ZÁPISNICA č. 1/2014
z mimoriadneho zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo
dňa 20. februára 2014
Dňa 20. februára 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline mimoriadne
zasadnutie komisie, ktoré sa uskutočnilo spoločne s komisiu územného plánovania
a výstavby, ktoré otvoril a viedol Ing. arch. Dušan Maňák, predseda komisie územného
plánovania a výstavby.
Na zasadnutí boli prítomní 5 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda
uznášania schopná. 3 členovia – Mgr. Ladislav Čellár, Ing. Pavol Marček a Jaroslav Gažo –
ospravedlnení.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa
3. Záver
K bodu 1
Poverený zástupca vedením zasadania komisie životného prostredia Ing. arch. Dušan
Maňák privítal členov komisie a navrhol na schválenie program rokovania. Program
rokovania komisie bol schválený.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 2
Uznesenie č. 1/2014
-

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina
a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na zasadnutí chýbal predkladateľ materiálu alebo zástupca zainteresovaných strán.
Členom nebol známy výsledok rokovania medzi rodičmi, školskou radou a výsledok riešenia
petície rodičov.
V prípade, že došlo k dohode medzi zainteresovanými stranami komisia životného
prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline predložený
materiál prerokovať a schváliť.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 3
Na záver zasadnutia Ing. arch. Dušan Maňák poďakoval všetkým zúčastneným za
účasť a spoločné zasadnutie komisie životného prostredia a komisie územného plánovania
a výstavby pri MZ v Žiline ukončil.
V Žiline dňa: 20.02.2014
Ing. arch. Dušan Maňák
poverený zastupovaním
Zapísala: Ing. Marta Moravcová

