ZÁPISNICA č. 04/2017
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 02.júna 2017
Dňa 02. júna 2017 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 3 členovia z celkového počtu 4 a komisia bola uznášania
schopná. 1 člen – Mgr. Vladimír Randa – ospravedlnený.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom CKN 7986/12
Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii
telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto
stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje
zdravie ľudí
Nakladanie s majetkom
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebísk mesta Žilina
Hodnotenie cieľov komisie
Rôzne
Záver

K bodu 1
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, privítal
členov komisie a ostatných zúčastnených a oboznámil ich s programom komisie. Požiadal
členov o ich doplňujúce návrhy. Mgr. Martinková požiadala o doplnenie programu
o hodnotenie cieľov komisie. Predseda dal potom hlasovať o doplnenom programe.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

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

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

K bodu 2
-

Návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom
CKN 7986/12

Materiál predniesol a prítomných informoval Mgr. Peter Cibulka, poslanec MZ –
predkladateľ materiálu.
MUDr. Popluhár – informoval sa či je kúpa odkonzultovaná s odborom ekonomickým a či má
mesto na odkúpenie financie,
JUDr. Ulaher – poukázal na to, že v súčasnosti podľa územného plánu nie je možné na
uvedenom pozemku riešiť parkovisko,
Mgr Chvíla – poukázal na to, že sa na Solinkách okrem čiastočnej opravy chodníkov sa roky
nič neurobilo a predložený návrh by riešil veľmi zlú situáciu s parkovaním,
Mgr. Martinková – podporila predkladateľa a informovala sa aj o percentách zelene.
Keďže členovia komisie nemali zásadné pripomienky k materiálu, predseda komisie
požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Uznesenie č.

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

36/2017

Komisia životného prostredia
I.

odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť

1. návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom C-KN 7986/12,
katastrálne územie Žilina nasledovne:
- odkúpenie pozemku p.č. C-KN 7986/12, katastrálne územie Žilina o výmere 3 955
m2
- odkúpenie pozemku za cenu 531 000,- EUR bez DPH,
- zabezpečenie prefinancovania odkúpenia prostredníctvom úveru, alebo
prostredníctvom vlastných zdrojov mesta.
K bodu 3
-

Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný
finančný príspevok

V predloženom materiáli sa nachádzali dva projekty – Bytčický potok a Sad Pavla
Dobšinského a keďže predkladateľ materiálu sa nezúčastnil, komisiu informoval o týchto
bodoch Ing. Vidra.
MUDr. Popluhár – pýtal sa na názor Mgr. Martinkovej, ktorá je iniciátorkou projektu na
revitalizáciu vnútrobloku na Dobšinského ulici.

Keďže Mgr. Martinková ani iní členovia komisie nemali pripomienky k uvedeným
bodom materiálu, predseda komisie požiadal členov o týchto bodoch hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Uznesenie č.

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

37/2017

Komisia životného prostredia
I.

odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-201721 na realizáciu projektu „Žilina, Bytčica, revitalizácia Bytčického potoka r.km
0,770 - 0,989 a r.km 1,063 - 1,275“, ktorý je realizovaný mestom Žilina;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa, t. j. Mesta
Žilina, vo výške 24 152,95 EUR z celkových oprávnených výdavkov.

Uznesenie č.

38/2017

Komisia životného prostredia
I.

odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Revitalizácia verejného
priestoru - sad Pavla Dobšinského" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina
a platným programom rozvoja mesta Žilina;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 8 341,89 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.

K bodu 4
-

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní,
výstavbe a modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní
intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb
a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto
zariadení ohrozuje zdravie ľudí

Predkladateľ materiálu zodpovedný za vypracovanie sa komisie nezúčastnil.
MUDr. Popluhár - informoval sa na názor na predkladaný materiál a zákonnosť JUDr.
Ulahera a Ing. Vidru
Podľa poskytnutých informácií by uvedené mal riešiť Územný plán.
Keďže členovia komisie nemali iné pripomienky k materiálu, predseda
požiadal členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlas

za
Mgr. Iveta Martinková
Uznesenie č.

Proti: 2 hlasy

komisie

Zdržal sa: nikto

proti
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Milan Chvíla

zdržal sa

39/2017

Komisia životného prostredia
neodporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu schváliť

I.

Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii
telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania
týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení
ohrozuje zdravie ľudí
K bodu 5
-

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.
1/
Na komisii sa zúčastnil Ing. Medera – zástupca Rail Cargo Operator s.r.o., z dôvodu
šírenia dezinformácií ohľadom špekulatívneho prenájmu pozemku na Bratislavskej ulici.
Poukázal na korektné vzťahy s mestom, uhradené záväzky a maximálnu ústretovosť.
Zaväzuje sa nenarušovať zmiešanú funkciu územia danú územným plánom a nestavať pevnú
stavbu. Naopak ponúkajú vyššiu cenu za prenájom, starostlivosť o okolie a uložením
kontajnerov zabránenia prašnosti.

Predseda komisie poďakoval za účasť a poskytnuté informácie.
Keďže z diskusie nevyplynuli iné pripomienky dal predseda komisie o bode 1/
hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

Uznesenie č. 40/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 1/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 12-mesačnou výpovednou lehotou (do doby
dokončenia prekladiska v Tepličke n/Váhom) na prenájom častí pozemkov o celkovej výmere
1 414,11 m2 v k. ú. Žilina a to:
parc. č. KN-C 6108/1, zast. pl. o výmere 637,32 m2
parc. č. KN-C 6109/1, zast. pl. o výmere 776,79 m2
3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o.,
Organizačná zložka so sídlom: Bratislavská cesta 60 Žilina, IČO: 46 850 961 za cenu
prenájmu vo výške 4 €/ €/m2/rok, čo predstavuje celkový nájom 5 656,44 €/ročne/celý
predmet nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. z dôvodu rozšírenia manipulačných a skladových plôch v nadväznosti na
bezpečnosť prevádzky terminálu v nadväznosti na prevádzku ŽSR.

3/
Mgr. Martinková – informovala sa, či je nejaká záruka, že sa na uvedenom pozemku po
odpredaní - teda scelení, nebude stavať.
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 3/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 2 hlasy
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla

Komisia životného prostredia k Nakladaniu s majetkom bod 3/ neprijala platné
uznesenie.

7/
Mgr. Martinková – poukázala, že výmena pozemkov nie je pre mesto výhodná
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 7/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: 2 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Milan Chvíla

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 1 hlas
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková

Uznesenie č. 41/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 7/
Komisia životného prostredia
I.
II.

ruší uznesenie 163/2016 MZ zo dňa 26.09.2016
odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku parc. č. KN-E 2726/2, zast. pl. a nádv. o výmere 386 m2
v k. ú. Žilina a jeho odplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov, za pozemok parc. č.
KN-C 4451/68, zast. pl. a nádv. o výmere 322 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Žilinskej
univerzity v Žiline, so sídlom: Univerzitná 8215/1 Žilina, IČO: 00 397 563, zapísaný na LV č.
111 pre k. ú. Žilina s doplatkom Žilinskej univerzity v Žiline v celkovej výške 9 425,64 €,
ktorý bol zvýšený o hodnotu ZP č. 31/2016 a 23/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu vzájomného vysporiadania
vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
12/
Mgr. Martinková – požiadala predkladateľa o bližšie informácie. Dotazovala či je potrebné,
aby mesto odkupovalo za uvedenú sumu aj bufet – zdá sa jej cena vysoká.
MUDr. Popluhár - informoval sa či sú na odkúpenie financie
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 12/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: 2 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Milan Chvíla

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 1 hlas
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková

Uznesenie č. 42/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 12/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Žilina a to: parc. č.KN-C 5146/3, zast. pl. a nádv. o výmere
832 m2, parc. č. KN-C 5146/23, zast. pl. a nádv. o výmere 10 m2 , skladu spolu s prístreškom
bez súpisného čísla, postavený na pozemku parc. č. KN-C 5146/23 spolu s uvedeným
pozemkom za cenu 159 720 €. Odkupované nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 4923 v k. ú.
Žilina pre Ing. Miroslava Holienčíka, bytom Jarná 2605/2 Žilina.
13/
Mgr. Martinková – informovala sa kedy môže mesto pristúpiť k vyvlastneniu a či sa skutočne
nedá s vlastníkom dohodnúť,
JUDr. Ulaher – po odsúhlasení MZ bude vlastník opäť oslovený
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 13/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 2 hlasy
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla

Komisia životného prostredia k Nakladaniu s majetkom bod 13/ neprijala platné
uznesenie.
14/
Mgr. Martinková – poukázala na rozdielne ceny za m2 a pýtala sa to prečo je za svah
stanovená taká vysoká cena
JUDr. Ulaher - bol vypracovaný nový GP, celková suma je rovnaká ako pôvodný návrh
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 14/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: 2 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Milan Chvíla

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 1 hlas
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková

Uznesenie č. 43/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 14/
Komisia životného prostredia
I.
II.

ruší uznesenie 133/2016 MZ zo dňa 28.06.2016
odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

odkúpenie pozemkových nehnuteľností, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
o celkovej výmere 6 505 m2 od spoločnosti N.B.G. a. s., so sídlom Dunajská 25 Bratislava,
IČO: 35 742 607 za celkovú čiastku 193 141,50 €. Ide o nasledovné nehnuteľnosti v zmysle
GP v k. ú. Bytčica:

GP 2/2017 v k. ú. Bytčica:
parc. č. KN-C 1404/16, zast. pl. o výmere
7 m2
parc. č. KN-C 1404/17, ostat. pl. o výmere 2 106 m2
parc. č. KN-C 1404 /19, zast. pl. o výmere 196 m2
parc. č. KN-C 1404/18, ostat.pl. o výmere 1 395 m2
parc. č. KN-C 871/18, zast. pl. o výmere
parc. č. KN-C 871/19, zast. pl. o výmere
parc. č. KN-C 1016, zast. pl. o výmere

1 468 m2
613 m2
65 m2

parc. č. KN-C 1173/39, vodné pl. o výmere 537 m2
parc. č. KN-C 1019/4, zast. pl. o výmere
2 m2
GP 9/2014 v k. ú. Bytčica:
parc. č. KN-C 801/4, zast. pl. o výmere
parc. č. KN-C 1487/5, zast. pl. o výmere
parc. č. KN-C 1488/4, tr.tráv.p. o výmere

26 m2
78 m2
12 m2

17/
Mgr. Martinková – nesúhlasí so zriadením bremena, záberom zelene
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 17/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: hlas

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Proti: 2 hlasy
proti
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

Uznesenie č. 44/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 17/
Komisia životného prostredia
I.

Neodporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

zriadenie vecného bremena in rem, v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti
ISTROFINAL, a. s., so sídlom Mydlárska 8718/7A Žilina, IČO: 36 396 761, ako vlastníka
nehnuteľností parc. č. KN-C 4239/20 a parc. č. KN-C 4239/68 v k. ú. Žilina, spočívajúce
v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť uloženie inžinierskych sietí v zmysle grafickej časti
GP 9/2017 v k. ú. Žilina pre stavbu:“Polyfunkčný komplex Rudiny II. – Žilina“ za
jednorazovú odplatu vo výške 1 707,15 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku
č. 23/2017 vo výške 200 €.
Ide o nasledovné diely GP:
diel „1“ GP parc. č. KN-C 7931 v rozsahu 58 m2
(dažďová a splašková kanalizácia)
2
diel „2“ GP parc. č. KN-C 7933/1 v rozsahu 41 m
(dažďová a splašková kanalizácia)
diel „3“ GP parc. č. KN-C 4239/4 v rozsahu 5 m2
(parovod)

26/
Mgr. Martinková – informovala sa, či boli oslovené všetky dotknuté subjekty, aby sa predišlo
situácii ako vznikla s p. Linetovou,
JUDr. Ulaher - ide o investičný zámer a potrebné informácie treba zistiť na stavebnom
odbore
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 26/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: 2 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Milan Chvíla

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 1 hlas
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková

Uznesenie č. 45/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 26/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

nadstavbu stavby PREVÁDZKA - OBCHOD, súp. č. 1062 postavenej na parc. č. KN-C
1255/6, zast. pl. a nádvoria o výmere 250 m2, kat. úz. Žilina nachádzajúcej sa na ul. Veľká
okružná v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov: PDM Autosúčiastky s.r.o., Veľká
okružná 1, 010 01 Žilina, IČO: 46 744 134, Jaroslav Gaško Potraviny – mäso – údeniny,
Veľká okružná 1, 010 01 Žilina, IČO: 14 252 511 a Mesto Žilina, a to na náklady žiadateľov:
PDM Autosúčiastky s.r.o., Veľká okružná 1, 010 01 Žilina, IČO: 46 744 134 a Jaroslav Gaško
Potraviny – mäso – údeniny, Veľká okružná 1, 010 01 Žilina, IČO: 14 252 511.
27/
Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dal predseda komisie o bode 27/ hlasovať
samostatne.
Výsledok hlasovania:

Za: 1 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: 2 hlasy
zdržal sa
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla

Komisia životného prostredia k Nakladaniu s majetkom bod 27/ neprijala platné
uznesenie.
Keďže k ostatným bodom predloženého materiálu neboli pripomienky, požiadal
predseda komisie členov o hlasovanie k bodu 2/, 4/, 5/, 6/, 8/, 9/, 10/, 11/, 15/, 16/, 18/, 19/,
20/, 21/, 22/, 23/, 24/ a 25/ predloženého materiálu.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla

proti

zdržal sa

Uznesenie č. 46/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 2/
Komisia životného prostredia
I.
II.

ruší uznesenie 20/2017 MZ zo dňa 20.02.2016
odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1029/7, zast. pl. o výmere 1
m2 v zmysle GP 141/2016 v k. ú. Vranie Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov p. Zuzane Balážovej, bytom Drozdia 31/2 Žilina, p. Pavlovi Kubištovi, bytom
Gabajova 2616/5 Žilina, p. Petrovi Kubištovi, bytom Drozdia 31/2 Žilina do podielového
spoluvlastníctva, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou uznesením 9/2013
MZ vo výške 20 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 20 €, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania v rámci nehnuteľnosti v spoluvlastníctve žiadateľov.
Uznesenie č. 47/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 4/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

1. uzatvorenie dohody o urovnaní, ktorej podstatnými náležitosťami sú:
a) zmluvné strany: Mesto Žilina – účastník v I. rade a Peter Šramo, rod. Šramo,
bytom ul. Oslobodenia 46/34, 010 04 Žilina – účastník v II. rade,
b) predmet zmluvy: Účastník v I. rade uznáva vlastnícke právo účastníka v II.
rade k novovytvoreným pozemkom v k.ú. Bánová parc. č. KN-C 691/3,
o výmere 125m2, zast. plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 691/4, o výmere
76m2, zast. plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 692/2, o výmere 129m2,
záhrada, na základe Geometrického plánu č. 36442500-55/2016 zo dňa
02.03.2016 a súhlasí s tým, aby bol v katastri nehnuteľností vykonaný zápis
týchto pozemkov v prospech Petra Šrama. Účastníci dohody zároveň navrhujú,
aby bol z listu vlastníctva č. 3467, založeného pre k.ú. Bánová, vymazaný
pozemok parc. č. registra E KN, parc. č. 162/55, orná pôda, o výmere 329 m2
a zároveň aby bola z listu vlastníctva odstránená obmedzujúca poznámka
v zmysle §39 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z..
2. Prebytočnosť nehnuteľného majetku mesta v kat. území Bánová, novovytvorených
parciel parc. č. KN-C 691/1, o výmere 229m2, zast. plochy a nádvoria, parc. č. KN-C
691/2, o výmere 41m2, zast. plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 692/1, o výmere
265m2, záhrada, na základe Geometrického plánu č. 36442500-55/2016 zo dňa
02.03.2016 a ich predaj Petrovi Šramovi, rod. Šramo, bytom Ul. Oslobodenia 46/34,
010 04 Žilina a manž. Eve Šramovej, rod. Jaššová, bytom Ul. Oslobodenia 46/34, 010
04 Žilina, za celkovú cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 78/2017 vo výške
13 592,45 EUR (cena stanovená znaleckým posudkom navýšená o náklady znaleckého

posudku vo výške 180 EUR), ktorý vypracoval znalec Ing. Pavol Raška dňa 5.5.2017,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí, z dôvodu že ide o pozemky pre mesto nevyužiteľné, jeden z pozemkov
sa nachádza pod nehnuteľnosťou kupujúcich, ostatné sú zahradené a reálne užívané
kupujúcimi ako dvorová časť a záhrada.
Uznesenie č. 48/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 5/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5987/41, zast. pl. o výmere
20 m2 v zmysle GP 47643871-84/2016 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov spoločnosti AD s. r. o., so sídlom: Priemyselná 1 Žilina, IČO: 36 399 256, za cenu
stanovenú metodickou pomôckou schválenou uznesením 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo
predstavuje celkovú čiastku 1 060 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania už oploteného
areálu spoločnosti.
Uznesenie č. 49/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 6/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 843/8, trv.tráv.p.
o výmere 11 m2 a parc. č. KN-C 843/10, trv.tráv.p. o výmere 307 m2 v k. ú. Bytčica a ich
odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Miroslavovi Dubovcovi, bytom Bystrická
263/10 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 27/2016 v celkovej výške
11 594,28 € , ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadané pozemky priamo nadväzujú na pozemky vo vlastníctve
žiadateľa.
Uznesenie č. 50/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 8/
Komisia životného prostredia
I.
II.

ruší uznesenie 76/2017 MZ zo dňa 24.04.2017
odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku parc. č. KN-C 7616/3, zast. pl. o výmere 45 m2 v zmysle
GP 1/2017 v k. ú. Žilina, parc. č. KN-C 7657/2, ostat. pl. o výmere 30 m2 v zmysle GP
11/2017 v k. ú. Žilina a ich bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov, za
pozemok parc. č. KN-C 6529/86, ostat.pl. o výmere 75 m2 v zmysle GP 17/2017 vo
vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, so sídlom Komenského 48 Žilina, IČO: 378
08 427 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb., z dôvodu vzájomného vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

Uznesenie č. 51/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 9/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku parc. č. KN-C 880/7, orná pôda o výmere 81 m2
v zmysle GP 7/2017 v k. ú. Závodie a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých
poslancov, za pozemok parc. č. KN-C 881/5, trv.tráv.p. o výmere 81 m2 v zmysle GP 7/2017
v k. ú. Závodie vo vlastníctve Milana Rossáka s manž. Gabrielou Rossákovou, obaja bytom
Pod Vinicou 679/14 Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu vysporiadania časti miestnej komunikácie ul. Kvačalova
v k. ú. Závodie.
Zamieňajúci Milan Rossák s manž. Gabrielou Rossákovou uhradia mestu Žilina náklady za
vypracovanie ZP č. 36/2017 vo výške 200 €.
Uznesenie č. 52/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 10/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku parc. č. KN-C 2136/47, ostat. pl. o výmere 61 m2
v zmysle GP 14231174-95/2013 v k. ú. Závodie a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou
všetkých poslancov, za pozemok parc. č. KN-C 2136/63, zast. pl. a nádv. o výmere 61 m2,
zapísanej na LV č. 237 pre k. ú. Závodie vo vlastníctve Ing. Mieczyslawa Tomkówa, bytom
Pietna 1 Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb., z dôvodu vysporiadania časti miestnej komunikácie ul. Kvačalova v k. ú.
Závodie.
Zamieňajúci Ing. Mieczyslaw Tomków uhradí mestu Žilina náklady za vypracovanie ZP č.
87/2017 vo výške 144 €.
Uznesenie č. 53/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 11/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku parc. č. KN-C 4795/3, ostat. pl. o výmere 374 m2 v k. ú.
Žilina a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov, za pozemok parc. č. KNC 4882/3, zast. pl. a nádv. o výmere 477 m2, zapísanej na LV č. 9429 pre k. ú. Žilina
v spoluvlastníctve:
Polanský František, bytom Na Malý Diel 13823/26 Žilina
Polanský Eduard, bytom J. Silana 1863/6 Žilina
Veselická Mária, r. Polanská, bytom M. Rázusa 4215/7 Martin
Chromiaková Helena, r. Polanská, bytom J.Silana 168/8 Žilina
Smišková Marta r. Polanská, bytom Rudé Armády 554 Mníšek pod Brdy ČR
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.,
z dôvodu vysporiadania časti miestnej komunikácie ul. J. Silana v k. ú. Žilina.

Zamieňajúci spoluvlastníci, zapísaní na LV č. 9429 uhradia
vypracovanie ZP č. 88/2017 vo výške 145 €.

mestu Žilina náklady za

Uznesenie č. 54/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 15/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 6 rokov, odo dňa účinnosti zmluvy na
prenájom časti stavby – betónového stĺporadia na časti pozemku parc. č. KN-C 1730 v k. ú.
Žilina, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov s Mgr. Petrom Košťálom, bytom Fándlyho
2199/22 Žilina, IČO: 43 069 703 za cenu nájmu 1 €/ročne, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu umiestnenia
veľkoplošnej obrazovky (projekt „Telka v meste“).
Uznesenie č. 55/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 16/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

zriadenie vecného bremena in rem, v prospech oprávneného z vecného bremena p. Michala
Greguša, bytom A. Rudnaya 2384/66 Žilina, ako vlastníka nehnuteľnosti parc. č. KN-C
1472/349, zapísanej na LV č. 3033 pre k. ú. Závodie, spočívajúce v povinnosti mesta Žilina
strpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok parc. č. KN-C
1472/733, zast. pl. o výmere 28 m2 v zmysle GP 34/2017 v k. ú. Závodie za jednorazovú
odplatu vo výške 784,92 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 27/2017 vo
výške 200 €.
Uznesenie č. 56/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 18/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

1/ zriadenie vecného bremena in rem, v prospech oprávneného z vecného bremena JR-CARS,
s.r.o., so sídlom: Lichardova 2801/3 Žilina, IČO: 36 813 656, ako vlastníka nehnuteľnosti
parc. č. KN-C 5589/102, zapísanej na LV č. 5781 pre k. ú. Žilina, spočívajúce v povinnosti
mesta Žilina strpieť právo prechodu pešo a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemky
parc. č. KN-C 5589/191, zast. pl. o výmere 96 m2 a parc. č. KN-C 5589/192, zast. pl.
o výmere 131 m2 v zmysle GP 34/2016 v k. ú. Žilina pre stavbu: “Novostavba predajne
a Servisu automobilov Žilina, Rosinská cesta“ za jednorazovú odplatu vo výške 5 343,16 €,
ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 18/2017 vo výške 200 €.
2/ Zriadenie vecného bremena in rem, v prospech oprávneného z vecného bremena JR –
CARS, s.r.o., so sídlom: Lichardova 2801/3 Žilina, IČO: 36 813 656, ako vlastníka
nehnuteľnosti parc. č. KN-C 5589/102, zapísanej na LV č. 5781, spočívajúce v povinnosti
vlastníka pozemkov strpieť uloženie inžinierskych sietí (splašková kanalizácia a vodovodná
prípojka) na pozemkoch parc. č. KN-C 5589/40 a 3028/1 v zmysle grafickej časti GP 34/2016

v k. ú. Žilina pre stavbu: “Polyfunkčný komplex Rudiny II. – Žilina“ za jednorazovú odplatu
vo výške 1 998,26 €.
Uznesenie č. 57/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 19/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech oprávneného z vecného bremena občianskeho združenia OZ Nad Jazerom, so sídlom: Bytčianska 667/1, 01003 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 50644181 ako vlastníka Oprávnenej stavby „Prípojka vody
a areálové vodovodné prípojky – záhradkárska osada nad jazerom Žilina, Považský
Chlmec,“ spočívajúceho v práve:
a) umiestnenia oprávnenej stavby a jej ochranných pásiem v rozsahu podľa
geometrického plánu č. 36442500 – 32/2017 vyhotovenom spoločnosťou
SYKO, s.r.o., A. Kmeťa 320/7, Žilina, IČO: 36442500, overeným Okresným
úradom Žilina, odborom katastrálnym dňa 31.03.2017 pod číslom 209/2017,
na Zaťažených nehnuteľnostiach v rozsahu:
- na pozemku parcela registra „C“ č. 1664/111 Ostatné plochy o výmere 84
m2 v rozsahu vecného bremena 29 m2,
- na pozemku parcela registra „C“ č. 1664/47 Ostatné plochy o výmere 40
m2 v rozsahu vecného bremena 4 m2,
- na pozemku parcela registra „C“ č. 1664/4 Zastavané plochy a nádvoria o
výmere 823 m2 v rozsahu vecného bremena 324 m2,
- na pozemku parcela registra „C“ č. 1664/3 Zastavané plochy a nádvoria o
výmere 422 m2 v rozsahu vecného bremena 146 m2,
- na pozemku parcela registra „C“ č. 1664/2 Ostatné plochy o výmere 223
m2 v rozsahu vecného bremena 36 m2,
- na pozemku parcela registra „C“ č. 1664/1 Ostatné plochy o výmere 294
m2 v rozsahu vecného bremena 50 m2,
- na pozemku parcela registra „C“ č. 1658/1 Trvalý trávny porast o výmere
807 m2 v rozsahu vecného bremena 12 m2,
b) strpieť vstup na zaťažené nehnuteľnosti v ktoromkoľvek čase za účelom
prevádzkovania a vykonávania údržby, rekonštrukcií a opráv oprávnenej
stavby,
c) strpieť užívanie oprávnenej stavby na zaťažených nehnuteľnostiach za
jednorazovú odplatu vo výške v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške
543,93 € bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku č. 89/2017 vo výške
200 €.
Uznesenie č. 58/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 20/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

1/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 3512/69, ostat. pl.
o výmere 25 m2 v zmysle GP 47353210-60/2017 v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou
všetkých poslancov SSE-Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO:
36 442 151, za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013
MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 1 325 €, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu stavby: „ZA-5866 ŽilinaNová Žilina- Zah.TS Areál Best“.
2/ zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Žilina strpieť na časti pozemkov vo
vlastníctve mesta Žilina v k. ú. Žilina a to:
časť parc. č. KN-C 5969, ostat.pl. v rozsahu 383 m2
časť parc. č. KN-E 3191/202, zast. pl. v rozsahu 63 m2
časť parc. č. KN-E 9026/501, ostat. pl. v rozsahu 29 m2
uloženie inžinierskych sietí (NN a VN kábla) s ochranným pásmom, ako súčasť realizácie
stavby:
„ZA-5866 Žilina- Nová Žilina- Zah.TS Areál Best“ v prospech spoločnosti SSE-Distribúcia,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 36 442 151, podľa zamerania geometrickým
plánom na neobmedzenú dobu za odplatu vo výške 3 306,87 €, a to podľa ceny stanovenej
znaleckým posudkom č. 33/2017.
Uznesenie č. 59/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 21/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej energetiky-Distribúcia, a. s., so
sídlom: Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúceho v povinnosti mesta
Žilina strieť na svojich pozemkoch v k. ú. Bánová v zmysle grafickej časti GP 202-20/2017
uloženie inžinierskych sietí (el. vedenia NN) spolu s ochranným pásmom pre stavbu: „ŽilinaBánová – zahustenie TS ul. Blahová“ v nasledovnom rozsahu:
diel „4“ GP parc. č. KN-C 1337/1 v rozsahu 4 m2
diel „2“ a „3“ GP parc. č. KN-C 1391/1 v rozsahu 41 m2 a 26 m2
diel „1“ parc. č. KN-C 1392 v rozsahu 16 m2
za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom 081/2017 vo výške 234,90 €.
Uznesenie č. 60/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 22/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1248/26, zast. pl. o výmere
18 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa a jeho odpredaj
p. Petrovi Kvasnicovi, bytom Limbová 3054/5 Žilina, za cenu stanovenú metodickou
pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ vo výške 53 €/m2, čo predstavuje
celkovú výšku 954 €. 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. 61/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 23/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

1/ bezodplatné prevzatie stavby komunikácie ul. Biela v k. ú. Budatín, vrátane dažďovej
kanalizácie vybudované spoločnosťou STABIL, a. s., so sídlom: Námestie Hrdinov 5 Žilina,
IČO: 36 378 844.
2/ Odkúpenie prislúchajúceho pozemku parc. č. KN-C 721/63, zast. pl. o výmere 583 m2,
zapísaného na LV č. 917 v k. ú. Budatín za cenu 1 € od :
Ing. Jozefa Čuraja s manž. Janou Čurajovou, obaja bytom Svederník č. 170 v podiele 1/3,
Ing. Ondreja Čuraja, s manž. Janou Čurajovou, obaja bytom Karloveská 43 Bratislava
v podiele 1/3,
Ing. Mariána Čuraja s manž. Drahomírou Čurajovou, obaja bytom Oravská 4 Žilina v podiele
1/3.
3/ Odkúpenie prislúchajúcich pozemkov parc. č. KN-C 721/67, zast. pl. o výmere 657 m2,
parc. č. KN-C 721/192, orná pôda o výmere 16 m2, parc. č. KN-C 721/195, orná pôda
o výmere 78 m2 v k. ú. Budatín, za cenu 1 €/za každý jeden pozemok od spoločnosti REAL
MARKET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Námestie Hrdinov 5 Žilina, IČO: 36 383 309
zapísaných na LV č. 1040
Uznesenie č. 62/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 24/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:
zámer predaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Žiline, k. ú. Žilina, a to
nebytový priestor č. 1 zapísaný na LV č. 5817 vo vchode č. 1 na prízemí
bytového domu súp. č. 1337, postavený na parc. č. KN-C 2109/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2 na Predmestská, vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku – parc. č. KNC 2109/1 vo výške 85/8750, formou obchodnej verejnej súťaže
s elektronickou aukciou s nasledovnými podmienkami:
a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny
nehnuteľností, pričom minimálna výška ceny akceptovanej zo strany
Mesta Žilina je stanovená podľa ceny určenej znaleckým posudkom,
b) Mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo
zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
c) návrhy budú podávané osobne alebo poštou do podateľne MsÚ,
d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia
oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli,
v tlači a na internetovej stránke mesta,
e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber
víťaznej ponuky elektronickou aukciou,

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu do 15 dní od konania
najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení
návrhov,
g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom
navrhovaná výška ceny nehnuteľnosti,
h) úspešný účastník súťaže doloží v súlade s ust. § 16 ods. 3 zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a nájomcov bytov
v dome s prevodom nebytového priestoru do vlastníctva úspešného
účastníka.
Uznesenie č. 63/2017 k Nakladaniu s majetkom bod 25/
Komisia životného prostredia
I.

Odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou
s Dominikom Horeličanom, Stred 884, 023 11 Zákopčie, IČO: 47 667 699, na časť pozemku
parc. č. KN-C 7980/1, ostatná plocha, v k. ú. Žilina o výmere 10,9 m2 na ul. Obvodová pod
umiestneným predajným stánkom s predajom potravinárskeho tovaru a ostatného sortimentu
vrátane alkoholických nápojov za cenu 225 €/m2/ročne, čo predstavuje celkovú čiastku 2
452,50 €/ročne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom
predajného stánku.

K bodu 6
-

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje
prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Andrej Vidra – vedúci Odboru
životného.
Keďže členovia komisie nemali pripomienky k materiálu, predseda komisie požiadal
členov o predloženom materiáli hlasovať.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

za
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Milan Chvíla
Uznesenie č.

Proti: nikto
proti

Zdržal sa: nikto
zdržal sa

64/2017

Komisia životného prostredia
I.

odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebísk mesta Žilina

K bodu 7
- Hodnotenie cieľov komisie
Mgr. Martinková – informovala členov komisie o vykonaných aktivitách v jednotlivých
cieľoch
1) čistý Všivák pre Žilinu
– zorganizovaných niekoľko akcií zameraných na čistenie Všiváka, pri občerstvení sa
nevyužíval plastový riad a fľaše,
- intenzívna spolupráca s Povodím Váhu a SEVAKom,
- zmapovanie výpustov, získanie máp kanalizácie,
- získanie sponzorstva na odobrané vzorky zo Všiváka,
- požiadala tiež mesto o pomoc pri ďalšom čistení, pretože podľa Vodohodpodárskeho
zákona má právo žiadať správcu toku, aby sa o tok staral
3) verejné priestranstvá bez psích exkrementov a osveta psíčkarov
- napísaných niekoľko článkov – dobrá odozva od občanov,
- návrhy tabuliek od občanov, ktoré chcú osadiť,
- príprava ďalších článkov v spolupráci s veterinárnym lekárom a infektológom,
4) ekologický prístup k Vianočným trhom – vytvoriť podmienky na používanie
keramiky namiesto plastového riadu
- dobrým príkladom Staromestské slávnosti – Zelená zóna – zbieranie plastových pohárov,
- pokračovanie v snahe použitia keramických pohárov v stánku mesta.
Predseda komisie vyjadril nesúhlas s hodnotením cieľov ako povinným bodom
programu na každej komisii. Mgr. Martinkovej bude umožnené informovať členov
o aktivitách vždy, keď o to požiada.
K bodu 8
Predseda komisie vyzval členov na diskusiu a námety v bode rôzne. Členovia nemali
žiadne podnety.
K bodu 9
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: 02.06.2017

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

