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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.___/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.
Schvaľuje zmenu uznesenia 289/2017 zo dňa 4.12.2017 k zmluve so spoločnosťou Siemens,
a to nasledovne:
Bod č. 4 uvedeného uznesenia sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„4. zmenu uznesenia č. 48/2016 zo dňa 16.05.2016, a to nasledovne:
Body 1. a 2. sa nahrádzajú novým textom, ktorý znie:
1. Zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa uvádza do praxe
bezplatná doprava v MHD v Žiline pre kategórie cestujúcich za podmienok
a v časovom harmonograme podľa bodu 2
2.
a) od 1.1. 2018 bezplatná doprava pre žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina
b) od 1. 9. 2017 bezplatná doprava pre študentov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina a
nemajú žiadny dlh voči mestu Žilina, ako aj voči Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o.,
c) do 31.12.2017 poskytovanie bezplatnej dopravy pre kategórie cestujúcich, pre ktorých bola
zavedená pred prijatím tohto uznesenia, zostáva bez zmeny podľa doterajších podmienok.“

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom nevyžadovať bezdlžnosť pri nároku na
bezplatnú MHD len u žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina. Tie zo zákona nemôžu
pracovať, teda osobne riešiť svoj dlh a zároveň požívajú špeciálnu ochranu s prihliadnutím k
dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktoré Slovensko ratifikovalo. Predkladateľ sa stotožňuje s
názorom, že deti nemôžu byť nástrojom na vyvolávanie tlaku na rodičov, ktorí majú
podlžnosť na dani za smeti. V kategórii b, študenti je táto situácia iná, študenti majú možnosť
pracovať a tiež celkový dlh za smeti je nižší ako v kategórii žiaci.
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