ZÁPISNICA č. 02/2016
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 10.marca 2016
Dňa 10. marca 2016 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 4 členovia z celkového počtu 7 a komisia bola uznášania
schopná. 3 členovia – Ing. Blanka Malá, Mgr. Vladimír Randa a Mgr. Terézia Straňáková ospravedlnení.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Správa k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č.
19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku,
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
3. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie
vecného bremena)
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, privítal
členov komisie a ostatných zúčastnených a navrhol schválenie programu rokovania. Program
rokovania komisie bol schválený.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Ján Púček
Mgr. Milan Chvíla
K bodu 2
Uznesenie č. 08/2016
-

Správa k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení
alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je
nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste
počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území mesta Žilina

Keďže predkladateľ materiálu sa súčasne zúčastnil na inej komisii o predloženom
materiáli informoval Ing. Andrej Vidra – vedúci Odboru životného prostredia.
Púček – poukázal na zlý stav vo VO 8, kde nie je kanalizácia, robia sa prekážky aj pri
zriaďovaní ČOV a poukázal na diskrimináciu týchto mestských častí v tejto oblasti. Taktiež
poukázal na problémy so začlenením investícii do investičného plánu SEVAK-u a vysoké
náklady na likvidáciu obsahu žúmp legálne pre občanov.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline zobrať na vedomie predložený materiál
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Ján Púček
Mgr. Milan Chvíla
K bodu 3
Uznesenie č. 09/2016
-

Nakladanie
s majetkom
nehnuteľností)

(kúpa,

odpredaj,

prenájom

Keďže predkladateľ materiálu sa súčasne zúčastnil na inej komisii a preto predseda
komisie vyzval prítomných, aby dali pripomienky k predloženému materiálu.
Púček – poukázal na to, že pri odpredajoch by mal byť rozhodujúci názor poslanca
príslušného volebného obvodu a ostatní poslanci by ho mali rešpektovať.
Martinková – zaujímala sa o zriadenie vecného bremena na pozemok I. časť bod 8) – v k.ú.
Považský Chlmec a prečo sa pozemok nepredá. Poukázala na to, že v predloženom materiáli
pri zámenách jej v niektorých bodoch chýbali znalecké posudky a výhodnosť či nevýhodnosť
zámeny pre mesto.
Púček – ako poslanec za tento volebný obvod situáciu vysvetlil a poskytol informácie. Ďalej
podal návrh, aby sa dohodli normálne ceny pri vysporiadavaní prístupových ciest.
Popluhár – navrhol, aby sa vždy postupovalo podľa schválenej cenovej mapy bez výnimky.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Ján Púček
Mgr. Milan Chvíla

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 4
Martinková – poukázala na sklamanie z rozdeľovaním grandov, že životné prostredie,
ktorému nebol pridelený objem finančných prostriedkov aspoň tak ako minulý
rok,
- vrátila sa k problematike pyrotechniky a potvrdila, že vo svojej iniciatíve proti
pyrotechnike bude pokračovať,
- predstavila svoj návrh na zriadenie outdorový fitpark pre seniorov v dennom
centre na Borodáča. Náklady by boli cca 20.000,- € a požiadala prítomných
o podporu projektu.
Púček – podal návrh na dobrovoľné odstúpenie Ing. Blanky Malej z komisie ŽP z dôvodu
častej neúčasti, uvedenie komisie do omylu pri rozhodovaní – IBV Budatín
a vyjadrení o meste ako „meste, ktoré je 100 rokov za opicami“ čo sa ho veľmi
dotklo,
- do rúk predsedu odovzdal svoju písomnú žiadosť o odstúpenie z funkcie člena
komisie životného prostredia – príloha. Poukázal aj na to, že fungovanie komisií by
sa malo zmeniť.
Popluhár – žiadosť na odstúpenie neakceptuje, prácu p. Púčeka vo VO 8 si veľmi váži, tak
ako jeho zanietenosť pre prácu s občanmi a odporučil mu, aby si to rozmyslel.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu zapisovateľky, že novembrové
zasadanie komisie sa z dôvodu štátneho sviatku dňa 17.11.2016 musí preložiť a dohodli sa, že
komisia bude zasadať 14.11. 2016 t.j. pondelok o 15,00 hod v zasadačke PP.
K bodu 5
Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, predseda komisie životného
prostredia poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ
v Žiline ukončil.
V Žiline dňa: 10.03.2016

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

