
                                                                ZÁPISNICA 

                                        komisie životného prostredia  
___________________________________________________________________________ 

 

          V súvislosti s prípravou a uskutočnením rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 

dňa 27.04.2021  a v zmysle čl. 12 ods. 7b Rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline sa   

komisia  životného prostredia uskutočnila individuálnym naštudovaním predložených 

materiálov členmi komisie, pričom členovia hlasovali spôsobom per rollam prostredníctvom 

elektronickej pošty.   

          Zaslanie hlasovania elektronickou poštou bolo stanovené do 08.04.2021 do 14.00 hod. 

Hlasovanie predložili  11 členovia z celkového počtu 12, čím komisia bola  

uznášaniaschopná.   

          Prezenčná listina  a predložené materiály v písomnej forme tvoria  prílohy Zápisnice  

komisie životného prostredia.   

      

  Program  : 

 

1.  Schválenie programu. 

2. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 8. 

3. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o.  

4. Obnova vybraných území (námestie T.G.M, park C.G. Swensona).  

5. Vizualizácia a pasport kontajnerových stojísk.  

6. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene.   

7. Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina.  

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. ___ /2021, ktorým sa vyhlasuje 

obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“.  

9. Pasportizácia a odstránenie reklamných  stavieb. 

10. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“. 

11. Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja.        

12. Rôzne, záver.  

 

K bodu 1: 
         Program a materiály  boli doručené členom komisie elektronicky dňa 01.04.2021. 

Hlasovanie sa uskutočnilo spôsobom per rollam prostredníctvom elektronickej pošty ku 

všetkým predloženým materiálom, ktoré boli uvedené  v programe rokovania.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             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: 

         Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 8. 

         Zodpovedný za vypracovanie: Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA.  

Pripomienky  členov komisie :  

Ing. Milan Hodas: 

         Uvedený dokument je neprehľadný, pre človeka, ktorý sa neorientuje v problematike 

územnoplánovacej dokumentácie je ťažko čitateľný. Podnety sa často odvolávajú na 

pozemky s parcelnými číslami, ktoré sa pritom v uvedených výsekoch máp ÚPN-M Žiliny 

nenachádzajú. Do máp by bolo vhodné premietnuť aspoň čísla podnetov. K uvedeným 

výsekom máp ÚPN-M Žiliny nie je priložená legenda, ktorá by vysvetľovala funkciu plôch. 

Výseky sú použité z čistopisu ÚPN-M alebo ZaD, bolo by vhodné používať jednotný 

podklad napr. ZaD č. 7 ÚPN-M Žilina. 

 

         V prílohe „Podnety na zmeny a doplnky ÚPN-M Žilina v platnom znení od fyzických 

a právnických osôb evidované od schválenia ÚPN-M Žilina, t.j. od roku 2012 sa 

nachádzajú podnety, ktoré boli riešené v prechádzajúcich zmenách a doplnkoch, čo pôsobí 

neprehľadne. Bolo by vhodné uviesť samostatnú prílohu, ktorá sa bude zaoberať len 

podnetmi v rámci riešenými v rámci ZaD č. 8 ÚPN-M Žilina.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 4                              Proti: 0                     Zdržal sa: 6   

                           

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 : 

Komisia životného prostredia neprijala platné uznesenie. 

 

 

 



K bodu 3: 

         Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta 

Žilina, s.r.o.  

        Zodpovedná za vypracovanie: JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M., vedúca odboru 

právneho, majetkového a verejného obstarávania.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 0                     Zdržal sa: 1   

                           

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. 9/2021        

Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí  

I. požiadať  

1. primátora mesta Žilina pripraviť dokumenty potrebné pre založenie 

spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí 

komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina za účelom zabezpečenia údržby a čistoty 

verejného priestoru v meste Žilina, ktorej zakladateľom bude mesto Žilina 

s obchodným podielom 100% tak, aby zakladateľská listina bola predložená 

mestskému zastupiteľstvu na schválenie v júni 2021, 

2. primátora mesta Žilina vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie 

konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. tak, aby bolo možné 

návrh na vymenovanie konateľa predložiť mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie v júni 2021, 

3. primátora mesta Žilina o ukončenie jednaní so spoločnosťou Žilinské 

komunikácie, a.s. ohľadom odkúpenia akcií ostatných akcionárov. 

II. schváliť 

1. zástupcov do funkcie členov dozornej rady spoločnosti: 

III. zrušiť 

1. článok II. uznesenia mestského zastupiteľstva v Žiline  č. 221/2020 zo dňa 

14.12.2020. 
 

K bodu 4:  

        Obnova vybraných území (námestie T.G.M, park C.G. Swensona).  

Zodpovedná za vypracovanie: Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa MZ.     

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 11                             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        ✓   

 

Uznesenie č. 10/2021        

Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí požiadať prednosti Mestského úradu v Žiline, aby v spolupráci 

s Útvarom hlavného architekta  

1. Zabezpečil revitalizáciu námestia T.G.M   a  parku C.G Swenssona   najneskôr do 

konca roka 2021. 

 

K bodu 5:  

        Vizualizácia a pasport kontajnerových stojísk.    

 Zodpovedná za vypracovanie: Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa MZ.     

    

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 11                             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        ✓   

 

Uznesenie č. 11/2021 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť  
1. Žiada  UHA spracovať  vizualizáciu  kontajnerových stojísk, aby spĺňali environmentálne 

aspekty ako  vegetačné strechy s extenzívnou alebo intenzívnou zeleňou, vertikálna zeleň, 

vodozádržné opatrenia, odvod dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch riešiť 

vsakovaním do rastlého terénu resp. do prirodzených vsakov. 



2. Žiada prednostu mestského úradu urobiť pasportizáciu kontajnerových stojísk na zmiešaný 

a triedený odpad.  

 

K bodu 6:  

         Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene.      

Zodpovedné za vypracovanie: Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa MZ a Mgr. Miriam 

Šuteková, poslankyňa MZ.        

    

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 11                             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        ✓   

 

Uznesenie č. 12/2021 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline  

1. Zmapovať trávnaté  plochy na mestských pozemkoch, ktoré sú pravidelne ničené 

motorovými vozidlami. 

2. Upraviť  zničené trávnaté plochy a zabezpečiť ich trvalými riešeniami proti ničeniu 

zelene. 

3. Informovať MZ o konkrétnych vykonaných opatreniach na konkrétnych plochách v 

rámci jednotlivých mestských obvodov do októbra 2021.  

 

K bodu 7:  

         Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina.  

Zodpovední za vypracovanie: Mgr. Iveta Martinková, Ing. arch. Dušan Maňák, poslanci MZ.    

Pripomienky  členov komisie :  

Ing. Dušan Feňo: 

Nikde som nezachytil, aby bolo auto silne mobilné aj v ťažších podmienkach (zima, blato, 

svahy). Odporúčam, aby auto malo pohon 4x4. Ideálne,  aby postačoval VP „B“.     

  

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             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        ✓   

 

Uznesenie č. 13/2021 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí  
I. schváliť 

1. Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina  

 

K bodu 8: 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. ___ /2021, ktorým sa vyhlasuje 

obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“.  
Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Peter Cibulka, poslanec MZ    

Pripomienky  členov komisie :  

Ing. Peter Chromiak: 

Navrhujem vyňať parcely 4940/5 a 4940/10. Tieto pozemky môžu byť využité do budúcnosti 

na výstavbu športovísk  v najvyššom ekologickom štandarde.  

 

Ing. Milan Hodas: 

V prílohe 9.4:“Situačný náčrt hraníc obecného chráneného územia“ chýba k porastovým 

mapám legenda. V prílohe 9-1 „Situačný náčrt hraníc obecného chráneného je uvedená 

neúplná legenda /chýba červená a šedá čiara/, to isté platí aj pre prílohu č. 9.3 „Katastrálna 

mapa“. 

V uvedenom dokumente chýba mapa širších vzťahov /napr. v mierke 1:10 000/, kde by bolo 

znázornené celé katastrálne územie mesta Žilina a navrhované obecné chránené územie, aby 

si každý vedel predstaviť, kde sa dotknuté územie nachádza.   

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 9                              Proti: 1                     Zdržal sa: 1 

   

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. 14/2021 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí  
I. Schváliť 

          1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. ___/2021, ktorým sa vyhlasuje  

obecné chránené územie „Lesopark Žilina - Chrasť“ 
 

K bodu 9:  

         Pasportizácia  a odstránenie reklamných  stavieb. 

Zodpovedné za vypracovanie: Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa MZ a Mgr. Zuzana 

Balogová, poslankyňa MZ.        

  

 Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 11                             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        ✓   

  

Uznesenie č. 15/2021 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zastupiteľstve požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby : 

I. Zabezpečil pasport všetkých reklamných stavieb na území mesta Žilina. 

II. Do najbližšej úpravy rozpočtu navrhol rozpočtové krytie. 

III. Na základe platnej legislatívy zabezpečil odstránenie všetkých nelegálnych 

reklamných stavieb na mestských aj súkromných pozemkoch na území mesta 

Žilina.  

IV. Na každom mestskom zastupiteľstve informoval krátkou správou o odstránených 

reklamných stavbách. 

V. Na najbližšie mestské zastupiteľstvo predložil informáciu o všetkých platných 

nájomných zmluvách mesta a mestských organizácií na reklamné stavby, reklamné 

zariadenia, ich finančné plnenie a spôsob výpovede. 

VI. V spolupráci s útvarom hlavného architekta mesta predložil na posledné mestské 

zastupiteľstvo v roku 2021 návrh legálnych reklamných stavieb, ktorým bude z 

hľadiska územnoplánovacieho povolenie zrušené (nepredĺžené) aj s relevantným 

odôvodnením. 

 

 



K bodu 10:  

         Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, 

Žilina“. 

Zodpovedná za vypracovanie: Bc. Ivana Stillerová, vedúca OPEÚ.    

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 8                              Proti: 1                     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. 16/2021 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí  

I. zrušiť 

bod III. Uznesenia č.  246/2018 zo dňa 24.09.2018 

II. schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestoru 

vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“ realizovaného v rámci výzvy na 

zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, s kódom 

výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími 

strategickými dokumentmi mesta Žilina;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 614 000,00 €; 

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške minimálne 30 700,00 €(rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Žilina 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 11: 

        Návrh  na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou 

priameho predaja.        

Zodpovedný za vypracovanie:  Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru verejného 

priestranstva a životného prostredia.  

 

 Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 0                     Zdržal sa: 1 

   

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. 17/2021 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí  
I. schváliť 

             1.zámer odpredať drevnú hmotu z náhodnej (kalamitnej)  ťažby, vykonanej  v lesných  

porastoch patriacich do Lesoparku Chrasť, v rámci ťažbovej činnosti spojenej s hospodárením 

v lese podľa Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, formou priameho  predaja  s nasledovnými 

základnými podmienkami :       

a. ) účastník priameho predaja predloží svoju cenovú ponuku obsahujúcu navrhovanú 

sumu kúpnej ceny za sortimenty dreva, pričom minimálna výška kúpnej ceny 

akceptovanej zo strany mesta Žilina je cena určená znaleckým posudkom č. 2/2021, 

vypracovaným Ing. Petrom Kozlíkom  vo výške :  

- IPV výrezy kvality  III.B  ihličnaté, smrekové  /70,47 €/m3, 

- IPV výrezy kvality III.C/D ihličnaté, smrekové /49,80 €/m3, 

- V. vlákninové drevo ihličnaté, smrekové /20,47 €/m3, 

- VI. palivové drevo ihličnaté /13,80 €/m3, 

- LPV výrezy kvality  III.B  listnaté, jaseňové  /64,47 €/m3, 

- LPV výrezy kvality  III.C/D  listnaté, jaseňové /53,13 €/m3, 

- V. vlákninové drevo listnaté tvrdé /38,47 €/m3, 

- VI. palivové drevo listnaté tvrdé /32,47 €/m3, 

- VI. palivové drevo listnaté mäkké /24,13 €/m3. 

b. ) mesto Žilina ako predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky 

priameho predaja alebo vyhlásený priamy predaj zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, 

c. )  návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mesto Žilina, 

so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 

 



d. ) lehota na podávanie návrhov do 15 dní od zverejnenia oznámenia o zámere predať 

majetok mesta priamym predajom na web stránke vyhlasovateľa, úradnej tabuli  

vyhlasovateľa a v regionálnej tlači, 

e. ) lehota na  oznámenie vybranej cenovej ponuky do  15 dní od konania zasadnutia 

mestského zastupiteľstva, na ktorom budú jednotlivé cenové ponuky mestskému 

zastupiteľstvu predložené a bude rozhodnuté o predaji majetku uchádzačovi, ktorý 

ponúkol najlepšiu cenovú ponuku, 

f. )  pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná 

výška kúpnej ceny dreva. 

II. poveruje Mestský úrad v Žiline, aby zabezpečil oznámenie o priamom predaji 

majetku mesta prostredníctvom oznámenia  na úradnej tabuli mesta, oznámenia na 

internetovej stránke mesta oznámením v regionálnej tlači.                             

 

 

K bodu 12:  

Programové ciele komisie.   

1.Mgr. Iveta Martinková požiadala členov komisie životného prostredia o zrekapitulovanie 

plnenia programových cieľov, ktoré si spoločne odsúhlasili. Rekapitulácia plnenia PC  tvorí 

prílohu zápisnice.  

2.Ing. Dušan Feňo: 

Poznatky ohľadne KO z poslednej doby – doma v RD triedime, separujeme, koľko sa dá. 

Teda do KO ide nepomerne menej, preto by stačilo odvoz raz za 2-3.týždne. Žiadam, aby bol 

prehodnotený systém paušálny,  podľa vzoru obce Višňové, kde sú smetné nádoby označené 

farebnými bodmi. Podľa nich sú vyvážané  každý týždeň alebo 1x za 2. týždne alebo 1x za 3. 

týždne. Je to jednoduchý, účelný systém, motivačný, aby sa viac separovalo a je logické, že sa 

za odpad platí menej.    

 

 

 

V Žiline 08.04.2021 

                                                                                                   Mgr. Iveta Martinková 

                                                                                     predseda komisie životného prostredia 
 

 

 

Zapísal: Ing. Marian Cisarik, sekretár  

 

 

 

 

 

               

 

 

 


