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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

berie na vedomie
1. Správu o príprave „Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym
krajom a mestom Žilina“

II.

splnomocňuje
1. primátora mesta Žilina podpisom uvedeného memoranda, ktorým zúčastnení
potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na príprave a realizácii Integrovaného
dopravného systému na území ŽSK, prostredníctvom ktorého bude možné
zabezpečiť zvýšenie kvality verejnej dopravy na území kraja a krajského mesta a
tým zatraktívniť cestovanie verejnou osobnou dopravou pre cestujúcich, ale i
efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Integrovaný dopravný systém (IDS) je systém dopravnej obsluhy určitého uceleného územia
verejnou dopravou, čo v tomto prípade predstavuje územie ŽSK, ktorý zahŕňa viac druhov
dopravy a linky viacerých dopravcov, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných
prepravných a tarifných podmienok. Integrovaný systém dopravy predstavuje spôsob ako
zosúladiť tarify, trasy a časové harmonogramy rôznych foriem hromadnej prepravy tak, aby
mohol cestujúci jednoducho, pohodlne a rýchlo cestovať.
V zmysle napĺňania stratégie tvorby integrácie verejnej osobnej dopravy deklarovanej v
Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, ktorého súčasťou je aj
Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 (prijaté uznesenie vlády SR č.
311 z 25. júna 2014) , Žilinský samosprávny kraj (ako gestor prípravy a implementácie podľa
dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“) a Mesto
Žilina ako gestor prípravy a implementácie udržateľného mestského rozvoja v zmysle Partnerskej
dohody SR na roky 2014-2020 (ďalej len „Partneri“) plánujú uzatvoriť toto memorandum o
vzájomnej spolupráci.
Partneri memoranda sa zaväzujú úzko spolupracovať, koordinovane riešiť úlohy, cieľavedome
prehĺbiť vzájomnú spoluprácu s cieľom, dosiahnuť efektívnu komunikáciu a spoločný postup pri
tvorbe a budovaní integrovaného dopravného systému, ako aj spolupracovať na podkladoch pre
založenie obchodnej spoločnosti, ktorá bude prevádzkovateľom integrovaného dopravného
systému na území ŽSK.
Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017 materiál prerokovala a schválila .
Komisia dopravy a komunálnych služieb na svojom zasadnutí dňa 25.01.2017 materiál
prerokovala a schválila.
Komisia finančná na svojom zasadnutí dňa 26.01.2017 materiál prerokovala a schválila.
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM
KRAJOM A MESTOM ŽILINA
V zmysle napĺňania stratégie tvorby integrácie verejnej osobnej dopravy deklarovanej v
Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, ktorého súčasťou je aj
Strategický plán rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 (prijaté uznesenie vlády
SR č. 311 z 25. júna 2014) , Žilinský samosprávny kraj (ako gestor prípravy a implementácie
podľa dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“)
a Mesto Žilina ako gestor prípravy a implementácie udržateľného mestského rozvoja v zmysle
Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 (ďalej len „Partneri“) uzatvárajú toto
memorandum o spolupráci:
Čl. 1
Predmet memoranda
(1) Partneri memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na príprave a realizácii
Integrovaného dopravného systému na území ŽSK, prostredníctvom ktorého je možné
zabezpečiť zvýšenie kvality verejnej dopravy na území kraja a krajského mesta a tým
nielen uľahčenie cestovania verejnou osobnou dopravou pre cestujúcich, ale i
efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov.
(2) Partneri memoranda sa zaväzujú pri príprave a realizácii integrácie úzko
spolupracovať, koordinovane riešiť úlohy, ktoré súvisia s tvorbou a budovaním
integrovaného dopravného systému s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu pri tvorbe
a budovaní integrovaného dopravného systému, dosiahnuť efektívnu komunikáciu a
spoločný postup pri budovaní integrovaného dopravného systému.
(3) Na zabezpečenie splnenia úloh uvedených v ods. (1) a (2) tohto článku sa Partneri
memoranda zaväzujú zabezpečiť spoločnú prípravu Integrovaného dopravného
systému na území Žilinského kraja v súlade s princípom partnerstva a za týmto účelom
partneri memoranda založia pracovnú skupinu, ktorá pre účely koordinácie
integrovaného dopravného systému a jeho zavedenia na území Žilinského kraja bude
pracovať na podkladoch pre založenie obchodnej spoločnosti, ktorá bude
prevádzkovateľom integrovaného dopravného systému a na vybudovaní integrovaného
dopravného systému na území Žilinského kraja.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia
(1) Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami prijatými
obidvoma Partnermi.
(2) Toto memorandum môže byť zrušené písomným vzájomným dohovorom obidvoch
Partnerov.
(3) Partneri vyhlasujú, že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne a vážne, nie
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú
proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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(4) Toto memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, platnosť nadobúda dňom podpisu
obidvoma stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
(5) Toto memorandum bolo schválené Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja
dňa .............. a mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ............
(6) Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, pričom každý z partnerov
dostane po jednom rovnopise.

V Žiline dňa .....................

Ing. Juraj Blanár
predseda ŽSK

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
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