
                                                                ZÁPISNICA 

      z mimoriadneho zasadnutia komisie životného prostredia zo dňa 23.10.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

          V súvislosti s prípravou a uskutočnením rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 

dňa 02.11.2020 sa dňa 23.10.2020 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie komisie životného 

prostredia.  V zmysle čl. 12 ods. 7b Rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline sa   komisia   

uskutočnila individuálnym naštudovaním predložených materiálov členmi komisie, pričom 

členovia hlasovali spôsobom per rollam prostredníctvom elektronickej pošty.   

          Zaslanie hlasovania elektronickou poštou bolo stanovené do 23.10.2020 do 08.00 hod. 

Hlasovanie predložili  9 členovia z celkového počtu 12, čím komisia bola  uznášaniaschopná. 

Jeden člen nehlasoval vzhľadom na možný konflikt záujmov.    

          Prezenčná listina  a predložený materiál v písomnej forme tvoria  prílohy Zápisnice  

komisie životného prostredia.   

 

Program  : 

 

1.  Otvorenie.  

2. Žiadosť  o mimoriadnu  dotáciu  pre PAPAVERO, O. Z.  za účelom  očisty potoka 

Všivák v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra.   

3. Záver.  

 

K bodu 1: 
              Program a materiály  boli doručené členom komisie elektronicky dňa 21.10.2020. 

Hlasovanie sa uskutočnilo spôsobom per rollam prostredníctvom elektronickej pošty ku 

všetkým predloženým materiálom, ktoré boli uvedené  v programe rokovania.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 9                               Proti: 0                     Zdržal sa: 0   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                            

Mgr. Zuzana Balogová              -                   -                   -      

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                    

Ing. Tomáš Nemec              -               -                - 

Ing. Peter Chromiak             ✓                                

Ing. Jaroslava Gažová             ✓                 

Mgr. Milan Chvíla              -                 -               -    

Ing. Jozef Krautschneider             ✓                    

Ing. Dušan Feňo        ✓                                 

Ing. Michal Danek          ✓                                   

Ing. Martin Hatala        ✓   

Ing. Milan Hodas        ✓   

 

Stanovisko komisie životného prostredia:      

            Program  rokovania komisie bol schválený.  

 

K bodu 2: 

         Žiadosť  o mimoriadnu  dotáciu  pre PAPAVERO, O. Z.  za účelom  očisty potoka 

Všivák v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra.   

 



         Zodpovedný za vypracovanie:  Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ v Žiline.   

Vyjadrenia   členov komisie :  

Ing. Jaroslava Gažová: 

V zmysle § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je vykonávanie 

činnosti údržby vodného toku plne v kompetencii Správcu vodného toku – SVP. 

Bez chýbajúceho súhlasu  Správcu vodného toku pre  navrhovaný zámer „Očista potoka 

Všivák„ ja  ako osoba, ktorá pracuje v oblasti dodržiavania legislatívy v ŽP nemôžem 

i napriek môjmu obdivu   nad činnosťou  občianskeho združenia  PAPAVERO  hlasovať ináč. 

Okrem súhlasu správcu SVP mi chýba podrobnejší popis (projekt )  navrhovaného zámeru, 

v ktorom by bolo uvedené  napr. v akom objeme  a kde budú uložené  vyťažené  sedimenty 

z čistenia. 

 

Ing. Jozef Krautschneider: 

Zdržujem sa hlasovania z dôvodu, že žiadosť nie je spracovaná v súlade so Zákonom č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov o vodách  (vodný zákon). 

Odporúčam schváliť alokáciu finančných prostriedkov a po doplnení žiadosti, predovšetkým 

v zmysle § 23 zákona o vodách a  súhlasných stanovísk správcu toku a ostatných 

zainteresovaných strán,  opätovne predložiť na schválenie.      

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 7                               Proti: 0                     Zdržal sa: 2   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                            

Mgr. Zuzana Balogová              -                   -                   -      

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                    

Ing. Tomáš Nemec              -               -                - 

Ing. Peter Chromiak             ✓                                        

Ing. Jaroslava Gažová                                            ✓ 

Mgr. Milan Chvíla              -                 -               -    

Ing. Jozef Krautschneider                                     ✓        

Ing. Dušan Feňo        ✓                                 

Ing. Michal Danek          ✓                                   

Ing. Martin Hatala        ✓   

Ing. Milan Hodas        ✓   

 

     Uznesenie č. 80/2020        

                 Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí  

 

I. schváliť  

 

1. mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO, O.Z. za účelom očisty potoka Všivák 

v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra. 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/


         Záver.  

Neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky členov komisie.  

 

V Žiline 23.10.2020 

                                                                                                   Mgr. Iveta Martinková 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


