ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Komisie školstva a mládeže MZ v Žiline, ktoré sa konalo
dňa 27.08.2019
Dňa 27.08.2019 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo 4. zasadnutie Komisie
školstva a mládeže (ďalej len KŠaM) Mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ) v Žiline.
Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie, PaedDr. Ľudmila Chodelková.
Na zasadnutí sa zúčastnili 10 z celkového počtu 13 členov komisie, čím bola KŠaM MZ
v Žiline uznášaniaschopná. Členovia komisie: Ing. Barbora Birnerová, PhD., p. Marek Frťala
a Mgr. Mária Mihálková sa zo zasadnutia komisie ospravedlnili.
Na zasadnutie boli prizvaní: Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa MZ v Žiline, Mgr. Peter
Cibulka, poslanec MZ v Žiline, JUDr. Roman Dolejší, vedúci odboru stavebného, Ing. Vlasta
Grajciarová, hlavná kontrolórka Mesta Žiliny, Ing. Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline,
JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho a majetkového, Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa
MZ v Žiline, Ing. Lenka Tomaníčková, vedúca odd. kontroly ÚHK, Ing. Pavol Vaščák, PhD.,
vedúci odboru ekonomického, Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia, PaedDr.
Viera Popluhárová, vedúca odboru školstva a mládeže.
Program zasadnutia KŠaM MZ v Žiline:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 –
2020
3. Správa o výsledkoch kontrol
4. Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií
v rámci revitalizácie sídlisk mesta Žilina
5. Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta
Žilina
6. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019
7. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)
8. Ekopark Solinky
9. Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov
10. Telka v meste – ukončenie nájmu
11. Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť návrh na vyhlásenie Verejnej anonymnej
urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov
12. Rôzne, záver

K bodu 1
Zasadnutie KŠaM MZ v Žiline otvorila PaedDr. Ľudmila Chodelková, predsedníčka
komisie, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná
väčšina členov komisie a komisia je uznášaniaschopná.
Dodatočne sa program rokovania komisie ešte doplnil o ďalší prerokovávaný materiál – Návrh
koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci
revitalizácie sídlisk mesta Žilina.
Z dôvodu ďalších povinností predkladateľov materiálov, došlo ku zmene poradia jednotlivých
bodov programu oproti pôvodne zaslanej pozvánke.
Prezenčná listina zo zasadnutia KŠaM tvorí prílohu č. 1 - Zápisnice zo zasadnutia KŠaM
(ďalej len zápisnica“).

Na úvod dala PaedDr. Chodelková hlasovať o súhlase členov komisie so zaraďovaním aj iných
materiálov na rokovania KŠaM, ktoré sa bezprostredne netýkajú problematiky školstva
a mládeže a následne dala hlasovať o programe zasadnutia.
Uznesenie č. 45/2019
Komisia školstva a mládeže
I.

súhlasí so zaraďovaním materiálov do programu rokovaní KŠaM, ktoré sa netýkajú len
problematiky školstva a mládeže
Člen KŠaM

Za

Proti

Zdržal sa

PaedDr. Ľudmila Chodelková







Ing. Barbora Birnerová, PhD.

x


x

x

Mgr. Ján Kotman

x


x


x


Jakub Kováčik







Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková







PhDr. Alena Mičicová

x

x

x

Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.

x


x


x


Mgr. Zuzana Požoniová







Mgr. Emília Talafová







Mgr. Janka Zrníková







Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala

SPOLU

9

0

0

Za

Proti

Zdržal sa

PaedDr. Ľudmila Chodelková







Ing. Barbora Birnerová, PhD.

x


x

x

Mgr. Ján Kotman

x


x


x


Jakub Kováčik







Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková







PhDr. Alena Mičicová

x

x

x

Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.

x


x


x


Mgr. Zuzana Požoniová







Mgr. Emília Talafová







Mgr. Janka Zrníková







Uznesenie č. 46/2019
Komisia školstva a mládeže
I.

berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia

Výsledok hlasovania:

Člen KŠaM

Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala

SPOLU

9

2

0

0

K bodu 2
Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 – 2020 –
príloha č. 2.
Materiál predložil Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia.
PhDr. Mičicová – prečo sa v tomto materiáli ide v „tradičných“ koľajach? Chýba v ňom niečo
inovatívne, motivačné pre obyvateľov napr. vyvážanie podľa čipov, nie je tam nič ani z ďalších
moderných prvkov, ktoré už uplatňujú iné, dokonca slovenské mestá.
Ing. Vidra – čipy sa uplatňujú najmä v menších mestách a obciach, kde nie je taká veľká
anonymita, ako vo veľkých mestách.
PhDr. Mičicová – robia to aj veľké mestá, je potrebné sa pozrieť aj na skúsenosti zo zahraničia.
Ing. Vidra – má informácie o týchto moderných možnostiach, ale všetko je otázka finančných
možností.
PhDr. Mičicová – zo strany mesta nezachytila ako občan žiaden náznak osvetovej činnosti, ani
podporu na separáciu odpadu vo forme vriec. Materiál hovorí o kompostoch, ktoré si robia
občania na záhradách, ale nehovorí sa o odpadoch v jedálňach a pod.
Ing. Vidra – osveta sa realizuje najmä na materských a v základných školách. V separovaní
odpadu je Žilina vyhodnotená ako jedno z najlepších krajských miest, separuje sa tu cca 41 %
odpadu. Do domácností sa postupne distribuujú vrecia na odpad, na podporu kompostovania
sa do domácností rozviezlo približne 7000 kompostérov a do budúcnosti sa už pripravuje zber
kuchynského odpadu z domácností. Odpad zo školských jedální odváža zazmluvnený
odberateľ, ktorý je v zmysle legislatívy oprávnený s ním nakladať.
Uznesenie č. 47/2019
Komisia školstva a mládeže
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1. Program odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 - 2020.

Výsledok hlasovania:

Člen KŠaM

Za

Proti

Zdržal sa

PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková







x


x

x

x





x


x








x





x





x





SPOLU

9

1

0

K bodu 3
Správa o výsledkoch kontrol – príloha č. 3.
3

Materiál predložila Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta Žilina.
Uznesenie č. 48/2019
Komisia školstva a mládeže
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol.

Výsledok hlasovania:

Člen KŠaM

Za

PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková







x


x

x

x





x


x








x





x





x





SPOLU

10

0

0

Proti

Zdržal sa

K bodom 4 a 5
Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci
revitalizácie sídlisk mesta Žilina – príloha č. 4.
Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina –
príloha č. 5.
Materiály predložili Mgr. Miriam Šuteková a Mgr. Zuzana Balogová, poslankyne Mestského
zastupiteľstva v Žiline. Vzhľadom na to, že materiály spolu úzko súvisia, komisia školstva
a mládeže o nich hlasovala súčasne a bolo prijaté jedno uznesenie.
Uznesenie č. 49/2019
Komisia školstva a mládeže
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
1.

2.

zaviazať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri zadávaní architektonických
štúdií v rámci revitalizácie sídlisk mesta Žilina, boli ako prvé spracované
architektonické štúdie celých sídlisk a až v druhom slede štúdie jednotlivých
vnútroblokov a menších celkov, ak sú potrebné.
požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline o vypracovanie harmonogramu
vypracovania štúdií všetkých sídlisk v meste Žilina v termíne do najbližšieho konania
riadneho mestského zastupiteľstva.

II. požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline o spracovanie
4

1. koncepcie umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných herných
prvkov v meste Žilina, ktorá bude zohľadňovať funkčnosť a rovnomernosť
rozmiestnenia detských ihrísk z hľadiska ucelených urbanistických blokov a funkčnosť
jednotlivých samostatných herných prvkov z hľadiska lokálnej využiteľnosti.
1.1. predložiť na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva
a) pasportizáciu existujúcich detských ihrísk
b) pasportizáciu existujúcich samostatných herných prvkov
c) plán opráv existujúcich detských ihrísk a samostatných herných prvkov na rok
2020 a zapracovanie potrebných investícií do rozpočtu mesta na rok 2020
1.2. predložiť na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v r. 2020
a) koncepciu umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných
herných prvkov v meste Žilina,
b) návrh harmonogramu revitalizácie a rozvoja jednotlivých detských ihrísk
a samostatných herných prvkov vychádzajúci z novej koncepcie a návrh na
zmenu rozpočtu so zapracovaním potrebných investícií do rozpočtu mesta.
2. koncepcie revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch na sídliskách mesta
Žilina z hľadiska funkčnosti v rámci jednotlivých urbanistických blokov sídlisk
s prihliadnutím na zachovanie športovo-rekreačného účelu.
2.1. predložiť na najbližšie riadne rokovanie mestského zastupiteľstva
a) pasportizáciu existujúcich asfaltových plôch
2.2. predložiť na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v r. 2020
a) návrh novej koncepcie revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch
b) návrh harmonogramu revitalizácie existujúcich asfaltových plôch vychádzajúci
z novej koncepcie a zapracovanie potrebných investícií do rozpočtu mesta.
Výsledok hlasovania:

Člen KŠaM

Za

PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková







x


x

x

x





x


x








x





x





x





SPOLU

10

0

0

5

Proti

Zdržal sa

K bodu 6
Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 –
príloha č. 6.
Materiál predložil Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického.
PaedDr. Chodelková – v zmene rozpočtu nenašla finančné prostriedky na riešenie havarijnej
situácie kotolne v Materskej škole, A. Kmeťa, kde keď prší, tak majú zaplavený kotol. Ak to
tam nie je zapracované, žiada, aby sa to doplnilo. Bolo to riešené aj s p. prednostom MsÚ.
Uznesenie č. 50/2019
Komisia školstva a mládeže
I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2019 tak, ako bola predložená
s doplnením investičných prostriedkov do Materskej školy, A. Kmeťa 15.
Výsledok hlasovania:

Člen KŠaM
PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková
SPOLU

Za

Proti

Zdržal sa







x


x

x

x





x


x








x





x





x





9

0

1

PaedDr. Popluhárová požiadala členov komisie o prijatie uznesenia ohľadom doplnenia zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019, o ktorú požiadala ZŠ, Nám. mladosti 1, Žilina
(príloha č. 7), pri ktorej sa nemení výška finančných prostriedkov, len druh zakupovaných
kuchynských zariadení. Finančné prostriedky im boli schválené na júnovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
Uznesenie č. 51/2019
Komisia školstva a mládeže
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1. návrh na úpravu rozpočtu na r. 2019 pre ZŠ, Nám. mladosti 1 tak, ako bola predložená.
Zmenu zapracovať do zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2019.
6

Výsledok hlasovania:

Člen KŠaM

Za

Proti

Zdržal sa

PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková




x


x

x


x




x





x







SPOLU

10

x

x




x





0

0

K bodu 7
Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena) – body 24, 25,
26 – príloha č. 8.
Materiál bol prerokovaný bez prítomnosti predkladateľa, JUDr. Erika Štefáka, vedúceho
odboru právneho a majetkového, ktorý sa nemohol zúčastniť rokovania komisie z dôvodu
plnenia iných pracovných povinností.
PaedDr. Chodelková – z dôvodu prijatia jednoznačného stanoviska ohľadom schvaľovania
nájomných zmlúv škôl mestským zastupiteľstvom, požiadala vedúcu odboru školstva
a mládeže, PaedDr. Popluhárovú o vzájomné stretnutie aj za účasti zamestnancov odboru
právneho a majetkového, Útvaru hlavného kontrolóra ešte do najbližšieho zasadnutia
mestského zastupiteľstva.
O všetkých nájomných zmluvách sa hlasovalo v jednom uznesení.

Uznesenie č. 52/2019
Komisia školstva a mládeže
I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1. nájomné zmluvy ZŠ, Limbová 30, Žilina; ZŠ, Karpatská 8063/11, Žilina a ZŠ,
Martinská 20, Žilina tak, ako boli predložené v materiáli Nakladanie s majetkom.
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Výsledok hlasovania:

Člen KŠaM

Za

Proti

Zdržal sa

PaedDr. Ľudmila Chodelková
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.
Marek Frťala
Mgr. Ján Kotman
Jakub Kováčik
Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
PhDr. Alena Mičicová
Mgr. Mária Mihálková
Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
Mgr. Zuzana Požoniová
Mgr. Emília Talafová
Mgr. Janka Zrníková




x


x

x


x


x




x


x




x


x


SPOLU

9

0

0

x

x




x



K bodom 8, 9, 10
Materiály - Ekopark Solinky (príloha č. 9), Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov
(príloha č. 10) a Telka v meste – ukončenie nájmu (príloha č. 11) – neboli prerokovávané na
komisii na základe dohody predkladateľov o stiahnutí týchto materiálov z rokovania KŠaM.

K bodu 11
Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť návrh na vyhlásenie Verejnej anonymnej
urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov – príloha č. 12.
Materiál nebol prerokovaný z dôvodu neprítomnosti predkladateľa, JUDr. Romana Dolejšího,
vedúceho odboru stavebného, ktorý sa nemohol zúčastniť rokovania komisie z dôvodu plnenia
iných pracovných povinností.

K bodu 12
V rámci bodu rôzne členovia komisie vzali na vedomie Stanovisko odboru sociálneho
a bytového k príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého (príloha č. 13), ktoré bolo
vyžiadané od vedúcej odboru sociálneho a bytového na júnovom zasadnutí KŠaM.
Na záver zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie
komisie školstva a mládeže ukončila.
V Žiline dňa 28.08.2019
PaedDr. Ľudmila Chodelková
predsedníčka komisie školstva a mládeže
Zapísala: Janka Vavrová, sekretár KŠaM
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