ZÁPISNICA č. 07/2016
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 13.októbra 2016
Dňa 13. októbra 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 5 a komisia bola uznášania
schopná. 1 člen – Ing. Blanka Malá – ospravedlnená.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 2020
3. Nakladanie s majetkom ( kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie
vecného bremena)
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, privítal
členov komisie a ostatných zúčastnených.
V úvode oboznámil prítomných, že člen komisie poslanec Ján Púček sa na poslednom
mestskom zastupiteľstve vzdal členstva a svoju žiadosť odovzdal priamo primátorovi. Ďalej
poukázal na prevahu neposlancov nad poslancami v komisii a v tejto veci sa aj uskutočnilo
stretnutie a situácia sa bude riešiť. Podľa výsledkov bude zvažovať aj možnosť odovzdať
funkciu predsedu komisie životného prostredia poslankyni Mgr. Ivete Martinkovej.
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA oboznámil
prítomných s programom a požiadal členov o ich doplňujúce návrhy. Keďže nebol návrh na
doplnenie bodov programu dal hlasovať o pôvodnom návrhu.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Milan Chvíla
Stanovisko komisie životného prostredia:
Program rokovania komisie bol schválený.

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 2
-

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Žilina na roky 2014 -2020

Materiál predniesol a prítomných informoval Mgr. Richard Hulín – vedúci Oddelenia
strategického rozvoja mesta. Vysvetlil dôvody aktualizácie PHSR, zapracovanie
legislatívnych zmien a keďže ide o strategický dokument musí byť schvaľovaný
zastupiteľstvom. Keďže členovia komisie nemali zásadné pripomienky k materiálu, predseda
komisie požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlas

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Mgr. Vladimír Randa
Uznesenie č. 26 /2016
Komisia životného prostredia
I. odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom
zasadnutí prerokovať a schváliť
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 -2020
K bodu 3
-

Nakladanie s majetkom ( kúpa, odpredaj, prenájom, zámena
nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)

Materiál predniesol a prítomných informoval JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. –
vedúci Odboru právneho a majetkového.
Predseda komisie vyzval členov, aby sa najskôr zaoberali spornými bodmi.
Mgr. Randa – upozornil na odpredaj pozemkov bod 3/. Upozornil na nevýhodnosť odpredaja
pozemkov, ktoré sa nenachádzajú pod budovami. Keďže sa v blízkosti nachádza ihrisko, na
ktorom sa v budúcnosti môžu uskutočňovať športové aktivity je potrebné počítať aj
možnosťou parkovania. Taktiež cesta okolo súkromnej školy bola využívaná pre peších ako
spojnica Hliny, Bôrik – Solinky a z dôvodu osadenia brán sa nemôže občanmi využívať.
Členovia sa zhodli v názore, že pozemky by mali byť odpredané iba pod budovami, pretože
tieto už mesto nemôže využiť. Predseda komisie požiadal členov o samostatné hlasovanie
o bode 3/ predloženého materiálu.
Výsledok hlasovania:

Za: nikto

Proti
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková

Proti: 4 hlasy

Zdržal sa: nikto

Mgr. Milan Chvíla
Mgr. Vladimír Randa
Uznesenie č. 27 /2016 k Nakladaniu s majetkom bod 3/
Komisia životného prostredia
I.

Neodporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov v k. ú. Žilina a to:
parc. č. KN-C 4758/6, zast. pl. o výmere 1 038 m2
parc. č. KN-C 4758/34, zast. pl. o výmere 77 m2
parc. č. KN-C 4758/38, ostat. pl. o výmere 163 m2
parc. č. KN-C 4758/53, zast. pl. o výmere 799 m2
parc. č. KN-C 4758/54, zast. pl. o výmere 1 752 m2
parc. č. KN-C 4758/60, zast. pl. o výmere 131 m2 v zmysle GP 36442500-123/2016
a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti HLAVA s.r.o., so sídlom Oravská
cesta 11 Žilina, IČO: 36 429 503, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške
227 564,96 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 173/2016 vo výške 290 €,
ako prípad osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu,
že ide o pozemky pod stavbami vo vlastníctve školy, ako aj v rámci jej areálu.
Mgr. Martinková - poukázala na ekonomickosť, keďže mesto použilo finančné prostriedky na
opravy a chce prenajať šatne za 1€. Predkladateľ materiálu objasnil dôvody a poukázal na to,
že práve z dôvodu investície je potrebné, aby majetok mesta mal správcu, ktorý dohliadne,
aby nedošlo k poškodeniu. Keďže celý areál slúži občanom, ktorí majú záujem o šport je aj
v záujme mesta ich podporovať na čom sa zhodli aj ostatní členovia komisie a predseda
komisie ich požiadal o samostatné hlasovanie o tomto bode.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Mgr. Vladimír Randa
Uznesenie č. 28 /2016 k Nakladaniu s majetkom bod 13/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť :

uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomcom, Robotníckou Telovýchovnou jednotou Brodno, so
sídlom Brodno 132, 010 14 Žilina, IČO: 42070384, na dobu neurčitú, na prenájom stavby šatne, postavenej na parcele parc. č. KN-C 1167/4, zapísanej na LV č. 694, pre k. ú. Brodno,
v prospech Mesta Žilina, za nájomné vo výške 1€/predmet nájmu/rok, pričom náklady na
služby spojené s nájmom bude hradiť nájomca, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., ktorý

spočíva v tom, že prenajímanú stavbu využíva Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno
dlhodobo ako šatne pre futbalistov a Mesto Žilina má záujem naďalej tento účel užívania
zachovať a tým podporovať futbal v mestskej časti Brodno.
Mgr. Randa – informoval sa o dôvodoch odpredaja pozemku bod 7/. Po diskusii dal predseda
komisie o tomto bode hlasovať samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: nikto

Proti: 4 hlasy

Zdržal sa: nikto

Proti
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Mgr. Vladimír Randa
Uznesenie č. 29/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 7/
Komisia životného prostredia
I.

Neodporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť :

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 6589/32, ostat. pl. o výmere
11 m2
v zmysle GP 45876479-75/2016 v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov Ing. Eduardovi Kvasnicovi-Euro Media, so sídlom Kvačalova 5 Žilina, IČO:
10 951 890 za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou uznesením 9/2013 MZ vo
výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 583 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok nadväzuje
na pozemok vo vlastníctve žiadateľa.
Keďže k ostatným bodom predloženého materiálu neboli pripomienky, požiadal
predseda komisie členov o hlasovanie k ostatným bodom.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Mgr. Vladimír Randa
Uznesenie č. 30/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 1/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkovej nehnuteľnosti parc. č.
KN-C 1664/1, ostat. pl. o výmere 294 m2 v k. ú. Považský Chlmec, ktorý je evidovaný na LV
č. 963 víťazovi elektronickej aukcie: Ing. Ondrejovi Urbanovi, bytom Bajzova 2420/25 Žilina
za cenu 3 150 €.
Uznesenie č. 31/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 2/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 4116/22, zast. pl. o výmere
24 m2 (čomu zodpovedá parc. č. KN-E 9108/204) v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou
garáže vo vlastníctve žiadateľa a jeho odpredaj p. Ferdinandovi Brezánimu, bytom
Saleziánska 2607/17 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle
uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 1 272 €. Pozemok sa
odpredáva v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb., ako pozemok
zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie č. 32/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 4/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, odo dňa účinnosti zmluvy s 3-mesačnou
výpovednou lehotou na pozemok pod garážou parc. č. KN-C 4499/10, zast. pl. o výmere 19
m2 v k. ú. Žilina za cenu 15 €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 285 € 3/5 väčšinou
všetkých poslancov s Ing. Zdenkom Dubenom, bytom Predmestská 1711/44 Žilina, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a to
z dôvodu, že vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre
pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou. Po
pridelení súpisného čísla a jeho zapísaní na Okresnom úrade, odbore katastrálnom dôjde k jej
odpredaju.
Uznesenie č. 33/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 5/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, odo dňa účinnosti zmluvy s 3-mesačnou
výpovednou lehotou na pozemok pod garážou parc. č. KN-C 1248/26, zast. pl. o výmere 18
m2 v k. ú. Žilina za cenu 15 €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 270 € 3/5 väčšinou
všetkých poslancov s p. Petrom Kvasnicom, bytom Limbová 3054/5 Žilina, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dôvodu, že
vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie

súpisného čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou. Po pridelení
súpisného čísla a jeho zapísaní na Okresnom úrade, odbore katastrálnom dôjde k jej
odpredaju.
Uznesenie č. 34/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 6/
Komisia životného prostredia
Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

I.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1473/9, trv.tráv.p. o výmere
5 m2 v zmysle GP 81-47 329 050/2016 v k. ú. Trnolvé a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov Ing. Irene Čanigovej, bytom Klimovské 29 Žilina za cenu stanovenú metodickou
pomôckou schválenou uznesením 9/2013 MZ vo výške 35 €/m2, čo predstavuje celkovú
čiastku 175 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. z dôvodu optimálneho prístupu k stavbe garáže vo vlastníctve žiadateľky v k.
ú. Trnové.
Uznesenie č. 35/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 8/
Komisia životného prostredia
Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť :

I.

Prebytočnosť nehnuteľného majetku- pozemkov v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou
všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj schválenou metodickou
pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91
Zb. z dôvodu ich majetkovo-právneho vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom
nevyužiteľné, zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam, navrhuje sa ich odpredaj
reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností a to nasledovne :
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Berlioz app. 2A, Verdun,
H3E 1B9, Quebec,
1805 Canada
Ing. Dolinajec Miroslav
a Dolinajcová Mária
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Frajková Alena
r.Nováková PharmDr.,
J.Fándlyho 2195/44,
Žilina
Pinzík Milan r.Pinzík,
Bôrická cesta 1819/15,
Žilina
Pinzíková Elena
r.Jurecká, Bôrická cesta
1819/15, Žilina
Pinzík Milan r.Pinzík,
Bôrická cesta 1819/15,
Žilina
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r.Jurecká, Bôrická cesta
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1819/15, Žilina

1/1

38,00

1/2

38,00

1/2

38,00

1/2

38,00

1/2

38,00

1/4
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Uznesenie č. 36/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 9/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť :

zriadenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena Ing. Tomáša
Oravca, bytom Jarná 10 Žilina, ako vlastníka nehnuteľnosti č. s. 8108 v k. ú. Žilina,
spočívajúceho v práve prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok
parc. č. KN-E 9055, ostat. pl. o výmere 111 m2 v k. ú. Žilina, za jednorazovú odplatu vo
výške 1 392,67 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 110/2015 v hodnote
150 €.
Uznesenie č. 37/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 10/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť :

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, od 02. 01. 2017 do 31. 12. 2017 na nebytové
priestory nachádzajúce sa v suteréne budovy telocvične ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122
nasledovne :
 do stáleho nájmu veľká telocvičňa o výmere 530 m2, kabinet trénera, slúžiaci aj ako
sklad pre lopty a tréningové pomôcky (miestnosť č.80)7m2, šatňa so sprchami
(miestnosť č. 73) 25 m2,



do nájmu v čase zápasov šatňu so sprchami (miestnosť č. 71) 18m2, šatňa pre
rozhodcov (miestnosť č. 77) 7m2
a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov s OZ Školský športový klub Žilina-Budatín,
Slovenských dobrovoľníkov 1, 010 03 Žilina, IČO: 37910035, za cenu 0,20 €/m2/mesiac, čo
predstavuje za 587 m2 nájomné za 11 mesiacov 1 291,40 €/všetky prenajímané
priestory a prevádzkové náklady za cenu 35 €/mesiac/, čo predstavuje spolu prevádzkové
náklady za 11 mesiacov 385 €/všetky prenajímané priestory, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
zabezpečenia tréningového a herného procesu basketbalového družstva dievčat.
Uznesenie č. 38/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 11/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť :

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, od 9. 1. 2017 do 23. 12. 2017 (každý pracovný
deň školského roka od 13,30-18,00) na nebytové priestory malej telocvične o výmere 100
m2 , kabinet (miestnosť č. 86-7m2) prenajímané priestory sa nachádzajú v suteréne budovy
telocvične, triedy školy (miestnosti č. 39-55m2, miestnosť č. 40-35m2, miestnosť č. 44-55 m2,
miestnosť č. 46-55 m2, miestnosť č. 60-33m2) a kabinety (č. miestností 49-12m2, miestnosť č.
50-12m2) – prenajímané priestory sa nachádzajú prízemí budovy telocvične a 2. poschodí
budovy Základnej školy Slovenských dobrovoľníkov 122, a to 3/5 väčšinou všetkých
poslancov so Súkromnou základnou umeleckou školou, Slovenských dobrovoľníkov 122/7,
010 03 Žilina, IČO: 42 221 749, v jej mene konajúca Mgr. Martina Brandys, za cenu nájmu
0,20 €/m2/mesiac, čo predstavuje za 364 m2, za 10 mesiacov 728 € a prevádzkové náklady
215 €/všetky prenajímané priestory/mesiac, čo predstavuje za 10 mesiacov 2 150 €, ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí za účelom zabezpečenia umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.
Uznesenie č. 39/2016 k Nakladaniu s majetkom bod 12/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť :

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, od 16. 12. 2016 do 31. 12. 2019 na nebytové
priestory nachádzajúce sa na prízemí budovy ZŠ Karpatská 8063/11 Žilina o výmere:
ambulancia 18,5m2; denná miestnosť 19,5m2; čakáreň 10 m2 (spolu 48 m2), a to 3/5 väčšinou
všetkých poslancov so spoločnosťou ROWIS, s.r.o., so sídlom Kálov 33 Žilina, IČO:
45 306 541, za cenu nájmu vo výške 33,25 €/mesiac, čomu zodpovedá 1 230,25 €/celé
obdobie nájmu spolu + prevádzkové náklady vo výške 133,25 €/mesiac, čomu zodpovedá
4 930,25 €/celé obdobie nájmu spolu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom prevádzky zubnej ambulancie,
ktorú navštevujú aj žiaci základnej školy.

K bodu 4
Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA požiadal prítomných o zaujatie
stanoviska k žiadosti spoločnosti Top Vision s.r.o., ktorá bola doručená na zasadanie komisie.
Ide o zámer vybudovania lezeckého centra a prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta pri
sídlisku Solinky.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že kým nie je jasný zámer a vypracovaná koncepcia
využitia pozemku mestom, nie je možné takéto zámery odsúhlasovať a taktiež upozornili na
spustenie petície obyvateľov Soliniek voči tomuto zámeru. Po diskusii požiadal predseda
členov komisie o hlasovanie.
Výsledok hlasovania:

Za: nikto

Proti: 4 hlasy

Zdržal sa: nikto

Proti
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Mgr. Vladimír Randa
Uznesenie č. 40 /2016
Komisia životného prostredia
I.

neodporúča schváliť zámer spoločnosti Top Vision s.r.o., Odbojárska 9, 038
61 Vrútky na pozemku CKN 4940/10 a CKN 4940/5 v k.ú. Žilina.

Mgr. Martinková – keďže sa pripravuje rozpočet na ďalší rok, požiadala Ing. Vidru o pomoc
pri získaní finančných prostriedkov z grantového systému na oblasť
životného prostredia vo výške ako v roku 2015. V tomto roku do oblasti
životného prostredia neboli vyčlenené žiadne prostriedky. Pomoc
prisľúbil aj predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
- informovala sa o možnosti budovania stojísk pre nádoby na komunálny
odpad,
- informovala prítomných, že v Bratislave bolo prijaté VZN o zákaze
používania pyrotechniky a prišla s iniciatívou na prijatie takého VZN aj
v Žiline a to na základe intenzívneho tlaku občanov, ktorí žiadajú
celoročný zákaz používania pyrotechniky s výnimkou kategórie F1,
v čom ju podporili aj ostatní členovia komisie a Ing. Vidra, a preto
predseda komisie dal o jej návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 4 hlasy

Za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Mgr. Vladimír Randa

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 41 /2016
Komisia životného prostredia
I.

žiada príslušný odbor Mestského úradu v Žiline vypracovať VZN o používaní
zábavnej pyrotechniky na území mesta Žilina – zákaz s výnimkou kategórie F1

Zapisovateľka požiadala prítomných o zmenu termínu konania komisie 17.11.2016 z dôvodu
štátneho sviatku a navrhnúť nový termín. Členovia sa zhodli na termíne konania komisie na
deň 14.11.2016 o 15,00 hod
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: 13.10.2016

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,
predseda komisie životného prostredia

Zapísala: Ing. Marta Moravcová

