ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 11. novembra 2019
___________________________________________________________________________
Dňa 11. novembra 2019 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie
životného prostredia (ďalej len KŽP) Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len MZ).
Pre neprítomnosť predsedu komisie zasadnutie otvorila Mgr. Zuzana Balogová,
podpredsedníčka komisie životného prostredia. O poverení podpredsedu komisie vedením
rokovania, v zmysle čl. 11 Rokovacieho poriadku komisií,
informovala predsedníčka
komisie sekretára komisie
Na zasadnutí boli prítomní 7 členovia, z celkového počtu 13. Komisia bola
uznášaniaschopná. Po otvorení zasadnutia sa dostavili ďalší členovia komisie – Mgr. Iveta
Martinková a Mgr. Ján Rzeszoto. Ospravedlnili sa Mgr. Milan Chvíla, Ing. Igor Hell, Ing.
Jozef Krautschneider a Ing. Michal Danek.
Ďalej boli prítomní Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia, Ing.
Radoslav Machan, vedúci odboru vnútorných vecí, Ing. Darina Bobáňová z odboru
stavebného, Ing. Pavol Vaščák, PhD, vedúci z odboru ekonomického, Mgr. Peter Cibulka a
Mgr. Branislav Delinčák, poslanci MZ, za verejnosť zástupca Rady seniorov p. Lukšú.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného
prostredia.
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020.
3. Návrh na obmedzenie vizuálneho smogu.
4. Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách.
5. Návrh na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na
sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ.Fullu/Hlboká cesta,
Zvolenská/ Martinská.
6. Návrh na vykonanie komplexnej prehliadky drevín na pozemkoch mesta.
7. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj.
8. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č..../2019, ktorým sa určujú Pravidlá
participatívneho rozpočtu mesta Žilina.
9. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č..../2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa,
dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
10. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č..../2019 o poplatku.
11. Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline.
12. Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom.
13. Nakladanie s majetkom /kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena/.
14. Informatívna správa o využití financií z poplatku za psa.
15. Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, zabezpečenie ich
likvidácie, zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene – Žilina - ZELENÉ
MESTO.
16. Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto
Žilina a do mestských inštitúcií.
17. Emailové adresy poslancov – unifikácia.
18. Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina.
19. WEB mesta – kontakty.
20. Plnenie programových cieľov.
21. Rôzne.
22. Záver.

K bodu 1:
Podpredsedníčka komisie životného prostredia Mgr. Zuzana Balogová privítala
členov komisie a ostatných zúčastnených. Oboznámila ich s programom komisie. Požiadala
členov
o ich
doplňujúce
návrhy
alebo
zmenu
programu
rokovania.
Vzhľadom na to, že nikto nenavrhol doplnenie alebo zmenu programu, dala podpredsedníčka
komisie hlasovať o predloženom programe zasadania.
Výsledok hlasovania:

Za: 7

Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Zdržal sa: 0

Proti: 0
Za
x

proti
x

zdržal sa
x

✓
✓

x
✓
✓
✓
✓
✓
-

x

x

-

-

-

-

Stanovisko komisie životného prostredia:
Program rokovania komisie bol schválený.

K bodu 2:
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020.
Materiál predložil Ing. Radoslav Machan, vedúci odboru vnútorných vecí.
Výsledok hlasovania:
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0
Za
x

proti
x

zdržal sa
x

✓
✓

x
✓
✓
✓
✓
✓
-

x

x

-

-

-

-

Uznesenie č. 80/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I.
schváliť
1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
nasledovne:
17.02.2020
27.04.2020
29.06.2020
28.09.2020
02.11.2020
07.12.2020

K bodu 3:
Návrh na obmedzenie vizuálneho smogu.
Predkladateľ Ing. Martin Kapitulík poveril v zmysle čl. 12 ods. 6 Rokovacieho poriadku
komisií Mgr. Ivetu Martinkovú, aby oboznámila komisiu s prerokovaným materiálom.
Výsledok hlasovania:
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Za: 8

Zdržal sa: 1

Proti: 0
Za

proti

zdržal sa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Uznesenie č. 81/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline
I.

podporiť
aktivitu vedenia mesta v postupnom odstraňovaní nelegálnych reklamných
zariadení na území Mesta Žilina a poskytnúť vedeniu mesta maximálnu možnú
súčinnosť.

II.

schváliť
zákaz využívania vonkajších veľkoplošných reklamných plôch a zariadení, najmä
však billboardov a obdobných reklamných plôch, na komunikáciu mesta,
mestských organizácií, spoločností s nadpolovičnou majetkovou účasťou mesta,
ako aj podujatí podporených z mestského rozpočtu, a to od 1.1.2020. Zákaz sa
dočasne netýka citylightov, ktoré sú súčasťou zastávok MHD vo vlastníctve mesta.

Účelom zákazu je ísť príkladom v znižovaní produkcie vizuálneho smogu na
území Mesta Žilina.
III.

vyzvať
žilinskú verejnosť a subjekty verejného a súkromného sektora, aby sa pridali
k Mestu Žilina a postupne znižovali a obmedzovali produkciu vizuálneho smogu
na území Mesta Žilina a prispeli tak k očiste verejného priestoru v Žiline.

K bodu 4:
Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách.
Materiál predložil Mgr. Peter Cibulka, poslanec MZ v Žiline a predseda výboru obvodu
č.3 – Solinky. Mgr. Vladimír Randa v zmysle čl. 13 ods. 3 Rokovacieho poriadku komisií
predložil doplňujúci návrh:
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť
vypracovanie riešenia komplexnej a systematickej výsadby stromov a zelene všeobecne
v iných častiach mesta /mimo Soliniek/
v súvislosti s údržbou ochranných pásiem
inžinierskych sietí.
Výsledok hlasovania:

Za: 6

Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Zdržal sa: 1

Proti: 0
Za
x

proti
x

zdržal sa
x

✓
✓

x

x

x

✓
✓
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Uznesenie č. 82/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline
I.

schváliť
vypracovanie riešenia komplexnej a systematickej výsadby stromov a zelene
všeobecne v iných častiach mesta /mimo Soliniek/ v súvislosti s údržbou
ochranných pásiem inžinierskych sietí.

Následne komisia hlasovala o návrhu, ktorý predložil predkladateľ Mgr. Peter
Cibulka.
Výsledok hlasovania:

Za: 6

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Za
x

proti
x

zdržal sa
x

✓
✓

x

x

x

✓
✓
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Uznesenie č. 83/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I.

schváliť
1. Realizáciu komplexnej a systematickej výsadby stromov a zelene na Solinkách
v roku 2020, ktorá:
a) v plnej miere zabezpečí náhradu zničených a poškodených stromov pri výmene
potrubia na Solinkách
b) doplní vhodné stromy na všetky miesta a lokality, kde sú vhodné a potrebné ako
prvok prirodzene zvyšujúci komfort obyvateľov a súčasne ako dôležité adaptačné
opatrenie voči klimatickej kríze
Táto výsadba bude zabezpečená z Finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných
drevín. Na základe tohto uznesenia budú pripravené finančné prostriedky, ktoré pokryjú
výsadbu minimálne 250 stromov. Dané prostriedky nemusia byť vyčerpané všetky, ale
musia byť pripravené a garantované, aby dokázali zabezpečiť plnohodnotnú výsadbu
stromov.

K bodu 5:
Návrh na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na
sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ.Fullu/Hlboká cesta,
Zvolenská/ Martinská.
Z dôvodu neprítomnosti predkladateľa Ing. Patrika Gromu, PhD. komisia životného
prostredia materiál neprerokovávala.

K bodu 6:
Návrh na vykonanie komplexnej prehliadky drevín na pozemkoch mesta.
Materiál predložil Mgr. Branislav Delinčák, poslanec MZ v Žiline. Vysvetlenie
k materiálu podal Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia. Mesto v tejto veci

už koná, momentálne sa vypracováva passport zelene, následne na to bude riešený materiál starostlivosť o verejnú zeleň. V súčasnosti mesto zabezpečuje starostlivosť o 22 tis. drevín.
Ukončenie posúdenia stavu zelene sa očakáva do 18.mesiacov od zadania, prioritne budú
riešené stromy v parkoch a v areáloch základných a materských škôl.
Výsledok hlasovania:

Za: 9

Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Zdržal sa: 0

Proti: 0
Za

proti

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

zdržal sa

-

-

-

-

Uznesenie č. 84/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. navrhnúť primátorovi mesta
1. zabezpečiť vykonanie komplexnej prehliadky drevín (stromov) na pozemkoch
mesta so zameraním na ich stav tam, kde predstavujú potenciálne ohrozenie v
dôsledku ich pádu alebo pádu ich častí (napr. na stavby, chodníky, cesty, miesta
pohybu osôb),
2. informovať o výsledku zistení podľa predchádzajúceho bodu mestské
zastupiteľstvo na jeho najbližšom riadnom zasadnutí vrátane predloženia
časového, vecného a finančného vymedzenia odstránenia zistených prípadov
ohrozenia.

K bodu 7:
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj.
Materiál predložila Ing. Darina Bobáňová z odboru stavebného.
Výsledok hlasovania:
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto

Za: 7

Zdržal sa: 2

Proti: 0
Za

proti

zdržal sa
✓

✓
✓
✓

Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

✓
✓
✓
✓
-

-

✓
-

-

-

Uznesenie č. 85/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I.
schváliť
1. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj.

K bodu 8:
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č..../2019, ktorým sa určujú Pravidlá
participatívneho rozpočtu mesta Žilina.
Materiál predložil Mgr. Vladimír Randa, 1.zástupca primátora mesta
Výsledok hlasovania:
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Za: 4

Zdržal sa: 5

Proti: 0
Za

proti

zdržal sa
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

-

✓
-

-

-

Komisia životného prostredia neprijala k predloženému materiálu platné uznesenie.

K bodu 9:
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č..../2019 o dani z nehnuteľností, dani za
psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
Materiál predložil Mgr. Vladimír Randa, 1.zástupca primátora mesta a Ing. Pavol
Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického. Mgr. Iveta Martinková navrhla zvýšenie sadzby
dane za psa o 5.-€ ročne nasledovne /sadzba za jedného psa a kalendárny rok/:
Rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neuvedená
10,00€

Bytový dom /byt/
Výsledok hlasovania:

45,00€
Za: 8

Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Zdržal sa: 0

Proti: 1
Za

proti

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
-

-

zdržal sa

-

Uznesenie č. 86/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. schváliť
1. zvýšenie sadzby dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
a/ Rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neuvedená
10,00€
b/ Bytový dom /byt/
45,00€
Následne komisia hlasovala o predloženom materiáli
schváleného pozmeňovacieho návrhu.
Výsledok hlasovania:
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Za: 5

ako celku

Proti: 2
Za

po úprave v zmysle
Zdržal sa: 2

proti

zdržal sa
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
-

✓
-

Uznesenie č. 87/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I.
schváliť
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, dani za psa,
dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

K bodu 10:
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č..../2019 o poplatku.
Materiál predložil Mgr. Vladimír Randa, 1.zástupca primátora mesta a Ing. Andrej
Vidra, vedúci odboru životného prostredia.
Výsledok hlasovania:
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0
proti

zdržal sa

x

x

x

✓
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Za
✓
✓
✓
✓

Uznesenie č. 88/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. schváliť
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku.
K bodu 11:
Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline.
Materiál predložil Mgr. Vladimír Randa a Mgr. Zuzana Balogová, poslanci MZ v Žiline.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

x

x

✓
✓
✓
✓

x

Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

x
✓
✓
✓
-

x

x

-

-

-

-

Uznesenie č. 89/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. požiadať
1. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., aby do 31.3.2020 predložil na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline plán zhustenia intervalov
spojov na linkách MHD, prípadne návrhy ďalších benefitov pre
cestujúcich, rozdelených do časových etáp na rok 2020 a nasledovné
roky.
II. schváliť
1.Zmenu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa ruší
bezplatná doprava pre študentov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina
a nemajú žiadny dlh voči Mestu Žilina, ako aj Dopravnému podniku
mesta Žiliny s.r.o., s účinnosťou od 1.1.2020.
2.Platnosť bezplatnej dopravy študentov, ktorá bola uplatnená a zapísaná
do čipu karty MHD do 31.12.2019 platí do doby, ktorá je zapísaná
v čipe karty MHD.

K bodu 12:
Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom.
Materiál predložila v zmysle čl. 12 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mgr. Zuzana
Balogová, podpredsedníčka komisie životného prostredia.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x
✓
✓
✓

x
x

x
x

-

-

Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

-

-

-

Uznesenie č. 90/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. zobrať na vedomie
1. Dokument Mesto Žilina–Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom.

K bodu 13:
Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
Materiál predložila v zmysle čl. 12 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mgr. Zuzana
Balogová, podpredsedníčka komisie životného prostredia.
1/
Uznesenie č. 91/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 1/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1561/140, orná pôda
o výmere 286 m2 v k. ú. Trnové a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov MUDr.
Milanovi Útlemu s manž. MUDr. Martinou Útlou, obaja bytom Na Kopci 663/18 Žilina, za
cenu stanovenú znaleckým posudkom 26/2019 v celkovej hodnote 9 410,43 €, ktorá bola
zvýšená o hodnotu ZP vo výške 191,25 € a náklady na určenie trhovej ceny vo výške 30 €,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
z dôvodu, že žiadaný pozemok prilieha k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí) :
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok prilieha k pozemkom vo vlastníctve
žiadateľov.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek

Zdržal sa: 0

Proti: 0
Za

proti

zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

x
x

x
x

✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Ing. Igor Hell

-

-

-

2/
Uznesenie č. 92/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 3/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 6199/49, zast. pl. a nádv.
o výmere 105 m2 v zmysle GP 51/2017 v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov spoločnosti AZzardo lighting, s.r.o., so sídlom Saleziánska 2 Žilina, IČO:
36 417 068, za cenu určenú ZP 33/2019 vo výške 11 245,85 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu
znaleckého posudku v hodnote 215 € a náklady za vypracovanie trhovej ceny vo výške 30 €,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
z dôvodu, že žiadaný pozemok má priamu väzbu na objekt vo vlastníctve žiadateľa.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí) :
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadaný pozemok priamo nadväzuje na pozemky vo
vlastníctve žiadateľov v k. ú. Trnové.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Zdržal sa: 0

Proti: 0
Za

proti

zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x
✓
✓
✓
-

x
x

x
x

-

-

-

-

3/
Uznesenie č. 93/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 4/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
II. nesúhlasí
s odpredajom pozemku p.č. KN-C 2071/5 kat. úz. Považský Chlmec žiadateľke Jane
Maťhovej, Murgašova 1267/20, Žilina, z dôvodu, že spôsob využitia predmetnej parcely je
kód 22- t.j. miestna komunikácia. Tento pozemok priamo nadväzuje na ďalší pozemok vo
vlastníctve Mesta Žilina p.č. KN-C 2071/4, čo je taktiež miestna komunikácia.

Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti odpredaju: 7

Za odpredaj

Proti odpredaju

Zdržal sa: 0
zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

-

x
x
✓
✓
✓
-

x
x

-

4/
Uznesenie č. 94/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 5/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov v zmysle GP 42/2018 v k. ú. Žilina :
parc. č. KN-C 5721/46, ostat. pl. o výmere 56 m2,
parc. č. KN-C 5721/47, ostat. pl. o výmere 20 m2,
parc. č. KN-C 5721/48, ostat. pl. o výmere 11 m2,
parc. č. KN-C 5721/49, ostat. pl. o výmere 13 m2,
parc. č. KN-C 5780/3, zast. pl. a nádv. o výmere 26 m2,
parc. č. KN-C 5781/9, zast. pl. a nádv. o výmere 10 m2
a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. Stanislavovi Babicovi, bytom
Svätoplukova 3539/48 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 165/2018 v celkovej
hodnote 15 021,36 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 200 € a náklady na určenie
trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadané pozemky susedia s pozemkami vo vlastníctve
žiadateľa.
Žiadané pozemky sú súčasťou existujúcej verejnej zelene nachádzajúcej sa na okraji Mestskej
pamiatkovej rezervácie (medzi VÚB, hotelom BOSS a MsÚ ZA). V zmysle ÚPN-M Žilina v
platnom znení na týchto pozemkoch má byť zachovaná verejná zeleň, z toho dôvodu odpredaj
neodporúčame.
Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa

Za odpredaj

Proti odpredaju: 7
Proti odpredaju
✓
✓
✓

Zdržal sa: 0
zdržal sa

Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

✓

x
x

x
x
✓
✓
✓
-

-

x
x

-

5/
Uznesenie č. 95/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 6/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 3568/115, zast. pl.
o výmere 404 m2 v zmysle GP 8/2012 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých
poslancov spoločnosti T & K Company, s.r.o., so sídlom Pavla Mudroňa 7 Žilina, IČO:
36 431 907, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 33/2018 v celkovej hodnote 21 739,28
€, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 168 € a náklady za určenie trhovej ceny vo
výške 30 €, 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.
Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti odpredaju: 7

Za odpredaj

Proti odpredaju

Zdržal sa: 0
zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

-

6/
Uznesenie č. 96/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 7/
Stanovisko komisie životného prostredia :

x
x
✓
✓
✓
-

x
x

-

Komisia
I.

neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1472/800, zast. pl. a nádv.
o výmere 53 m2 v zmysle GP 36442500-282/2017 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj 3/5
väčšinou všetkých poslancov MUDr. Jozefovi Molitorovi, PhD., MPH s manž. MUDr.
Martinou Molitorovou, obaja bytom M. Bela 8605/88 Žilina, za cenu určenú znaleckým
posudkom 39/2019 v celkovej výške 4 121,56 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške
195 € a náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok priamo
nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.
Podľa záväzných častí Územného plánu mesta Žilina v platnom znení, stavebného zákona
a príslušnej STN majú mať rodinné domy zabezpečené odstavné plochy pre autá na vlastnom
pozemku. Podľa pôvodnej urbanistickej koncepcie a príslušných povolení bola v rámci
obytného súboru IBV 8 RD realizovaná otočka so stredovým ostrovčekom verejnej zelene
a siedmimi verejne prístupnými parkoviskami určenými pre návštevníkov rodinných domov.
Legálne sú tu teda realizované dve parkoviská – jedno pre tri a druhé pre štyri autá. Ostatné
spevnené plochy boli realizované na úkor plochy určenej na verejnú zeleň v rámci ostrovčeka
v zákrute cesty bez povolení príslušného stavebného úradu a súhlasov majiteľa pozemku –
mesta Žilina. Odpredaj pozemku neodporúčame.
Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti odpredaju: 7

Za odpredaj

Proti odpredaju

Zdržal sa: 0
zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

-

x
x
✓
✓
✓
-

x
x

-

7/
Uznesenie č.97/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 8/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 6795/2, zast.pl. a nádv.
o výmere 13 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou č. s. 93, zapísanou na LV č. 5097 pre
k. ú. Žilina a jeho odpredaj p. Branislavovi Burianovi, bytom Predmestská 1711/44 Žilina za

cenu stanovenú ZP 40/2019 v celkovej výške 1 921,76 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo
výške 195 € a náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €. Na pozemku sa nachádza garáž.
Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti odpredaju: 7

Za odpredaj

Proti odpredaju

Zdržal sa: 0
zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

x
x
✓
✓
✓
-

-

x
x

-

8/
Uznesenie č. 98/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 9/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. 4879/17, zast. pl. a nádv.
o výmere 15 m2 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov PhDr. Jánovi
Grossmannovi, bytom J. Silana 1864/5 Žilina a Ing. Jurajovi Grossmannovi, bytom
Tomášikova 10/3 Bratislava do podielového spoluvlastníctva, za cenu stanovenú metodickou
pomôckou, schválenou uznesením 53/2018 vo výške 100,37 €/m2 , čo predstavuje celkovú
čiastku 1 535,55 €, ktorá bola zvýšená o náklady za vypracovanie trhovej ceny vo výške 30 €,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
z dôvodu, že ide o pozemok nadväzujúci na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí) :
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemok nadväzujúci na pozemky vo vlastníctve
žiadateľov.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x

x

x

Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

x
✓
✓
✓
-

x

x

-

-

-

-

9/
Materiál k Nakladaniu s majetkom bod 10/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia životného prostredia neprijala platné uznesenie pri prerokovaní návrhu:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 4886/261, zast. pl.
o výmere 8 m2 v zmysle GP 36442500-70/2017 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou
všetkých poslancov p. Dane Linetovej, bytom Tulipánová 1926/17 Žilina, za cenu stanovenú
metodickou pomôckou, schválenou uznesením 53/2018 vo výške 100,37 €/m2, čo predstavuje
celkovú čiastku 832,96 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
z dôvodu, že pozemok priamo nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľky.
Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 3
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Za odpredaj

Proti odpredaju: 0
Proti odpredaju

Zdržal sa: 4
zdržal sa
✓
✓

✓
✓

x
x

✓
-

x
x

x
x

-

✓
✓
-

-

-

10/
Uznesenie č. 99/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 11/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1974/4, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou č. s. 460, zapísanou na LV

č. 5043 pre k. ú. Žilina a jeho odpredaj p. Petrovi Očenášovi s manž. Janou Očenášovou,
obaja bytom Nám. gen. M.R.Štefánika 831/5 Žilina za cenu stanovenú ZP 3/2019 v celkovej
výške 1 257,47 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 24 € a polovičné náklady za
určenie trhovej ceny vo výške 15 €.
Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti odpredaju: 7

Za odpredaj

Proti odpredaju

Zdržal sa: 0
zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

-

x
x
✓
✓
✓
-

x
x

-

11/
Uznesenie č. 100/2019 k Nakladaniu s majetkom bod 12/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov v k. ú. Žilina:
parc. č. KN-C 1975/2, zast. pl. a nádvorie o výmere 17 m2
parc. č. KN-C 1975/3, zast. pl. a nádvorie o výmere 14 m2
parc. č. KN-C 1975/4, zast. pl. a nádvorie o výmere 16 m2
parc. č. KN-C 1975/5, zast. pl. a nádvorie o výmere 16 m2
pod existujúcimi stavbami garáží zapísaných na LV č. 10615 pre k. ú. Žilina a ich odpredaj p.
Róbertovi Ďurčanovi, bytom Clementisova 1025/18 Kysucké Nové Mesto za cenu stanovenú
ZP 3/2019 v celkovej výške 4 149,19 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 94 €
a polovičné náklady za určenie trhovej ceny vo výške 15 €.
Výsledok hlasovania: Za odpredaj: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak

Za odpredaj

Proti odpredaju: 7
Proti odpredaju

Zdržal sa: 0
zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

x
x
✓

x
x

Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

✓
✓
-

-

-

12/
Materiál k Nakladaniu s majetkom bod 14/
Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia životného prostredia neprijala platné uznesenie pri prerokovaní návrhu:
odkúpenie pozemkov zapísaných na LV č. 3224 pre k. ú. Trnové za cenu určenú ZP č.
34/2019 v celkovej výške 39 271,05 € v nasledovnom podielovom spoluvlastníctve
žiadateľov:
p. Nory Moravčíkovej, bytom Ipeľská 39 Žilina v podiele ¼-na
p. Jozefa Padalu, bytom Dolná Trnovská 285/26 Žilina v podiele ¼-na
p. Branislava Padalu, bytom Dolná Trnovská 548/25 Žilina v podiele ¼-na
p. Radoslava Padalu, bytom Dolná Trnovská 548/25 Žilina v podiele ¼-na
Ide o nasledovné pozemky :
parc. č. KN-C 611/4, zast. pl. a nádv. o výmere 132 m2
parc. č. KN-C 611/37, zast. pl. a nádv. o výmere 36 m2
parc. č. KN-C 611/38, trv.tráv.p. o výmere 84 m2
parc. č. KN-C 611/40, trv.tráv.p. o výmere 146 m2
parc. č. KN-C 611/41, zas. pl. a nádv. o výmere 74 m2
parc. č. KN-C 611/42, trv.tráv.p. o výmere 34 m2
parc. č. KN-C 611/43, trv. tráv.p. o výmere 229 m2
Výsledok hlasovania: Za: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 7

Proti

Zdržal sa
✓
✓
✓
✓

x
x

x
x

-

-

-

-

NÁJOM POZEMKOV
1/
Uznesenie č. 101/2019 k Nájmu pozemkov bod 6/

x
x
✓
✓
✓
-

Stanovisko komisie životného prostredia :
Komisia
I.
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
schváliť:
Uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so
spoločnosťou Irena Jurištová, s.r.o., IČO: 36 424 595, sídlo: Cesta do Rudiny 1081, 024 01
Kysucké Nové Mesto, na časti pozemku parc. č. KN-C 1730, ostatná plocha v k. ú. Žilina na
Námestí Andreja Hlinku, a to:
a) časť pozemku o výmere 20,88 m2 pod predajným stánkom so sortimentom predaja:
záložňa a predaj doplnkového tovaru bez alkoholických nápojov za cenu 215 €/m2/rok, čo
predstavuje celkovú čiastku 4 489,20 € ročne,
b) časť pozemku o výmere 23,5 m2 pod predajným stánkom so sortimentom predaja:
záložňa a predaj doplnkového tovaru bez alkoholických nápojov za cenu 215 €/m2/rok, čo
predstavuje celkovú čiastku 5 052,50 € ročne,
c) časť pozemku o výmere 9,7 m2 pod predajným stánkom so sortimentom predaja:
pekárenských výrobkov a potravinárskeho tovaru bez predaja alkoholických a tabakových
výrobkov za cenu 172 €/m2/rok, čo predstavuje celkovú čiastku 1 668,40 € ročne,
d) časť pozemku o výmere 28 m2 pod predajným stánkom s troma prevádzkovými
jednotkami:
1. prevádzková jednotka o výmere 9,33 m2 so sortimentom predaja: ovocia, zeleniny a
potravinárskeho tovaru bez predaja alkoholických a tabakových výrobkov za cenu 172
€/m2/rok, čo predstavuje celkovú čiastku 1 604,76 € ročne,
2. prevádzková jednotka o výmere 9,33 m2 so sortimentom predaja: rýchleho občerstvenia a
potravinárskeho tovaru bez predaja alkoholických a tabakových výrobkov za cenu 172
€/m2/rok, čo predstavuje celkovú čiastku 1 604,76 € ročne,
3. prevádzková jednotka o výmere 9,33 m2 so sortimentom predaja: služby práčovne
a čistiarne (zberňa) a predaj doplnkového tovaru bez alkoholických nápojov za cenu 215
€/m2/rok, čo predstavuje celkovú čiastku 2 005,95 € 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 vlastníčkou predajných stánkov.
Výsledok hlasovania: Za prenájom: 0
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider

Za prenájom

Proti prenájmu: 7
Proti prenájmu

Zdržal sa: 0
Zdržal sa

✓
✓
✓
✓

x
x

x
x

x
x

-

✓
✓
-

-

Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

✓
-

-

-

K bodu 14:
Informatívna správa o využití financií z poplatku za psa.
Materiál predložil Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Zdržal sa: 0

Proti: 0
Za

proti

zdržal sa

x
x

x
x

✓
✓
✓
✓

x
x
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Uznesenie č. 102/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I.
zobrať na vedomie
1. Informatívnu správu o využití financií z poplatku za psa.

K bodu 15:
Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, zabezpečenie ich
likvidácie, zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene – Žilina - ZELENÉ MESTO.
Materiál predložila Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ v Žiline.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

x
x

x
x

✓
✓
✓
✓

x
x
✓
✓

Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

✓
-

-

-

-

-

Uznesenie č. 103/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. schváliť
Žilina ako zelené mesto bude pri príležitosti kladenia vencov v pamätné dni
používať len vence z ekologických biologicky rozložiteľných materiálov, pričom
bude z výchovného hľadiska informovať o tejto zmene širokú verejnosť.
II. požiadať
kompetentných pracovníkov Mestského úradu v Žiline, aby operatívne vzápätí
po vstúpení uznesenia do platnosti zabezpečili:
1) Používanie vencov z biologicky rozložiteľných ozdobných prvkov pri príležitosti
pamätných dní.
2) Informácie v mestských komunikačných kanáloch i tlačovú správu o tejto zmene
3) V mestských komunikačných kanáloch výraznú informáciu pre občanov, prečo je
múdrejšie používať ozdoby na hroby z biologicky rozložiteľných materiálov, a to každoročne
v dostatočnom časovom predstihu v čase Pamiatky zosnulých a Vianočných sviatkov.
4) Vytvorenie podmienok pre zber bioodpadu na cintorínoch – dodávka kompostérov.
5) Upratanie a ekologickú likvidáciu vencov od pamätníkov a mohýl v potrebnom čase
/pred ich amortizáciou/.

K bodu 16:
Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto
Žilina a do mestských inštitúcií.
Materiál predložila Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ v Žiline.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

x
x

x
x

✓
✓
✓
✓

x
x
✓
✓
✓

-

-

-

Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

-

-

Uznesenie č. 104/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. schváliť
Žilina – zelené mesto zabezpečí dodávku kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ,
ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina a do všetkých mestských inštitúcií, kde
vzniká bioodpad.
II požiadať
kompetentných pracovníkov Mestského úradu v Žiline, aby operatívne vzápätí
po vstúpení uznesenia do platnosti
1) zabezpečili dodávku dvoch až troch kompostérov (podľa veľkosti pozemku) do všetkých
základných a materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, spolu s informáciou
o narábaní s nimi.
2) zabezpečili dodávku kompostérov (podľa veľkosti pozemku) do všetkých mestských
inštitúcií, kde vzniká bioodpad, spolu s informáciou o ich správnom používaní.
3) zabezpečili informovanosť v mestských komunikačných kanáloch o tejto dodávke
s vysvetlením, prečo je potrebné používať kompostéry a ako ich používanie šetrí našu
prírodu, a tým vychovávať.
4) zabezpečili informovanosť o tomto počine aj v iných médiách ako mestských. Mesto
Žilina môže tak byť príkladom iným mestám na Slovensku celkom jednoducho, keďže
kompostéry máme dlhodobo nevyužité na sklade.

K bodu 17:
Emailové adresy poslancov – unifikácia.
Materiál predložila Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ v Žiline.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

x
x

x
x

✓
✓
✓
✓

x
x
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Uznesenie č. 105/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. schváliť
Kompetentní pracovníci Mesta Žilina zabezpečia poslancom prístup k unifikovanej
emailovej adrese v znení meno.priezvisko@zilina.sk najneskôr do 31.12.2019.
Novozvoleným poslancom budú poskytnuté unifikované emailové adresy najneskôr
do 30 dní od ich menovania.

K bodu 18:
Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina.
Materiál predložila Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ v Žiline.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková
Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

Proti: 0
Za

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

x
x

x
x

✓
✓
✓
✓

x
x
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

Uznesenie č. 106/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I. schváliť
Kompetentní pracovníci Mesta Žilina zabezpečia realizáciu vizuálnej plošnej mapy
obvodov mesta s riadnym vytýčením hraníc volebných obvodov, a to v termíne
najneskôr do dvoch mesiacov od vstúpenia uznesenia do platnosti.

K bodu 19:
WEB mesta – kontakty.
Materiál predložila Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ v Žiline.
Výsledok hlasovania: Za: 7
Člen komisie
Mgr. Iveta Martinková

Proti: 0
Za
✓

Zdržal sa: 0
proti

zdržal sa

Mgr. Zuzana Balogová
Mgr. Vladimír Randa
Mgr. Ján Rzeszoto
Tomáš Nemec
Bc. Filip Kopták
Ing. Peter Chromiak
Ing. Jaroslava Gažová
Mgr. Milan Chvíla
Ing. Jozef Krautschneider
Ing. Dušan Feňo
Ing. Michal Danek
Ing. Igor Hell

✓
✓
✓

x
x
✓
✓
✓
-

x
x

x
x

-

-

-

-

Uznesenie č. 107/2019
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho
najbližšom zasadnutí
I.
schváliť
Transformáciu webu mesta Žilina tak, aby bola položka KONTAKTY viditeľná
a ľahko dostupná, a to v termíne najneskôr do dvoch mesiacov od vstúpenia uznesenia
do platnosti.

K bodu 20:
Plnenie programových cieľov.
Informáciu o plnení programových cieľov komisie životného prostredia predložila Mgr.
Iveta Martinková, poslankyňa MZ v Žiline. Zároveň informovala o výsledkoch správy
Lesníckej ochranárskej služby, ktorá vykonala monitoring a posúdenie stavu drevín
v Lesoparku Chrasť, a následne vypracovala návrh opatrení na zlepšenie ich zdravotného
stavu.
K bodu 21:
Rôzne
Mgr. Zuzana Balogová informovala o celomestskom projekte „Každý strom má
význam“. Hlavná myšlienka projektu spočíva vo vyhľadávaní plôch vhodných na výsadbu
stromov, krov, okrasných tráv, trvaliek. Projekt je určený jednak pre súkromný sektor,
a taktiež pre školské zariadenia.
Mgr. Ján Rzeszoto informoval o odstraňovaní inváznej rastliny Pohánkovec japonský
/Fallopia japonica/ v lokalite Frambor, ktoré zabezpečili členovia komisie životného
prostredia v spolupráci s odborom životného prostredia. Zároveň predložil požiadavku
zapracovať brehové pozemky Čížového potoka na Vlčincoch do plánu pravidelnej údržby
zelene.

K bodu 22:
Na záver zasadnutia predsedníčka komisie Mgr. Iveta Martinková poďakovala všetkým
za účasť a za aktívne plnenie programových cieľov. Po prerokovaní všetkých bodov
zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončila.

V Žiline 11.11.2019

Mgr. Iveta Martinková
predseda komisie životného prostredia
Zapísal: Ing. Marian Cisarik, sekretár

