
ZÁPISNICA č. 2/2012 

 

zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo  

dňa 1. Marca  2012 

 

 

     Dňa 1. marca    2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline zasadnutie  komisie , 

ktoré  otvoril a viedol Ing. arch. Dušan Maňák,  predseda komisie územného plánovania 

a výstavby. 

     Na zasadnutí boli prítomní:   4  členovia  

                               neprítomní:   4  členovia  

 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia komisie územného 

plánovania a výstavby.  

Program : 

 

 Prerokovanie materiálov predkladaných do Mestskej rady dňa 5. 3. 2012: 

 

1. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2012 – mat. č. 13/2012 

2. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci 

Vodného diela Ţilina a príslušných pozemkov – mat. č. 14/2012 

3. Návrh na schválenie zámeru predaja budovy Materskej školy Bytčica – mat. č. 

15/2012 

4. Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaţe – mat. č. 16/2012 

5. Návrh na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince – 

mat. č. 17/2012 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina o reklamných, informačných a 

propagačných zariadeniach na území mesta Ţilina – mat. č. 18/2012 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 

plánu mesta Ţilina – mat. č. 19/2012 

8. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 20/2012 

 

 

 Rôzne: 

1.  ŠSD nelegálnych stavieb pri Vodnom diele Ţilina 

2. Volebné obvody – výkres – platný Územný plán  

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/2012 

K bodu 1 

1. Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2012 – mat. č. 13/2012 

Komisia ku dňu zasadnutia komisie nemala predmetný materiál na prerokovanie. 

 

  Za:         4                             Proti: 0 

 

 

 

 



K bodu č. 2 

1. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci 

Vodného diela Ţilina a príslušných pozemkov – mat. č. 14/2012 

Komisia nemá námietky. 

 

Uznesenie č. 6/2012 

K bodu č. 3 

1. Návrh na schválenie zámeru predaja budovy Materskej školy Bytčica – mat. č. 

15/2012 

 Poţiadať o stanovisko odbor architekta mesta , aby v tomto ale aj v podobných 

prípadoch uviedol či zámer na ktorý bude predaná budova je v súlade s platným ÚPN-

SÚ Ţilina, respektíve aké ďalšie funkčné vyuţitie v súlade s potrebami územia je tu 

moţné a potrebné. Komisia zároveň poţaduje aj prejednanie takejto problematiky  na  

príslušných poslaneckých výboroch. Poslanec  Ing. Štrba informoval o poţiadavke 

občanov Bytčice na odstránenie stavby bývalej materskej školy z dôvodu jej 

nevyhovujúceho statického stavu, čím by sa zvýšila bezpečnosť v tejto lokalite 

 

Za:         4                          Proti: 0 

 

K bodom č. 4, 5, 6, 8 

 

Komisia nemá námietky 

Za:          4                        

 

K bodu č. 7 

Komisia nemá námietky 

Za:          4                          Proti: 1 /p. Smikoňová/ -hlasovanie per rollam 

 

Uznesenie č. 7/2012 

 Komisia ţiada vykonať ŠSD na prevádzke Drevená krava, z dôvodu  záberu pozemku 

mimo jeho pôvodný  areál  v susedstve hlavného pešieho prístupu k ZŠ Hliny VI. 

 

 

Za:         4                             Proti: 0 

 

 

Rôzne: 

Uznesenie č. 8/2012 

 Výsledok ŠSD – oblasť rekreačných  objektov pri Vodnom diele Ţilina. Komisia 

poţaduje informáciu o stave výkonu ŠSD a rozpracovanosti štúdie, ktorá mala 

stanoviť regulatívy výstavby týchto objektov. Súčasne komisia ţiada zabezpečiť cez 

stavebný úrad a Mestskú políciu zamedzenie začatiu stavby nových objektov, pokiaľ 

nie je stanovený regulatív pre výstavbu. 

 

Za:         4                             Proti: 0 

 

Uznesenie č. 9/2012 

 Komisia  ţiada odbor stavebný, oddelenie architektúry mesta o  dodanie informačných 

materiálov  príslušným obvodom Jedná sa o vytlačenie príslušnej časti výkresov 



platného Územného plánu jednotlivých obvodov pre prácu poslancov v kontakte s 

verejnosťou 

Za:         4                            Proti:0 

 

Zapísala: Mária Brtnická                                               Ing. arch. Dušan Maňák v.r. 

                                                                                              predseda komisie 

 
 

 

 

 

 

 

 


