ZÁPISNICA č. 10/2015
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 19.novembra 2015
Dňa 19. novembra 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 5 členovia z celkového počtu 7 a komisia bola uznášania
schopná. 2 členovia – Ing. Blanka Malá, p. Ján Púček – ospravedlnení.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a schválenie programu
Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina
Koncepcia výstavby a rekonštrukcie pešej a cyklistickej infraštruktúry v meste Žilina
Informatívna správa Športovo – rekreačné plochy Žilina – Chrasť
Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností )
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline
na rok 2016
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1
Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA privítal členov komisie
a ostatných pozvaných a navrhol na schválenie doplnenie programu o bod : „Informatívna
správa Športovo – rekreačné plochy Žilina – Chrasť“ a navrhol schválenie takto
doplneného programu rokovania. Program rokovania komisie bol schválený.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa
K bodu 2
Uznesenie č. 38/2015
-

Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách
v meste Žilina

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Peter Rolko – vedúci Odboru
dopravy.

Mgr. Martinková – upozornila na petíciu občanov voči spoplatneniu parkovania. Upozornila
na diskrimináciu obyvateľov sídlisk – návšteva – obmedzené parkovanie na 3 hodiny, inak je
potrebné zakúpenie celodenného lístka. V meste počas víkendu parkovanie bez poplatku.
Žiadala informáciu či spoplatnenie bude príjmom pre Žilinskú parkovaciu spoločnosť, ktorá
je dlžníkom mesta a je proti tomu. Ďalej sa informovala kedy sa plánuje realizácia a prečo je
potrebné koncepciu schvaľovať už teraz.
Mgr. Chvíla – spoplatnenie parkovania situáciu nerieši, treba hľadať možnosti budovania
nových parkovacích miest a konštatoval, že v materiáli je veľa koncepčných chýb. Poukázal
na diskrimináciu, že by sa malo parkovanie spoplatniť najskôr na jednom sídlisku. Apriorne
vystúpil voči spoplatneniu. Poukázal na komplikácie nahlasovania návštev. Informoval sa či
parkovacie domy budú mestské alebo budú súkromné a poukázal tiež, že ich spoplatnenie je
vysoké.
Ing. Rolko - uviedol, že koncepcia bola vypracovaná na požiadavku poslancov. Súčasne
platná zmluva so Žilinskou parkovacou je platná do roku 2023. Ňou spoplatnené sú iba
líniové parkoviská a nemalo by sa to týkať parkovacích domov, keďže budú postavené na
mestských pozemkoch. Informácia však bude ešte preverená na odbore právnom a poskytnutá
informácia členom komisie.
Mgr. Randa – vyjadril podporu vypracovanej koncepcii a potvrdil, že predložený systém
funguje v Prahe. Poukázal na to, že automobilov je veľa a nie je možné budovať líniové
parkoviská, pretože plocha sídlisk zostáva rovnaká a potrebné situáciu riešiť. Odporučil, že je
potrebná správna osveta a podanie koncepcie občanom, aby predložený materiál správne
pochopili.
MUDr. Popluhár – informoval sa či Ing. Kapitulík bol nápomocný pri spracovaní koncepcie
a či predložil svoje návrhy ako sľúbil na zastupiteľstve. Ing. Rolko odpovedal, že nie.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlas

Proti: 2 hlasy

Zdržal sa: 2 hlasy

Za
Mgr. Vladimír Randa
Proti
Mgr. Iveta Martinková
Ing. Milan Chvíla
Zdržal sa
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Terézia Straňáková
Z hlasovania komisie vyplýva , že z dôvodu nedostatočne dopracovaného
predloženého materiálu a množstva pripomienok neodporúča Mestskej rade v Žiline
a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť predložený materiál.

K bodu 3
Uznesenie č. 39/2015
-

Koncepcia výstavby a rekonštrukcie pešej a cyklistickej
infraštruktúry v meste Žilina

O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil Ing. Peter Rolko –
vedúci Odboru dopravy.
Mgr. Randa – informoval sa, či boli zapracované požiadavky občanov, na čo mu Ing. Rolko
odpovedal, že všetky obhliadky území sa uskutočnili s príslušnými poslancami volebných
obvodov, odborníkmi a prihliadalo sa aj na podnety občanov, ktoré neustále prichádzajú.
MUDr. Popluhár – informoval sa či sa počíta v tomto roku aj s využitím vyčlenených
finančných prostriedkov – 300.000,- € mestským zastupiteľstvom. Ing. Rolko uviedol, že
finančné prostriedky nie je možné využiť z dôvodu potrebného času na verejné obstarávanie
a vypracovanie projektovej dokumentácie.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa
K bodu 4
Uznesenie č. 40/2015
-

Informatívna správa Športovo – rekreačné plochy Žilina –
Chrasť

Tento materiál bol vypracovaný ako informatívna správa a bude slúžiť ako podklad
pre všeobecnú diskusiu o využití predmetného územia. Na jej základe budú vypracované
požiadavky, ktoré sa premietnu do súťažných podmienok pre architektonickú súťaž návrhov.
Výsledný súťažný návrh bude podkladom pre spracovanie Územného plánu zóny tejto
lokality. Predseda komisie požiadal členov o ich návrhy.
Mgr. Martinková – poukázala na nesystematické riešenie športovísk v meste a chaos – AŽIŠ,
korytnačka, Karpatská. Preferuje dostavanie jestvujúcich areálov a potom plánovať nové.
MUDr. Popluhár – upozornil, že športoviská, ktoré uviedla sú v súkromných rukách a mesto
nemôže do nich investovať. Taktiež konštatoval, že športoviská v rukách Ing. George

Trabelssieho sa riešili na mnohých zastupiteľstvách mnoho hodín a bez výsledku, takže ide
o patovú situáciu a mesto by preto malo mať niečo vlastné.
Mgr. Starňáková – poukázala na to, že funkčnosť územia už bola schválená
v predchádzajúcich rokoch.
Mgr. Randa – navrhol rozšíriť plánovanú zónu aj do Lesoparku.
Ing. Vidra – upozornil, že toto územie je lesom osobitného určenia a navrhovaná zmena
zrejme nebude možná.
Ing. Chvíla – informoval sa či riešený pozemok je už vo vlastníctve mesta
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a zobrať na vedomie predložený materiál
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa
K bodu 5
Uznesenie č. 41/2015
-

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, 8, 9, 10, 11,12 a
13.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 42/2015
-

Nakladanie
s majetkom
nehnuteľností)

(kúpa,

odpredaj,

prenájom

Bod 7 – Zámer prenechania obslužno-technického objektu v Lesoparku Chrasť, súp. č. 8398,
ktorý sa nachádza na pozemku KN-C 4958/5 v kat. úz. Žilina o rozlohe 393 m² do nájmu
formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami.
Mgr. Randa – informoval sa či nie je iná možnosť prenájmu ako verejno-obchodnou súťažou.
Poukázal, že posledné obdobie došlo k častým zmenám prevádzkovateľov a či je
rozhodujúcim kritériom pri výbere iba cena alebo aj vízia.
JUDr. Ulaher – podmienky návrhu sú rovnaké ako v minulosti. Hodnotenie ponúk musí byť
objektívne. Ak by nebola rozhodujúca cena išlo by o subjektívne hodnotenie.
Mgr. Randa – navrhuje vypustiť údržbu ihriska z podmienok – bod f), pretože nie každý kto
by chcel prevádzkovať objekt má s touto činnosťou skúsenosti a mohol by zabezpečiť
bezpečnosť. Navrhuje, aby sa o tieto práce postarala spoločnosť, ktorá tieto vykonáva pre
mesto na ostatných ihriskách.
Návrh Mgr. Randu – vypustiť z pís. f) opravy detských preliezok, vrátane šmýkačiek
a preliezkových lán, hojdačiek, kolotoča podľa požiadaviek prenajímateľa,
Predseda komisie dal hlasovať o návrhu.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: 1 hlas

Zdržal sa: nikto

Za
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa
Proti
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál v bode 7.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 6
Uznesenie č. 43/2015
-

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline
a Mestskej rady v Žiline na rok 2016

O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil predseda komisie
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA. Navrhol, aby komisia zasadala v roku 2016 vždy
vo štvrtok pred MR o 15,00 hod v zasadačke PP, tak ako tento rok.
Harmonogram zasadania komisie ŽP pre rok 2016
21.01.2016
10.03.2016
21.04.2016
02.06.2016
31.08.2016
13.10.2016
17.11.2016
Predseda komisie vyzval členov na ďalšie návrhy. Keďže nebol iný návrh dal hlasovať
o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Ing. Milan Chvíla
Mgr. Terézia Straňáková
Mgr. Vladimír Randa
K bodu 7
Mgr. Martinková – občania sa na ňu obracajú so žiadosťou či je možné riešiť vraky na
súkromných pozemkoch. Ing. Vidra uviedol, že mesto nemá na to kompetencie.

Ing. Chvíla – poukázal na chátrajúce neestetické predajné stánky a možnosť ich odstránenia.
Požiadať odbor právny o informáciu možnosti riešenia.
Mgr. Randa – zaujímal sa o situáciu s prístupovou cestou na Novom cintoríne. Ing. Vidra
informoval, že momentálna situácia je taká, že je vlastník pôvodnej prístupovej cesty p.
Francl túto počas pamiatky zosnulých sprístupnil pre vozidlá, ktoré zabezpečujú vývoz
odpadu ako aj obnovil prívod vody a v súčasnosti sa rokuje o uzatvorení zmluvy o prenájme.
MUDr. Popluhár – informoval sa o podnete občanov M. Rázusa, ktorí žiadajú o riešenie
stromoradia. Ing. Vidra informoval, že je naplánované stretnutie s občanmi priamo na mieste
a Ing. Malá spracuje návrh na riešenie potrebných zásahov a obnovy.
Mgr. Randa – informoval sa na stanovisko odboru životného prostredia týkajúce sa výrubu
stromov, ktoré žiada v uvedenej lokalite Ryba. Ing. Vidra uviedol, že žiadateľ požiadal
o výrub na svojom pozemku a v prípade, že splní všetky podmienky dané legislatívou mesto
vydá rozhodnutie na výrub.
K bodu 8
Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA poďakoval všetkým
zúčastneným za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončil.
V Žiline dňa: 19.11.2015

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
predseda
Zapísala: Ing. Marta Moravcová

