
ZÁPISNICA č.10/2011 

 

zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo 

dňa 1. decembra 2011 

 

 

     Dňa 1. decembra   2011 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 5 členovia, 

     Neprítomní: Ing.Branislav Bačík, Ing. Štrba -  ospravedlnení 

                         MUDr. Peter Bačinský 

  

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

plánovania a výstavby. 

Program rokovania: 
Program rokovania: 

1. Materiál predkladaný do Mestskej rady, konanej dňa 5. 12. 2011 

2. Rôzne 

 

Ad 1. 

a/Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline a MR v Ţiline na rok 

2012 

Komisia súhlasí s predloţeným návrhom. Komisia bude zasadať vţdy 3-4 dni pred konaním 

Mestskej rady. V prípade konania MR v pondelok, komisia zasadne vţdy vo štvrtok v týţdni 

pred konaním MR. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

b/Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Ţilina č. 10/2011 o reklamných, 

informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Ţilina. 

Komisia doporučuje vyhovieť prokurátorovi a vypracovať nové obsahovo zhodne VZN. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

c/Prenájom nehnuteľnosti mesta 

Komisia doporučuje aby v komisii pre výber prevádzkovateľa bol zastúpený aj pracovník 

oddelenie architekta mesta prípadne aby OHA-m vypracoval pre komisiu stanovisko 

k predmetnému územiu z hľadiska optimálneho vyuţívania objektu a územia v súlade s 

platnými regulatívami v zmysle ÚPN-M. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

d/daň z nehnuteľnosti 

Poslankyňa Smikoňová: 

Doporučuje diferencovať aj daň z nehnuteľnosti /zo stavieb/ v závislosti na stupni vybavenia 

danej mestskej časti technickou infraštruktúrou. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 



e/Poplatky za komunálny odpad 

komisia nemá námietky. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

f/Nevýherné, hracie automaty 

komisia nemá námietky. Komisia doporučuje po vzore iných miest a obcí na Slovensku 

vypracovať aj nové VZN o výherných automatoch s cielom ich postupného zákazu na území 

mesta. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

g/ daň za ubytovanie 

komisia nemá námietky, pre dieťa do 12 rokov /s moţnosťou prístielky/ daň neuvaţovať, 

riešiť moţnosť oslobodenia od dane. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

h/ odpredaj pozemku 

odpredaj pozemku areál školy Hliny VI., HLAVA s.r.o 

komisia doporučuje aby sa pred odpredajom tohto pozemku vyriešila najskôr koncepcia 

dopravného riešenia celého areálu školy, s dôrazom na bezpečný pohyb chodcov. Zástupca 

OHA-m v spolupráci so stavebným úradom zabezpečí výkon štátneho stavebného dohľadu 

pre zistenie pôvodcu zabratia a zahradenia mestského pozemku v nadväznosti na objekt a 

prevádzku Drevenej kravy. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

ch/ 

VZN o dani za psa 

Komisia nesúhlasí so zníţením ročnej sadzby dane za psa v bytových domoch /panelák, 

bytovka  na území celého mesta, ţiada ponechať pôvodnú sumu a upraviť- zaokrúhliť  zo 

sadzby 49,80 na 50,00 €. 

K ostatným úpravám nemá komisia námietky. 

Výsledok hlasovania:       Za: 5                                   Proti:                   Zdrţal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mária Brtnická                                        Ing. arch. Dušan Maňák 

                                                                                    predseda komisie v.r. 

 

 

 

 

 

 



 


