ZÁPISNICA č. 05/2016
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 02.júna 2016
Dňa 02. júna 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 6 a komisia bola uznášania
schopná. 2 členovia – Ing. Blanka Malá, Mgr. Vladimír Randa - ospravedlnení.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.
Program rokovania:
Otvorenie a schválenie programu.
Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu
Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
5. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie
vecného bremena)
6. Návrh na zrušenie Mestskej rady
7. Dodatok č.2 k zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline
8. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
9. Rôzne
10. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu 1
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, privítal
členov komisie a ostatných zúčastnených a navrhol schválenie programu rokovania.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Ján Púček
Mgr. Milan Chvíla
Stanovisko komisie životného prostredia:
Program rokovania komisie bol schválený.
K bodu 2
-

Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Karol Krutek – vedúci Odboru
ekonomického. Keďže materiál bol predložený aj na predchádzajúcej komisii oboznámil

členov o zmenách a zdôraznil, že ide o materiál, ktorý je určený na diskusiu a úroveň športu
treba pragmaticky posunúť dopredu.
MUDr. Popluhár – vyjadril rozčarovanie nad tým, že materiál bol vypracovaný na základe
požiadavky skupiny poslancov zodpovednými pracovníkmi a nakoniec na Mestskom
zastupiteľstve nebol na prijatý.
Mgr. Martinková – poukázala na to, že projekt je vypracovaný pre profesionálnych
športovcov a nie bežných občanov. Dotazovala sa na dopravné napojenie pričom poukázala
na projekt cykloobjektu na starom mostnom telese v Budatíne pričom občania tento odmietali
aj z dôvodu zložitej dopravnej situácie.
Ing. Krutek – projekt je riešený pre všetky kategórie tak pre profesionílov ako aj ostatných
občanov. Dopravná situácia sa bude riešiť po dostavbe diaľničných privádzačov a výhľadovo
sa počíta aj s možnosťou vybudovania mostu cez Váh v prípade organizovania špičkových
akcií.
Mgr. Chvila – informoval sa o využití jednotlivých objektov.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a zobrať na vedomie predložený materiál
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: 1 hlas

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ján Púček
Mgr. Milan Chvíla
Zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková
Uznesenie č. 20/2016
-

Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a zobrať na vedomie predložený materiál
K bodu 3
-

Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová

Materiál predniesol a prítomných o predloženom materiáli informoval Ing. Jozef
Oswald – vedúci odboru stavebného.
Mgr. Chvíla – informoval sa na dopravné napojenie a či sa počíta s MHD.
Ing. Oswald – potvrdil, že výhrady práve k dopravnému napojeniu mali aj iné komisie a to aj
vzhľadom na svahovitý terén. Bolo niekoľko variánt na pripojenie pre 150 bytových jednotiek
a jednou z nich bolo aj vybudovanie cesty mestom. Potvrdil, že ide o súkromné pozemky
a investíciu súkromného investora.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál

Výsledok hlasovania:

Za: nikto

Proti: 4 hlasy

Zdržal sa: nikto

Proti
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ján Púček
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Uznesenie č. 21/2016
-

Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová

Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál
K bodu 4
-

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik
- Bradová

Predkladateľ materiálu Ing. Jozef Oswald – vedúci odboru stavebného a predseda
komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA skonštatovali, že
neodporúčaním
predchádzajúceho bodu „Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová“ je
prerokovanie tohto bodu zbytočné a komisia pokračovala v prerokovávaní ďalších bodov
programu.
K bodu 6
-

Návrh zrušenie Mestskej rady

Materiál predniesla a prítomných o predloženom materiáli informovala Mgr. Jana
Brathová – vedúca odboru vnútorných vecí. Prijatím tohto materiálu by došlo aj k úprave
všetkých dokumentov – rokovací poriadok, zásady odmeňovania a pod. Ďalej by závery
komisií boli prednesené už iba na zastupiteľstve.
Mgr. Martinková – ako predkladateľka materiálu sa zúčastnila zasadania Mestskej rady a bola
rada, že mohla svoj materiál predniesť a vysvetliť všetkým predniesť naraz. Táto skúsenosť
bola pre ňu prínosom.
p. Puček – predkladal návrh opakovane a súhlasí so zrušením.
MUDr. Popluhár – potvrdil triplicitné prednášanie materiálov predkladateľov a to, že na
Mestskej rade sa nič nevyrieši pretože na zastupiteľstve sa hlasuje aj tak podľa toho ako sa
dohodnú kluby. Preto navrhuje, aby sa zrušili komisie a návrhy a pripomienky by na Mestskú
radu predkladali zástupcovia klubov.
Mgr. Martinková – návrh MUDr. Popluhára považuje za dobrý. Zmysel pôsobenia komisie
však vidí vtom, že by mala byť iniciatívnym a poradným orgánom, aby bola pre mesto
prínosom. Znamená to navrhnúť konštruktívne riešenia pre zlepšenie životného prostredia
a nielen vyjadrovať sa k materiálu na zastupiteľstvo.

MUDr. Popluhár – podľa schváleného štatútu komisie je určený postup a komisia má
prerokovať a odporučiť jednotlivé predkladané materiáli. Súhlasí s iniciatívnymi návrhmi
komisie, ktoré by pomohli mestu.
p. Puček – navrhuje, že v Mestskej rade by malo byť 8 členov, pričom by v nej mal zastúpenie
každý volebný obvod.
MUDr. Popluhár – zrušením Mestskej rady nie je vyriešený problém, pretože názor komisií aj
tak prehlasujú dohody klubov. Navrhuje: „ stiahnuť materiál a doriešiť ďalší postup
fungovania spoluúčasti poslancov na riadení mesta - zmena štatútu odborných komisií +
zainteresovanie vedúcich politických klubov v prejednávaní materiálov.“
Predseda komisie dal o návrhu hlasovať.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline stiahnuť predložený materiál a doriešiť ďalší postup fungovania
spoluúčasti poslancov na riadení mesta - zmena štatútu odborných komisií + zainteresovanie
vedúcich politických klubov pri prejednávaní materiálov.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ján Púček
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Uznesenie č. 22/2016
-

Návrh zrušenie Mestskej rady

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému
zastupiteľstvu v Žiline stiahnuť predložený materiál a doriešiť ďalší postup fungovania
spoluúčasti poslancov na riadení mesta - zmena štatútu odborných komisií + zainteresovanie
vedúcich politických klubov pri prejednávaní materiálov.
Mgr. Martinková sa ospravedlnila z účasti na komisie z dôvodu konania stretnutia
s občanmi vo svojom volebnom obvode. Keďže odchodom člena komisie sa komisia
životného prostredia stala neuznášania schopnou a uvedeného dôvodu nemohli byť
prerokované zvyšné body programu - Nakladanie s majetkom, Dodatok č.2 k zásadám
odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline a Návrh na zmenu rokovacieho
poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline. MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA ako
predseda poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ
v Žiline ukončil.
V Žiline dňa: 02.06.2016

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

