
Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

kontakt: Ing. Ján Pažický, Brodno 380, 010 14 Žilina, tel.: 0915 837557, mail: 

janpaz@stonline.sk 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 15.3.2016 o 14,00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva 

v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček. 

Výbor zasadol z dôvodu prípravy stanoviska k požiadavke odboru právneho a majetkového 

Mestského úradu v Žiline k časti materiálu 1. - body 1, 8 a 12 pripravovaného materiálu na 

nastávajúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva - Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj, 

prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena). 

Ďalším bodom zasadnutia výboru bolo vzájomné informovanie sa členov výboru o 

aktuálnych témach, týkajúcich sa volebného obvodu č.8.  

Výbor jednomyseľne prijal nasledovné stanovisko: súhlasí a odporučí Mestskému 

zastupiteľstvu schváliť v navrhovanom znení body 1, 8 a 12 - časti 1. pripravovaného 

materiálu na nastávajúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva - Nakladanie s majetkom 

mesta (odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena). Poslanci 

sa zhodli na tom, že pre nich sú prvoradé záujmy občanov mestských častí volebného 

obvodu č.8 a tieto záujmy budú naďalej presadzovať.  V bode 12 na rokovaní MZ poslanci 

výboru podporia výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, t.j. odmietnutie jediného 

predloženého návrhu. 

V ďalšej časti zasadnutia výboru sa členovia výboru navzájom stručne informovali o stave 

riešenia požiadaviek, ktoré vyplynuli zo zasadnutí poslancov s občanmi jednotlivých 

mestských častí v priebehu posledných mesiacov, ako aj o aktuálnych ďalších požiadavkách. 

Zo strany poslancov Pažického a Talafovej boli podniknuté spoločné kroky k vyhotoveniu 

erbov mestských častí Brodno, Budatín, Zádubnie a Zástranie. Vranie už erb má a občania 

Považského Chlmca podľa poslanca Púčka v blízkej dobe taktiež oficiálne požiadajú o 

vyhotovenie erbu tejto mestskej časti. 

Zasadnutie výboru bolo po prerokovaní uvedených bodov ukončené. 

V Žiline, dňa 20.03.2016 

 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 
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