
 
Komisia územného plánovania a výstavby  Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

POZVÁNKA 
Pozývam Vás na zasadnutie KÚPaV, ktoré sa uskutoční 

 
dňa 31. Mája   o 13.00 hod.– streda 

 
v budove Mestského úradu , Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, odbor stavebný  
zasadačka č. 229 – 2. Poschodie/B 

 
 
Program:      
1.  Prerokovanie materiálov predkladaných do Mestskej rady dňa 5. júna 2017 
číslovanie bodov v zmysle programu MR 
9.  

Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského 

kraja, s.r.o. – (OPM) 

10.  

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

(OPM)  

11.  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje prevádzkový 

poriadok pohrebísk mesta Žilina – (OŽP, Žilbyt)  

13.  

Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. – 

(OPM)  

14.   

Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017 – 2022 – (OKŠCRaMR)  

16.  

Schválenie investičného zámeru obnovy a stavebných úprav bytového domu ul.  Predmestská, 

súp.č. 1610, 010 01  Žilina, a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania – (odbor investičný)  

21.  

Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 

5 – (odbor stavebný) 

22.  

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 – (poslanecký návrh – NEKA)  

23. 

Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok  

25.  

Návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parc. Číslom C-KN: 7986/12 – (poslanecký 

návrh – Mgr. Cibulka, Ing. Bechný)  

28. Efektívne, hospodárne, účelné a účinné nakladanie s majetkom mesta Žilina v správe – 

(poslanecký klub Srdce pre Žilinu)   
 
 
 



2. Rôzne  
2.1.  
Pán Filo Hronské Kosihy , opakovaná žiadosť o prehodnotenie možnosti výstavby IBV 
v lokalite Trnové.  
 

 

 

 

 

                                                                          Ing. arch. Dušan Maňák 
                                                                                                                  Predseda v.r. 

 

 

              Pozvaní členovia komisie:                                                                                                    
               Ing. Marian Janušek  

               Mgr. Anton Trnovec  

               Jozef Juriš 

               Ing. František Holeša 

               Ing. Arch. Chodelka  Rudolf 

               Ing. Matej Jasenka , PhD 

               Ing. Pavel Komárek  

               Ing. arch. Lucia Streďanská 

               Ing. arch. Stanislav Toman 

 

         

 

 


