ZÁPISNICA č. 2/2015
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 26. marca 2015
Dňa 26. marca 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 6 členovia z celkového počtu 7 a komisia bola uznášania
schopná. 1 člen – Mgr. Terézia Straňáková ospravedlnená.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a schválenie programu.
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Žilina
5. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností)
6. Rôzne
7. 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
Uznesenie č. 8/2015
-

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil predseda komisie
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA. Podľa názoru prítomných článok 12 ods. 2 nie je možné
dodržať z dôvodu konania viacerých komisií súčasne. Navrhujú teda vypustiť slovo
„povinne“ sa zúčastňuje pís. a) vedúci príslušného organizačného útvaru – môže byť zároveň
predkladateľom materiálu a pri uskutočnení viacerých komisií s požiadavkou prerokovania
toho istého materiálu to nie je uskutočniteľné.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať návrh a schváliť predložený materiál a navrhuje úpravu
čl.12 odsk2.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 3
Uznesenie č. 9/2015
-

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline

O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil predseda komisie
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA. Vzhľadom na dotazy týkajúce sa tajného hlasovania bola
prizvaná aj spracovateľka materiálu Mgr. Jana Brathová – vedúca Odboru vnútorného, ktorá
zodpovedala otázky.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: 1

K bodu 4
Uznesenie č. 10/2015
-

Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta Žilina

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Andrej Vidra – vedúci Odboru
životného prostredia.
Ing. Vidra tiež odpovedal na otázky a prítomných informoval o súčasnej situácii
týkajúcej sa spravovania cintorínov, dôvodoch výpovede súčasnému správcovi a ďalšie
možnosti riešenia. Ďalšie otázky sa týkali aj dopadu prechodu správcovstva na mesto,
a poskytovania služieb občanom.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 5
Uznesenie č. 11/2015
-

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, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 12/2015
-

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 8, z dôvodu nevhodnej
lokalizácie objektu, nevýhodnosti prenájmu pre mesto a neriešenia dopravnej situácie a
skomplikovania dopravy v danej lokalite.
Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 6
MUDr. Juraj Popluhár, PhD. – informoval prítomných o návrhu Ing. arch. Dušana Maňáka –
predsedu komisie územného plánovania a výstavby, na mimoriadne spoločné zasadanie
komisií územného plánovania a výstavby, dopravnej a životného prostredia vo veci
prerokovania UPN – Rudiny II, ktoré vzišlo z verejného prerokovania, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16.04.2015. Termín spoločného zasadania sa stanovil na 09.04.2015 o 14,00 hod., ktorý
zobrali všetci členovia na vedomie a predseda požiadal členov o účasť. Sekretár zabezpečí
rozoslanie pozvánky.
- informoval prítomných o judikatúre ohľadom vydávania tlačovín obcou – mestom
a to súdneho rozhodnutia Okresnej prokuratúry Bratislava IV zo dňa 09.06.2014, z ktorého
vyplýva, že rozhodovanie vo veciach obecnej správy, do ktorej patrí aj rozhodovanie
o vydávaní tlačovín vydávaných mestskou časťou je zverené do právomoci starostu ako
výkonného a štatutárneho orgánu obce a miestne zastupiteľstvo nemôže teda formou uznesení
rozhodovať o obsahu vydávanej tlačoviny.
- požiadavka na zasielanie materiálov v papierovej forme všetkým poslancom –
komisia odporučila zasielanie iba poslancom, ktorí o to požiadajú,
- na základe požiadavky z predchádzajúceho zasadania vypracoval Odbor majetkový
a právny pasport RIP zariadení na území mesta, ktorý bol zaslaný členom komisie. Bola
vznesená požiadavka na vypracovanie grafickej prílohy RIP zariadení - JUDr. Jakub Ulaher,
PhD., LL.M. odpovedal na otázky s tým súvisiacimi a odporučil záujemcom dohodnúť si
konzultáciu priamo na odbore. VZN upravuje podmienky iba na mestských pozemkoch,
umiestnenie na súkromných pozemkoch rieši územný plán.
Mgr. Vladimír Randa – pripraví návrh, aby sa RIP zariadenia umiestňovali mimo zelene
a znížil sa „reklamný smog“,
- tlmočil podnet občanov na prevádzkovateľa Telka v meste – požiadavka na zníženie
hlasitosti, odstránenie nevhodnej upútavky na predstavenie – Mestského divadla,
- návrh, aby sa rekonštrukcie parkov a námestí prezentovali v dostatočnom časovom
predstihu verejne s občanmi, aby sa zohľadnili ich požiadavky. Ing. Vidra súhlasil a pozval
prítomných na prezentáciu revitalizácie parku Ľ. Štúra, ktorá sa koná 27.03.2015 na
Mestskom úrade v Žiline.
- podnet na riešenie problematiky áut na ul. Hečkova – parkovanie na chodníkoch a
poškodzovanie zelene,
- stromoradie na ul. A. Rudnaya – estetizácia stromoradia - mladá výsadba, stromy
orezané na hlavu - zjednotenie porastov. Ing. Vidra informoval, že na jeseň sa bude situácia
riešiť.

Ján Puček – návrh riešiť podnety občanov prednostne s poslancami v príslušných volebných
obvodoch na stretnutí s občanmi.
Ing. Blanka Malá – požiadala o pomoc pri riešení problému rušenia nočného kľudu na ul.
Martina Rázusa spoločnosťou Ryba a.s., ktorej mesto schválilo nočnú prevádzku. Upozornila
na opakované podnety občanov, petíciu a viacnásobné riešenie prostredníctvom MP. Bolo
odporúčané oslovenie RÚVZ v Žiline na vykonanie skúšok intenzity hluku. Žiada vysvetlenie
k faktu, že napriek tomu že prevádzka dlhé roky porušuje VZN 2/2009 II.časť, článok 3, bod
3c, mesto povolenie vydalo, namiesto toho aby stále narušovanie nočného kľudu riešilo.
Ing. Iveta Martinková – otvoriť otázku zatrubnenia Všiváku. Ing. Vidra informoval
o vydanom stavebnom povolení. Členovia komisie nepodporujú zatrubnenie Všiváka.
K bodu 7
Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA poďakoval všetkým
zúčastneným za účasť zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončil.
V Žiline dňa: 26.03.2015

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.,
predseda

Zapísala: Ing. Marta Moravcová

