ZÁPIS č. 5/2014
zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo
dňa 12. júna 2014
Dňa 12. júna 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie
územného plánovania a výstavby.
Na zasadnutí boli prítomní: 3 členovia
Ospravedlnení: Ing. Štrba, Ing. Janušek, Ing. arch. Dušan Maňák
Neprítomní: Ing. Bačík, MUDr. Bačinský
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia komisie územného
plánovania a výstavby.
Program rokovania:
1.Otvorenie a schválenie programu
2. Materiál predkladaný do Mestskej rady, konanej dňa 16. 6. 2014
3. Rôzne
1.
Vzhľadom k tomu, že komisia ÚPaV nebola uznášaniaschopná, prijaté uznesenia z komisie
budú záväzné až po hlasovaní neprítomných formou per-rollam.
2.
• K bodu 5 – určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – mat. č. 51/2014
• K bodu 6 . určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina – mat. č.
52/2014
Mgr. Brathová – vedúca odboru organizačného oboznámila prítomných členov komisie
s predkladaným materiálom do Mestskej rady konanej dňa 16. 6. 2014
Uznesenie č. 19/2014
Komisia k predkladaným materiálom nemá námietky a odporúča ich schváliť.
Hlasovanie :
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za: 3 /Ing. Janušek, Ing. Štrba, Ing. Arch. Maňák
Proti:
Zdržal sa: 2/ Ing. Bačík, MUDr. Bačinský,

• K bodu 16 – Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina
a skupinou SIRS- mat. č. 62/2014
Uznesenie č. 20/2014
Komisia k predkladanému materiálu hlasovala:
Poslankyňa p. Smikoňová - hlasovala som proti: nesúhlasí zahrnúť do zámeny,
pozemky okolo OD TESCO.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
1 p. Smikoňová Anna
Zdržal sa: 2. JUDr. Hamalová Gabriela, Mgr.Kašša Róbert
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za: 1 /Ing. Janušek/
Proti:
Zdržal sa: 3 /Ing. Štrba, MUDr. Bačinský, Ing. Bačík,
Hlasovanie per – rollam – Ing.arch. Maňák
Ing. Arch. Maňák, predseda komisie predkladaný materiál navrhuje prerokovať v MR a MZ
a v danom znení ho odporúča neschváliť.
• K bodu 17 – Nakladanie s majetkom /odpredaj, zámer predaja, prenájom,
zámena, kúpa, zriadenie vecného bremena / - mat. č. 63/2014
Uznesenie č. 21/2014
K predkladanému materiálu komisia ÚPaV nemá námietky, odporúča ho schváliť.
Hlasovanie:
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za: 2 / Ing. Janušek, Ing. Štrba/
Proti:
Zdržal sa: 2/Ing. Bačík, MUDr. Bačinský,
Hlasovanie per-rollam
Ing. Arch. Maňák odporúča:
K bodu 1.
Nedoporučuje odpredať pozemok pre realizáciu zámeru investora, ktorý nie je v súlade so
základnou funkciou nemocnice a z dôvodu nedostatku verejných parkov. miest
K bodu 10
Doporučuje definitívne riešenie uvedeného problému majetkoprávnym vysporiadaním
zastavanej časti verejnej komunikácie v prospech mesta
K bodu 16
V prípade realizácie zámerov po výmene pozemkov znamenajúcich investičnú činnosť
v území požadovať zachovanie, resp. náhradu dotknutej zelene v rovnakom rozsahu záberu
Zapísala: Mária Brtnická
Schválil: Ing. arch. Dušan Maňák
predseda komisie

