
ZÁPISNICA č. 1/2012 

 

zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo  

dňa 2. februára 2012 

 

 

     Dňa 2. Februára    2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie  komisie , 

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

a výstavby. 

     Na zasadnutí boli prítomní:   7  členovia  

                               neprítomní:   1  člen  /Mudr. Peter Bačinský/ 

 

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

plánovania a výstavby.  

Program : 

 

1. Prerokovanie materiálov predkladaných do Mestskej rady dňa 6. 2. 2012: 

 Územný plán mesta Žilina – mat. č. 10/2012 

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach Územného plánu mesta 

Žilina – mat. č. 11/2012 

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina – mat. č. 12/2012 

 

 

2. Rôzne: 

  Odmena zapisovateľom 

 

Program rokovania KÚPaV bol jednohlasne schválený. 

  Za:         7                           Proti: 0                   Zdržal sa:1 /MUDr. Peter Bačinský/ 

 

Uznesenie č. 1/2012 

 Územný plán mesta Žilina – mat. č. 10/2012 

*Vzhľadom na dlhé časové obdobie počas ktorého bol ÚPN-m spracovaný, komisia 

doporučuje vyzvať verejnosť mesta aby sa podrobne zoznámila s platnou koncepciou 

a záväznými časťami nového ÚPN-m. Zároveň v lehote do pol roka od zverejnenia 

platného ÚPN-m pripravovať ZMENY a DOPLNKY č. 1 ktoré budú rešpektovať 

oprávnené požiadavky dotknutých obyvateľov mesta, pričom v takto doplnenom ÚPN-

m by mohli byť zohľadnené aj závery dopravného generelu mesta. 

Poslankyňa MZ Žilina za volebný obvod č 8 Anna Smikoňová pridala stanovisko 

k návrhu na schválenie územného plánu /príloha č. 1/ 

  Za:         6         Proti:1 /Anna Smikoňová /                 Zdržal sa:1 /MUDr. Peter Bačinský/ 

 

Uznesenie č. 2/2012 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach Územného plánu mesta Žilina – 

mat. č. 11/2012 

*Komisia doporučuje predkladaný materiál schváliť bez pripomienok. 

Za:         6         Proti:1 /Anna Smikoňová /                 Zdržal sa:1 /MUDr. Peter Bačinský/ 

 

 

 



Uznesenie č. 3/2012 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina – mat č. 12/2012 

*Komisia doporučuje predkladaný materiál schváliť bez pripomienok. 

Za:         7                             Proti: 0                                  Zdržal sa:1 /MUDr. Peter Bačinský/ 

 

Rôzne: 

 

Ing. arch. Dušan Maňák – predseda komisie na základe požiadaviek zapisovateľov komisií 

predloží požiadavku zmeny odmeňovania sekretárom komisií  pri Mestskom zastupiteľstve. 

*Komisia súhlasí so zmenou odmeňovania sekretárom komisií pri MZ. 

Za:         7                             Proti: 0                                  Zdržal sa:1 /MUDr. Peter Bačinský/ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


