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ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie dopravy, ktoré sa konalo dňa 30.08.2022 

 

 

Dňa 30.08.2022 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 7 

členov komisie z celkového počtu 13 a uviedol, že pán poslanec Cáder, pán poslanec Talapka, 

pán doktor Gogola, pán inžinier Mikula, pani inžinierka Zemiaková a pán inžinier Čerňan sa 

z účasti na zasadnutí komisie ospravedlnili. 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 môže byť upravené. Program 

zasadnutia komisie bol jednomyseľne schválený. 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

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

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

dopravy 

3. 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 obdobie roku 2021 

4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 147/2020 zo dňa 

28.09.2020 

5. Informatívna správa - Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta 

6. Záznam z výsledku kontroly Podpory cyklistickej dopravy realizovanej Najvyšším 

kontrolným úradom SR 

7. 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 – august 2022 

8. Rôzne - diskusia 

9. Záver 
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K bodu 2 

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. 2 z časti 

KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaná nadpolovičnou väčšinou), bodmi č.  5 a 8 z časti 

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou), bodmi č. 2 a 3 z časti 

ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ, bodmi č. 1 a 2 z časti NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ a bodmi 

č. 1, 2, 7 a 9 z časti VECNÉ BREMENÁ tohto materiálu. S obsahom materiálu členov 

komisie oboznámila JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M. (vedúca OPMaVO). 

Nakladanie s majetkom – KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaná nadpolovičnou 

väčšinou) – bod č. 2 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci nej pán inžinier Bolo upozornil na, podľa 

jeho názoru, nízke ceny za pozemky v danej lokalite. K tomu pani doktorka uviedla, že sa 

jedná o verejno-prospešnú stavbu a pokiaľ nebudú dotknutí súhlasiť s kúpnymi zmluvami 

môže dôjsť k vyvlastňovaciemu konaniu. Po skončení krátkej diskusie dal predseda komisie 

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

výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

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

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci nej pán profesor Čelko uviedol, že tento 

návrh sa na zasadnutí komisie objavil v podstate bez zmeny už viackrát. Podľa jeho názoru 

oplotenie výrazne zasahuje do cesty, aj keď sa predkladateľ snaží navodiť dojem, že nie. Pán 

Korček podporil tento názor a vyjadril sa, že nemá dôvod meniť svoje pôvodné rozhodnutie 

v tejto veci. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. 

Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     0 proti:     5 zdržalo sa:     2

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Igor Korček Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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Nakladanie s majetkom – ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) – bod č. 8 

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

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

s nasledovným výsledkom: 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ – bod č. 2 

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

že vozidlá polície využívajú na parkovanie chodníky, ktoré nie sú na to určené. Členovia 

komisie sa zhodli na tom, že so zámenou súhlasia pod podmienkou, že budúci vlastník si 

zlegalizuje predmetné parkovacie plochy. Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať 

o takto upravenom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným 

výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ – bod č. 3 

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

a tak dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu 

hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Jozef Bobáň

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

 



4/8 

 

Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – bod č. 1 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. V rámci diskusie pán inžinier Bobáň upozornil na 

to, že mesto Žilina týmto návrhom príde o 5 parkovacích miest. K tomu pán doktor Vozárik 

uviedol, že tieto miesta sú momentálne v správe Žilinskej parkovacej spoločnosti, a preto sa 

oddelenie dopravy k projektu nevyjadrovalo. Tiež ale uviedol, že v danej lokalite mesto Žilina 

neeviduje nedostatok parkovacích miest. 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:     3

Ing. Ján Pažický Igor Korček

Ing. Martin Bolo Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – bod č. 2 

Vzhľadom na to, že tento bod súvisel s predchádzajúcim prerokovávaným bodom, dal 

predseda komisie rovno hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Členovia komisie o 

návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     4 proti:     0 zdržalo sa:     3

Ing. Ján Pažický Igor Korček

Ing. Martin Bolo Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 1 

K tomuto bodu otvoril predseda diskusiu. Následne dal predseda komisie hlasovať o návrhu 

na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     0 proti:     0 zdržalo sa:     7

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

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. 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:     6 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Igor Korček

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

Nakladanie s majetkom – VECNÉ BREMENÁ bod č. 7 

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:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

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:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania
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K bodu 3 

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 obdobie roku 2021“. 

S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán inžinier Kolesár (konateľ spoločnosti 

DPMŽ s.r.o.). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania diskusiu. Po 

skončení všeobecnej diskusie o aktuálnom stave dopravného podniku MHD v Žiline dal 

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

nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 4 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Návrh na zrušenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 147/2020 zo dňa 28.09.2020“. S obsahom 

tohto materiálu prítomných oboznámil Ing. Arch. Rudolf Chodelka (riaditeľ ÚHA). 

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:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

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 „Informatívna správa - 

Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách mesta“. S  obsahom tohto materiálu 

prítomných oboznámil prostredníctvom videohovoru pán inžinier Berger (prednosta 

Mestského úradu v Žiline). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania 

diskusiu. V rámci nej pán Korček upozornil na to, že mnohé objekty sú v havarijnom stave 

a budú si vyžadovať veľké investície. Položil otázku, či je mesto Žilina schopné takéto 

investície finančne zvládnuť v prípade prevzatia týchto objektov do správy. K tomu pán 

prednosta uviedol, že mesto Žilina momentálne na potrebné opravy financie nemá, ale je len 
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otázkou času, kedy povinnosť postarať sa o tieto objekty na mesto dopadne a čím to bude 

neskôr, tým budú finančné náklady na ich opravu vyššie. Po skončení diskusie dal predseda 

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

výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

K bodu 6 

V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „Záznam z výsledku 

kontroly Podpory cyklistickej dopravy realizovanej Najvyšším kontrolným úradom SR“.        

S obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán doktor Vozárik (poverený vedením 

OSVPaŽP). V krátkosti vysvetlil dôvody predkladania tohto materiálu. Následne predseda 

komisie otvoril k tomuto bodu rokovania diskusiu. Vzhľadom na to, že voči tomuto materiálu 

nemali členovia komisie žiadne pripomienky, dal predseda komisie hlasovať o návrhu na 

uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     7 proti:     0 zdržalo sa:     0

Ing. Ján Pažický

Igor Korček

Ing. Martin Bolo

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 „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 – august 

2022“. Rovnako aj s obsahom tohto materiálu prítomných oboznámil pán doktor Vozárik 

(poverený vedením OSVPaŽP). Následne predseda komisie otvoril k tomuto bodu rokovania 

diskusiu. V rámci nej pán inžinier Bolo uviedol, že by bolo možno vhodné v predkladanom 

dokumente výraz „nevyužívané športoviská“ nahradiť iným termínom (napr. iné plochy 

a pod.), nakoľko súčasný stav vzbudzuje dojem, že sa za účelom budovania parkovacích miest 

budú rušiť športoviská, hoci tieto plochy už reálne ako športoviská neslúžia. V diskusii ďalej 

pán inžinier Oršula položil otázku, či budovanie parkovacích miest na úkor zelene je 

koncepčne v poriadku. K tomu pán doktor Vozárik uviedol, že lokality, ktoré sú súčasťou 

predloženého materiálu, sú vopred prerokované a odsúhlasené Útvarom hlavného architekta 

mesta Žilina, aby v budúcnosti nedochádzalo ku konfliktom pri schvaľovacom procese. 
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Po skončení diskusie dal predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie 

o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom: 

za:     6 proti:     0 zdržalo sa:     1

Ing. Ján Pažický Ing. Martin Bolo

Igor Korček

Ing. Jozef Bobáň

Ing. Marian Oršula

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. František Bobenič

výsledok hlasovania

 

 

K bodu 8 (Rôzne – diskusia) 

- 

 

K bodu 9 

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

 

V Žiline dňa 31.08.2022 

 

 

 

 

Ing. Ján Pažický, v.r. 

predseda Komisie dopravy  

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Ing. Peter Chvastek 



zo zasadnutia Komisie dopravy, konaného dňa 30.08.2022 

 

 

 

 

Uznesenie č. 33/2022 

k materiálu s názvom „Nakladanie s majetkom – KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaná 

nadpolovičnou väčšinou) – bod č. 2“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

• odkúpenie pozemkov za účelom realizácie stavby „Budatín - Zádubnie, 

chodník popri ceste III/01167-časť G,H,I“, v k. ú. Zádubnie: 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Uznesenie č. 34/2022 

k materiálu s názvom „ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) – bod č. 

5“. 

 

Komisia dopravy neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku pare. č. KN-C 1370/5, zast. plocha a nádvorie 

o výmere 13 m2 v k. ú. Trnové v zmysle GP č. 52168735-44/2021 a jeho odpredaj Petrovi 

Paurovi a manž. Alexandre Paurovej, obaja bytom Na Bárek 1470/2, 010 01 Žilina, za cenu 

stanovenú mestským zastupiteľstvom vo výške 70 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 910 €, 

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 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko pri 

geodetickom zameraní sa zistilo, že pri výstavbe oporného múru - oplotenia pozemku a 

rodinného domu žiadateľov, došlo k presahu do mestského pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 35/2022 

k materiálu s názvom „ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ (schvaľovaný 3/5 väčšinou) – bod č. 

8“. 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

 

 
 

Uznesenie č. 36/2022 

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

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. schváliť 

 
 

Komisia dopravy odporúča návrh schváliť za podmienky, že budúci vlastník si zlegalizuje 

plochy využívané na parkovanie ako oficiálne parkovacie plochy! 



 

 

Uznesenie č. 37/2022 

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

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

 
 

Uznesenie č. 38/2022 

k materiálu s názvom „NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – bod č. 1“. 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

 
 



 

 

 
 

 

Uznesenie č. 39/2022 

k materiálu s názvom „NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ – bod č. 2“. 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 40/2022 

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 

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov 

pare. č. KN-C 3670/120 a parc. č. KN-C 3670/166 v k. ú. Žilina, zap. na LV č. 6862, 

ako oprávneného z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti vlastníka 

zaťaženého pozemku parc. č. KN-E 2721/2 v k. ú. Žilina v zmysle GP č. 54432090-

43/2022 v rozsahu dielu „1“ o výmere 111 m2 strpieť právo umiestnenia, realizácie a 

vykonávania údržby dopravného napojenia - vjazdu a súvisiacich stavebných objektov 

(vsakovacia jama), právo prechodu osobami a prejazdu technickými zariadeniami a 

dopravnými prostriedkami za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom č. 

93/2022 v celkovej hodnote 4 144,48 €, ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie 

ZP vo výške 223 €. 

 

Uznesenie č. 41/2022 

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 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in rem“ v 

prospech každodobého vlastníka pozemkovej nehnuteľnosti parc. č. KN-C 309/4 a 

KN-C 309/5 v k. ú. Zádubnie, zapísanej na LV č. 439, ako budúceho oprávneného z 

vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku 

parc. č. KN-C 1039 v k. ú. Zádubnie strpieť v rozsahu cca 7 m2 uloženie a umiestnenie 

inžinierskej siete - odtokového kanalizačného potrubia z ČOV, priznanie ochranného 

pásma v zmysle platných právnych predpisov a v práve vstupu a prístupu na 

predmetný pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, 

údržby a kontroly, odstraňovania porúch a havárií. 

Zmluva o zriadení vecného bremena bude opätovne podliehať schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline s tým, že presný rozsah vecného bremena bude vymedzený 

geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na 

určenie jednorazovej odplaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 42/2022 

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

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

 

 
 

 

 

Uznesenie č. 43/2022 

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 obdobie roku 2021“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. schváliť 

Vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom 

záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline prevádzkovateľom vo 

výške -818 259,91 EUR za rok 2021. 

II. zobrať na vedomie 

Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za obdobie 1-

12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 44/2022 

k materiálu s názvom „Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 

147/2020 zo dňa 28.09.2020“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zrušiť 

Uznesenie č. 147/2020 k Návrhu na osadenie zastávkových prístreškov v 

okrajových mestských častiach. 

 

Uznesenie č. 45/2022 

k materiálu s názvom „Informatívna správa - Návrh efektívnej správy objektov na 

komunikáciách mesta“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. prerokovať a zobrať na vedomie  

1. informatívnu správu „Návrh efektívnej správy objektov na komunikáciách 

mesta“ 

 

Uznesenie č. 46/2022 

k materiálu s názvom „Záznam z výsledku kontroly Podpory cyklistickej dopravy 

realizovanej Najvyšším kontrolným úradom SR“ 

 

Komisia dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie  

1. Záznam z kontroly Podpory cyklistickej dopravy realizovanej Najvyšším 

kontrolným úradom. 

 

Uznesenie č. 47/2022 

k materiálu s názvom „Záznam z výsledku kontroly Podpory cyklistickej dopravy 

realizovanej Najvyšším kontrolným úradom SR“ 

 

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 – august 

2022. 

 

 

V Žiline dňa 31.08.2022 

 

Ing. Ján Pažický, v. r. 

predseda Komisie dopravy 


