ZÁPISNICA č. 3/2013
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo
dňa 10. apríla 2013
Dňa 10. apríla 2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline zasadnutie komisie,
ktoré otvoril a viedol Mgr. Ladislav Čellár, predseda komisie ţivotného prostredia.
Na zasadnutí boli prítomní 6 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda uznášania
schopná. 2 členovia: Jaroslav Gaţo a Anna Smikoňová – ospravedlnení.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie ţivotného
prostredia.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu.
Koncepcia riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Ţilina
Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaţe - Turie
Nakladanie s majetkom mesta
Návrh VZN o odpadoch
Diskusia
Záver

K bodu 1
Predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár privítal členov komisie a ostatných
zúčastnených a navrhol na schválenie program rokovania. Program rokovania komisie bol
schválený.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 2
Uznesenie č. 9/2013
-

Koncepcia riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste
Žilina

Materiál predniesol Ing. Igor Líška.
MUDr. Ľubomír Baţík a Ing.arch Dušan Maňák – navrhli, aby sa pri úvahách o spoplatňovaní
rezidentných parkovacích kariet počítalo s dvoma kartami na jednu rodinu a zvýšený
niekoľkonásobný poplatok zaviesť aţ na ďalšie auto. Ďalej poukázali, ţe treba zo sídlisk
vytlačiť dodávky, nákladné a firemné autá. Ďalší návrh sa týkal moţností vybudovania
parkovacích domov podľa navrhnutej koncepcie a vytvoriť zvýhodnené podmienky na
výstavbu objektov pre obyvateľov bytových domov.
Ing.arch Dušan Maňák – ďalšie zahusťovanie sídlisk podmieniť vybudovaním parkovacích
miest k bytovému domu.

Ing. Igor Líška reagoval na diskusiu, ţe tieto konkrétne podmienky budú riešené v ďalšom
spracovávanom materiáli, keď bude schválená predkladaná koncepcia, kde budú navrhnuté
konkrétne návrhy a riešenia.
Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Ţiline prerokovať a schváliť predkladaný materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 3
Uznesenie č. 10/2013
-

Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže

Materiál predniesol JUDr. Jakub Ulaher.
Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Ţiline prerokovať a schváliť predloţený materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 4
Uznesenie č. 11/2013
-

Nakladanie s majetkom mesta

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher.
Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Ţiline predloţený materiál prerokovať a schváliť
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 5
Uznesenie č. 12/2013
-

Návrh VZN o odpadoch

Materiál odprezentoval Ing. Andrej Vidra.
MUDr. Ľubomír Baţík poukázal, ţe riešenie problematiky s nakladaním biologicky
rozloţiteľným komunálnym odpadom by mal riešiť ŢSK a nenechávať riešenie iba na
mestách a obciach.
p. Smikoňová podala písomne pozmeňujúci návrh :
Čl. 11 ods.2 – doplniť : Odpad uvedený v odseku 1 môţu občania – fyzické osoby s trvalým
pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor pri skládke v Povaţskom
Chlmci a na zbernom dvore v Ţiline - ul. Jánošíkova.
Čl. 12 ods.3 – doplniť : Odpad uvedený v odseku 1 môţu občania – fyzické osoby s trvalým
pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor pri skládke v Povaţskom
Chlmci a na zbernom dvore v Ţiline - ul. Jánošíkova.

Komisia ţivotného prostredia navrhuje nahradiť pôvodný text v znení:
Čl. 11 ods.2 Odpad uvedený v odseku 1 môţu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom
na území mesta, odovzdať bezplatne na skládku v Povaţskom Chlmci a na zbernom dvore
v Ţiline - ul. Jánošíkova.
Čl. 12 ods.3 Odpad uvedený v odseku 1 môţu občania – fyzické osoby s trvalým pobytom
na území mesta, odovzdať bezplatne na skládku v Povaţskom Chlmci a na zbernom dvore
v Ţiline - ul. Jánošíkova.
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Ostatné ustanovenia predkladaného materiálu zostanú nezmenené.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Ţiline predloţený materiál prerokovať a schváliť s pozmeňujúcim návrhom p. Smikoňovej.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 6
MUDr. Ľubomír Baţík – poţiadal o spoluprácu pri riešení problému znečisťovania pôdy
ropnými látkami – Píla Bánová a riešení vzniknutej skládky stavebného odpadu na
súkromnom pozemku v Závodí - pri Rajčianke.
Mgr. Ladislav Čellár – poţiadať o spoluprácu MP pri kontrole priestorov za ZŠ Hollého,
pretoţe po minuloročnom vyčistení sa začína znova tvoriť skládka občanmi, ktorí rozoberajú
elektrodpad.
K bodu 7
Na záver zasadnutia p. predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár poďakoval všetkým
zúčastneným za účasť a zasadnutie Komisie ţivotného prostredia pri MZ v Ţiline ukončil.
V Ţiline dňa: 10.04.2013
Mgr. Ladislav Čellár
predseda
Zapísala: Ing. Marta Moravcová

