ZÁPISNICA č. 01/2019
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 25.januára 2019
Dňa 25. januára 2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré
otvorila a viedla Mgr. Iveta Martinková, predseda komisie životného prostredia.
Na zasadnutí boli prítomní 3 členovia z celkového počtu 3 a komisia bola
uznášaniaschopná. Komisie sa zúčastnili aj budúci členovia komisie – neposlanci.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Personálne obsadenie v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta, v Nadácii
žilinský lesopark a v Nadácii Mesta Žilina.
3. Voľba členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu mesta Žilina
5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2019
6. Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č.4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č.
21/2016 a č. 5/2018.
8. Nakladanie s majetkom
9. Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
10. Informatívna správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu
11. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej
verejnej súťaže
12. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
13. Harmonogram zasadnutí Komisie životného prostredia na rok 2019
14. Rôzne
15. Záver

K bodu 1
Predseda komisie životného prostredia Mgr. Iveta Martinková, privítala členov
komisie a ostatných zúčastnených a oboznámila ich s programom komisie. Požiadala členov
o ich doplňujúce návrhy.
Pôvodný program bol doplnený o Návrh na schválenie predloženia Žiadosti
o Nenávratný finančný príspevok, Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do
nájmu formou obchodnej verejnej súťaže
Predseda komisie dal hlasovať o doplnenom programe zasadania.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Stanovisko komisie životného prostredia:
Program rokovania komisie bol schválený.

K bodu 2
-

Personálne obsadenie v orgánoch obchodných spoločností s
účasťou mesta, v Nadácii žilinský lesopark a v Nadácii Mesta
Žilina.

Predkladateľ materiálu sa komisie nezúčastnil.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 01 /2019
Komisia životného prostredia
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť
1.

zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099, a to nasledovne:
a) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Martina
Kapitulíka namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu dozornej rady
spoločnosti Ing. Petra Rolka,
b) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Ing. Františka Talapku a Ing. Jána
Pažického namiesto doterajších členov dozornej rady spoločnosti Ing. Miroslava
Sokola a Mgr. Jany Filipovej,

2.

zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, 010
01 Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne:
do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Mgr. Róberta Kaššu
namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Ing.
Dušana Dobšoviča,

3.

zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 416 754, a to nasledovne:
a) do funkcie konateľa spoločnosti Róberta Kučeru namiesto Ing. Patrika Gromu,
b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Martina Dikoša namiesto Ing. Jána
Pažického,

4.

zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Žilinské komunikácie, akciová
spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, IČO: 31 590 250, a to nasledovne:

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Denisa Cádera namiesto Ing.
Mariana Januška,
5.

zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.,
Košická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 407 470, a to nasledovne:
do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Michala Bergera namiesto Ing.
Igora Lišku,

6.

zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.
s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, a to nasledovne:
a) do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Bc. Jozefa Juriša namiesto Mgr.
Antona Trnovca,
b) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Mgr. Petra Fiabáne a Mgr. Ivetu
Martinkovú namiesto Ing. Igora Chomu a Bc. Jozefa Juriša,

7.

zástupcov mesta do orgánov Nadácie Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina, IČO: 51 133 911, a to nasledovne:
a) do funkcie člena a zároveň predsedu správnej rady nadácie Ing. Barboru
Birnerovú, PhD namiesto PhDr. Stanislavy Rudincovej,
b) do funkcie člena správnej rady nadácie Ing. Ľubomíra Bechného namiesto Ing.
Igora Chomu,
c) do funkcie revízora nadácie Ing. Lenku Tomaničkovú, PhD. namiesto Ing.
Dagmar Slepičkovej,

8.

zástupcov mesta do orgánov Nadácie žilinský lesopark, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina, IČO: 42 218 659, a to nasledovne:
a) do funkcie člena správnej rady nadácie MUDr. Igora Habánika namiesto Mgr.
Petra Fiabáne,
b) do funkcie revízora nadácie JUDr. Jozefa Augustína, PhD. namiesto Jozefa
Badžgoňa.

K bodu 3
-

Voľba členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva
v Žiline

Materiál predniesla a prítomných informovala Ing. Erika Ostrochovská - vedúca
oddelenia organizačného.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 02 /2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom
zasadnutí

I. zvoliť
1. členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline a sekretárov nasledovne:
Komisia finančná a majetková
členovia - neposlanci:
- Ing. Elena Šuteková
- Ing. Miroslav Sokol
- Mgr. Vanda Tuchyňová
- Ing. Gustáv Šimalčík
- Bc. Ing. Veronika Bobáňová
- Ing. Jozef Mičic
- Ing. Soňa Mäsiarová
- Peter Veselý
- Ing. Ivan Gašpar
- Ing. Jozef Cisarik
- Mgr. Ing. Soňa Turčányiová
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
členovia - neposlanci:
- PhDr. Soňa Holúbková
- Mgr. Ivan Leitman
- JUDr. Katarína Závodská-Chalmovská
- Mgr. Milada Bohovicová
- PhDr. Martin Brňák, PhD.
- Mgr. Miroslava Šufáková
- MUDr. Marcela Poláčková
- Erika Kanátová
sekretár: Mária Škulcová
Komisia dopravy
členovia – neposlanci:
- Igor Korček
- Ing. Martin Bolo
- Doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
- Ing. Ronald Mikula
- Ing. Miroslav Kobrtek
- Ing. Jozef Bobáň
- Ing. Mária Zemiaková
- Ing. Marian Oršula
- Ing. Tibor Čerňan
- prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Komisia územného plánovania a výstavby
členovia - neposlanci:
- Ing. Matej Jasenka, PhD.
- Ing. arch. Lucia Streďanská
- Ing. arch Marek Huliak

- Vladimír Jandura
- Ing. arch. Peter Nezval
- Ing. arch. Rudolf Chodelka
- Peter Pika
Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
členovia - neposlanci:
- Mgr. Marek Adamov
- Mgr. Petra Dubeňová
- Mgr. Michal Jurecký
- Ing. Bohuslava Trnovská
- Ing. Michal Michalek
- Ing. Milan Veliký
- Ján Glasnák
- Lucia Ďurajková
Komisia športu
členovia - neposlanci:
- Mgr. Marián Zrník
- Mgr. Peter Zánický
- Mgr. Pavol Blasbalg
- Mgr. Karol Haas
- Ing. Juraj Petráš, MSc
- Karol Čepec
- Ing. Mária Wienerová
- Dalibor Andrisík
- Mgr. Michal Kolárik
Komisia školstva a mládeže
členovia – neposlanci:
- PhDr. Alena Mičicová
- Mgr. Ján Kotman
- Ing. Tomáš Mikluščák, PhD.
- Ladislav Baranayi
- Mgr. Emília Talafová
- Marek Frťala
- Mgr. Janka Zrníková
- Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková
- Zuzana Požonyiová
- JUDr. Júlia Bombalová
- Jakub Kovačik
Komisia životného prostredia
členovia - neposlanci:
- Mgr. Ján Rzeszoto
- Tomáš Nemec
- Filip Kopták
- Ing. Peter Chromiak

- Ing. Jaroslava Gažová
- Milan Chvíla
- Jozef Krautschneider
- Ing. Dušan Feňo
- Ing. Michal Danek
- Ing. Igor Hell
sekretár: Ing. Marián Cisarik
II. odvolať
1. sekretárov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne:
z komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
sekretára: Annu Dugovičovú
z komisie životného prostredia
sekretára: Ing. Martu Moravcovú

K bodu 4
-

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina

Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Ján Ničík - poslanec Mestského
zastupiteľstva v Žiline.
Členovia komisie poukázali na nerovnomerné rozdelenie financií medzi jednotlivé
oblasti, hlavne na vysoké športové dotácie.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 03/2019
Komisia životného prostredia

I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
schváliť
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta Žilina

K bodu 5
-

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1/2019

Materiál predniesla a prítomných informovala Ing. Dagmar Slepičková – poverená
riadením ekonomického odboru.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie č.

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

04/2019

Komisia životného prostredia
I. odporúča schváliť
zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2019 tak, ako je predložená.

K bodu 6
-

Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a

Predkladateľ materiálu sa zasadania komisie nezúčastnil a preto sa o tomto bode
nehlasovalo.
Členovia skonštatovali, že sú proti zahusťovaniu územia – rozširovaniu možností pre
tolerantnejší ekvivalentný uhol tienenia a znižovaniu indexu zelene.

K bodu 7
-

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2012, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č.
21/2016 a č. 5/2018.

Keďže materiál nadväzuje na predchádzajúci, z dôvodu neprítomnosti predkladateľa
sa o tomto bode nehlasovalo.

K bodu 8
-

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

Predkladateľ materiálu sa nezúčastnil a nebolo možné prerokovať body ku ktorým
mali členovia komisie pripravené pripomienky.
Členovia komisie sa stotožňujú s vyjadrením oddelenia architektúry a územného
plánovania v prípade neodporúčania predaja. Hlasovalo sa o bodoch 1/, 2/, 5/, 6/.
Výsledok hlasovania:

Za: nikto

Proti: 3 hlasy

Uznesenie č. 05/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 1/
Komisia životného prostredia

Zdržal sa: nikto

I.

neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 577/4, ostat. pl. o výmere
490 m2 v zmysle GP 36442500-215/2018 v k. ú. Mojšová Lúčka a jeho odpredaj 3/5
väčšinou všetkých poslancov p. Štefanovi Kucharovi, bytom Lieňova 52/1 Žilina, za cenu
stanovenú znaleckým posudkom 4/2018 v celkovej hodnote 6 390,90 €, ktorá bola zvýšená
o hodnotu ZP vo výške 114 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok susedí s pozemkami a stavbou vo
vlastníctve žiadateľa.
Uznesenie č. 06/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 2/
Komisia životného prostredia
I.

neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemkov parc. č. KN-C 2196/68, zast. pl. a nádv.
o výmere 359 m2 a parc. č. KN-C 2196/69, zast. pl. a nádv. o výmere 255 m2 v k. ú. Závodie a
ich bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemok parc. č. KN-C
2136/46, zast. pl. a nádv. o výmere 614 m2 v zmysle GP 36442500-235/2018 v k. ú. Závodie
vo vlastníctve SEZAM s.r.o., so sídlom Kvačalova 1 Žilina, IČO: 00 633 194, ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že
vzájomnou zámenou pozemkov vysporiada Mesto Žilina časť pozemku pod miestnou
komunikáciou ul. Kvačalova v k. ú. Závodie. Spoločnosť SEZAM s.r.o. uhradí náklady za
vypracovanie ZP č. 37/2018 vo výške 98 €.
Uznesenie č. 07/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 5/
Komisia životného prostredia
I.

neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 786/16, zast. pl. a nádv.
o výmere 264 m2 a parc. č. KN-C 786/17, zast. pl. a nádv. o výmere 173 m2 a parc. č. KN-C
786/19, zast. pl. a nádv. o výmere 88 m2 v k. ú. Závodie a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov spoločnosti EMINVEST s.r.o., so sídlom Sasinkova 26 Žilina, IČO: 50 391 976
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 44/2018 v celkovej hodnote 10 187 €, ktorá bola
zvýšená o hodnotu ZP vo výške 149 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom susedných
pozemkov.
Uznesenie č. 08/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 6/
Komisia životného prostredia

I.

neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:

1/ 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.
2/ prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 5146/29, zast. pl. a nádv.
o výmere 340 m2 v zmysle GP 19/2018 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov Ing. Romanovi Holienčíkovi, bytom Jarná 2605/2 Žilina za cenu 160 €/m2, čo
predstavuje celkovú čiastku 54 400 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov.
O ostatných bodoch materiálu komisia nehlasovala.

K bodu 9
- Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta
Materiál predniesol a prítomných informoval Mgr. Ľuboš Slebodník – vedúci
oddelenie mobility, odbor dopravy.
Členovia komisie sa zaujímali o kontrolovanie vjazdov, fungovanie počas zásobovania
a kontrolu parkovania na miestach, ktoré na to nie sú určené ako aj informovanosť na vjazd
záchranárskych zložiek.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 09/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí:
I.

schváliť

1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta.

K bodu 10
- Informatívna správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti
triedeného zberu komunálneho odpadu
Materiál predniesol a prítomných informoval Ing. Andrej Vidra – vedúci odboru
životného prostredia.

Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 10/2019
Komisia životného prostredia
odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
zobrať na vedomie

I.

1. Informatívnu správu o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu a o prijatých opatreniach

K bodu 11
- Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu
formou obchodnej verejnej súťaže
Materiál predniesol a prítomných informoval Mgr. Vladimír Randa - poslanec.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 11/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I.

schváliť
1.

zámer prenechať do nájmu outdoorové centrum vo vlastníctve Mesta Žilina,
pozostávajúce z lanového parku a altánku, nachádzajúce sa na časti pozemku, parc.
č. KN-C 4953/1, lesné pozemky, v k.ú. Žilina, o výmere cca 10.000m2, za účelom
jeho prevádzkovania, na dobu určitú, 5 rokov od nadobudnutia účinnosti nájomnej
zmluvy, pričom nájomca bude predmet nájmu prevádzkovať vždy minimálne v čase
od 01.04. (resp. od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy v prvom roku nájmu)
do 31.10., a predmet nájmu po celú dobu nájmu udržiavať v prevádzkyschopnom
stave na vlastné náklady, s nasledovnými podmienkami:
a) účastník súťaže predloží súťažný návrh obsahujúci navrhovanú výšku
nájomného, navrhovaný prevádzkový čas outdoorového centra, navrhovanú
výšku zľavy zo vstupného pre školy a školské kolektívy, min. však vo výške
30% výšky vstupného, doklad, preukazujúci skúsenosť účastníka súťaže
s prevádzkovaním obdobného typu outdoorovej aktivity,
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 poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský
úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
d) lehota na podávanie návrhov je 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa,

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej
ponuky,
f) lehota na oznámenie vybraného návrhu je 14 dní od konania najbližšieho
zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov,
g) rozhodujúce kritériá pri vyhodnocovaní predložených návrhov:
výška nájomného.

K bodu 12
-

Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o Nenávratný
finančný príspevok

Materiál predniesla a prítomných informovala Bc. Ivana Stillerová – poverená
riadením odboru projektov EÚ.
Členovia komisie sa zaujímali o realizovateľnosť projektu.
Výsledok hlasovania:

Za: 3 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 12/2019
Komisia životného prostredia
I.

schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie národného projektu „Projektová príprava Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových
trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“ v rámci pripravovaného Vyzvania;
2. zabezpečenie realizácie národného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie národného projektu vo
výške 126 000,00 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.

K bodu 13
- Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2019
Členovia komisie sa dohodli, že zasadania sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
18.03.2019 (pondelok) o 15,00 hod
10.06.2019 (pondelok) o 15,00 hod
02.09.2019 (pondelok) o 15,00 hod
18.11.2019 (pondelok) o 15,00 hod

K bodu 14
Predsedkyňa komisie oboznámila členov s návrhom úloh, zámerov a cieľov komisie
v tomto volebnom období a požiadala ostatných o ich návrhy resp. doplnenie a prehodnotenie
prostredníctvom e-mailu. Členovia sa taktiež zhodli na vyššej frekvencii zasadaní, ktoré sa
nemusia konať iba na Mestskom úrade.

K bodu 15
Na záver zasadnutia predseda komisie Mgr. Iveta Martinková, poďakovala všetkým za
účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončila.
V Žiline dňa: 25.01.2019

Mgr. Iveta Martinková
predseda komisie životného prostredia
Zapísala: Ing. Marta Moravcová

