ZÁPISNICA č. 1/2015
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 19. februára 2015
Dňa 19. februára 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré
otvoril a viedol MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, predseda komisie životného prostredia.
Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia, komisia bola teda uznášania schopná.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a schválenie programu.
Prerokovanie harmonogramu zasadnutí Komisie OŽP
Oboznámenie sa s Rokovacím poriadkom komisií MZ v Žiline
Návrh na odvolanie člena – neposlanca komisie mestského zastupiteľstva
Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2015
Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena
a doplnok číslo 3
7. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností)
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1
Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA privítal členov komisie
a ostatných zúčastnených a navrhol na schválenie program rokovania. Program rokovania
komisie bol schválený.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 2
Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA predložil návrh harmonogramu
zasadnutí komisie ŽP, s ktorým všetci členovia súhlasili a tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 3
Rokovací poriadok bol zaslaný spolu s pozvánkou a všetci si materiál preštudovali
a zobrali na vedomie bez pripomienok. Všetci prítomní súhlasili s elektrickou formou
zasielania materiálu a pozvánky. Na základe požiadavky neposlancov im bude zasielaný
kompletný program zasadania mestskej rady.

K bodu 4
Uznesenie č. 1/2015
-

Návrh na odvolanie člena – neposlanca komisie mestského
zastupiteľstva

Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA oboznámil prítomných
s dôvodom odvolania člena komisie životného prostredia.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať návrh a odvolať neposlanca komisie životného prostredia
p. Rudolfa Michalca
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 2/2015
Zároveň predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA informoval prítomných
o návrhu na doplnenie člena komisie Mgr. Teréziou Straňákovou.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline schváliť neposlanca komisie životného prostredia Mgr. Teréziu
Straňákovú.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 5
Uznesenie č. 3/2015
-

Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok
2015

Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA požiadal prítomných o návrhy
členov grantovej komisie za životné prostredie. Navrhol, aby členovia komisie životného
prostredia sa stali zároveň aj členmi grantovej komisie za životné prostredie.
Komisia životného prostredia navrhuje za členov grantovej komisie za životné
prostredie členov: MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, Mgr. Iveta Martinková, Mgr. Milan
Chvíla, Ing. Blanka Malá, Mgr. Vladimír Randa.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 6
Uznesenie č. 4/2015
-

Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta
Žilina – Zmena a doplnok číslo 3

Materiál predniesla a prítomných informovala Ing. arch. Júlia Durdyová - Referát
územného plánovania a urbanizmu. Členovia komisie sa zaujímali o dokumentáciu
posudzovania EIA. Ing. Vidra informoval prítomných, že táto je k dispozícii na stránke
enviroportálu ako aj na Odbore životného prostredia.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline schváliť predložený materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: 1 hlas

Zdržal sa: nikto

K bodu 7
Uznesenie č. 5/2015
-

Nakladanie
s majetkom
nehnuteľností)

(kúpa,

odpredaj,

prenájom

Materiál predniesol a prítomných informoval JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. –
vedúci Odboru právneho a majetkového.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 11.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 6/2015
-

Nakladanie
s majetkom
nehnuteľností)

(kúpa,

odpredaj,

prenájom

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál v bode 7. Komisia však
odporúča vypracovať pasportizáciu aj reklamných zariadení typu City Light a zvážiť ich
hustotu a umiestnenie.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 7/2015
-

Nakladanie
s majetkom
nehnuteľností)

(kúpa,

odpredaj,

prenájom

Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline schváliť predložený materiál v bode 2, kým nebude k uvedenému
zámeru predložená technická štúdia o riešení dopravy v danej lokalite.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 8
Mgr. Iveta Martinková – predstavila „PROJEKT revitalizácie verejného priestoru
v katastrálnom území mesta Žilina vo vnútri blokov na Dobšinského ulici, sídlisko Vlčince“ -

O V O C N Ý S A D - oddychovo-rekreačná a edukatívna zóna so zdrojom vody. Projekt by
mal fungovať ako komunitná záhrada. Viacerí členovia komisie podávali pripomienky
k projektu a poukázali aj na možné problémy pri realizácii. Projekt je vypracovaný a bude
žiadať finančnú pomoc z nadácií, grantov a mesta. Predkladateľka požiadala o pomoc pri
podpore realizácie projektu.
Členovia komisie navrhli vypracovať koncepciu - víziu revitalizácie sídlisk a zohľadniť
potreby obyvateľov.
Ing. Blanka Malá – predstavila členom komisie projekt revitalizácie Parku Ľ. Štúra,
oboznámila ich s etapami prác, výrubov a výsadby ako aj rozložením prvkov.
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA – informoval prítomných o prosbe občanov Strážova vo
veci vybudovania umyvárne na ul Agátová, ktorá je vraj v rozpore s platnou legislatívou. Ing.
Vidra – vedúci Odboru životného prostredia informoval, že v danej veci sa za životné
prostredie vyjadruje Okresný úrad Žilina a že ide o súkromnú aktivitu, nie aktivitu mesta.
Podnet bude postúpený na vyjadrenie stavebnému úradu.
K bodu 9
Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA MUDr. Juraj Popluhár, PhD.,
MBA poďakoval všetkým zúčastneným za účasť zasadnutie komisie životného prostredia pri
MZ v Žiline ukončil.
V Žiline dňa: 19.02.2015

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.,
predseda

Zapísala: Ing. Marta Moravcová

