Žilina, so 

sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny 

zástupca: Mgr. Peter Fiabáne, primátor,  ktorým sa čl. III bod 2 Zmluvy mení 

nasledovne: 

,, V mesačnom nájomnom nie je sú zohľadnené náklady za spotrebu elektrickej 

energie súvisiace s využívaním predmetu nájmu nájomcom. Za týmto účelom bude 

uzatvorená osobitná zmluva o refakturácií nákladov za dodávku elektrickej energie.“ 

 

3. uzatvorenie zmluvy o refakturácií nákladov za dodávku elektrickej energie na 

dobu určitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2026  medzi Viliam Hornáček – 

ŽIVO, Dubová 3273/33, 010 07 Žilina, IČO: 41081889 a  mesto Žilina, so sídlom 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, štatutárny zástupca: 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor, predmetom ktorej je refakturácia nákladov 

vzniknutých odberom elektrickej energie na odbernom mieste  č.7216552  vo výške 

90% z výšky mesačných reálnych platieb účtovaných Viliamovi Hornáčkovi – ŽIVO 

dodávateľom elektrickej energie v súvislosti s užívaním predmetu nájmu v zmysle 

zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 731/2021 zo dňa 16.12.2021,ktorým sú: 

 

• nebytové priestory nachádzajúce sa na ul. Hálkova 22A, 010 01 Žilina 

v budove označenej ako rozostavaná stavba garáží, postavenej na parcele 

KNC 998/38 a v budove označenej ako sklad, postavenej na parcele KNC 

998/57, 

• sociálno-hygienické priestory, sklady a šatne, 

• garáže špecifikované v  Zmluve,  

• zastavané pozemky: 

   KNC č. 998/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 514 m2  

   KNC č. 998/36 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2  

   KNC č. 998/38 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320 m2  

   KNC č. 998/57 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2  

   KNC č. 998/58 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2,  

podľa LV č. 7863 pre katastrálne územie Žilina, obec Žilina 

• KNC č. 998/59 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m2 podľa LV č. 

7471 pre katastrálne územie Žilina, obec Žilina. 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 28/2022 

k materiálu s názvom „Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o.“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. prerokovať a schváliť 

zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. so 

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina, IČO: 53 946 600, a to 

nasledovne: 

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefa Juriša, MBA namiesto 

doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Branislava Delinčáka. 

 

Uznesenie č. 29/2022 

k materiálu s názvom „Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s 

realizáciou projektu parku a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 



 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 30/2022 

k materiálu s názvom „Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení 

zameranému na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie 

1. Informatívnu správu o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení 

zameranému na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami. 

 

 

 

Uznesenie č. 31/2022 

k materiálu s názvom „Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. Skonštatovať, že 

- Návrh Územného plánu mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8 bol 

zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi 

štátnej správy, samosprávy, dotknutým samosprávnym krajom, dotknutými 

právnickými osobami a verejnosťou v súlade s ustanoveniami § 22 stavebného 

zákona, 

- akceptované pripomienky sú zapracované v Územnom pláne mesta Žilina – 

Zmeny a doplnky číslo 8, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania 

ďalších stupňov projektovej dokumentácie. 

II. Zobrať na vedomie 

- Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Územného plánu mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 8. 

III. Schváliť 

- Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8 podľa ustanovenia § 26, 

ods. 3) stavebného zákona. 

 



 

 

 

Uznesenie č. 32/2022 

k materiálu s názvom „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 

5/2018, č. 2/2019 a č. 4/2020.“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. Schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018, č. 2/2019 a č. 

4/2020. 

 

 

 

V Žiline dňa 01.06.2022 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


