
ZÁPISNICA č. 5/2015 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 04.júna 2015 
 

 
Dňa 04. júna 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré otvoril 

a viedol  MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  predseda komisie životného prostredia. 
Na zasadnutí boli prítomní 5 členovia z celkového počtu 7 a komisia bola uznášania 

schopná. 2 členovia – Ing. Blanka Malá a Ing. Vladimír Randa – ospravedlnení. 
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 

životného prostredia.  
 
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Podnet na prešetrenie správnosti postupu - Územný plán Mesta Žilina – zmeny 

a doplnky číslo 4 
3. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky 

číslo 4 
4. Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 2 
5. Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 3 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN – M Žilina v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia 9/2013 

7. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
8. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej 

verejnej súťaže 
9. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností)  
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje prevádzkový 

poriadok pohrebísk Mesta Žilina 
11. Návrh na zlúčenie komisií a zrušenie Mestskej rady   
12. Rôzne 
13. Záver   

K bodu 1 
 
Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA privítal členov komisie 

a ostatných pozvaných a navrhol na schválenie program rokovania.  Program rokovania 
komisie bol schválený. 

  
 
Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 
K bodu 2 
 

Podnet na prešetrenie správnosti postupu - Územný plán Mesta Žilina – zmeny 
a doplnky číslo 4 
 

Keďže na komisiu bol zaslaný podnet týkajúci sa rozhodnutia komisie zo dňa 
30.04.2015 pri prejednávaní bodu programu – Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky 



číslo 4  bod 3.3,  MUDr. Popluhár ako predseda komisie  požiadal  zainteresované strany 
o vysvetlenie. Na komisiu bol prizvaný – p. Peter Skyba – vlastník pozemku, Dušan Hruštinec 
– zastupuje p. Skybu a je odborne spôsobilou osobou v danej oblasti a Ing. arch. Vladimír 
Barčiak.  
p. Hruštinec – uviedol, že členovia komisie boli zavádzaní a nerozhodli správne. 
Argumentoval vypracovanými posudkami, jestvujúcou zástavbou, vyriešenie hlučnosti 
dostavbou diaľnice D1 a D3. Existenciu zosuvového posudku nepoprel, ale vysvetlil, že to nie 
je až také ako bolo uvádzané. 
 Ing. arch. Durdyová – oponovala, že ide o zadávací dokument, ktorý rieši požiadavky a čítala 
bod 3.3 predkladaného materiálu a uvádzala aj materiáli z ktorých bolo vychádzané a ktoré sú 
verejne prístupnými dokumentmi a poukázala aj na vyjadrenie poľnohospodárov. Oponovala, 
že v predkladanom materiáli neboli žiadne zavádzajúce informácie. 
p. Hruštinec  - poukázal na záhradkárov, ktorí sú tam nezákonne, sú iba v nájme a nemajú 
vysporiadané vlastnícke vzťahy. Poukázal tiež na rozpor so strategickým plánom rozvoja 
mesta do roku 2025 prezentované súčasným primátorom. Taktiež potvrdil, že žiadateľ 
o zosuve a potrebných opatreniach vie a rešpektuje to. 
Ing. arch. Durdyová – opätovne upozornila, že ide iba o prehodnotenie požiadavky a nie 
o riešenie. 
MUDr. Popluhár – informoval prítomných, že problém nastal prezentovaním informácie Ing. 
arch. Dušana Maňáka – predsedu komisie územného plánovania a výstavby, ktorý tvrdil, že 
jeho komisia s požiadavkou problém nemá, ale komisia životného prostredia áno. Toto 
tvrdenie potvrdili aj prizvaní. Ďalej uviedol, že na nevhodnosť  predmetnej výstavby  na 
predchádzajúcej komisii životného prostredia upozornila Ing. Malá, ktorá sa odvolávala na 
svoju odbornosť a  ktorá na svojom stanovisku trvá aj naďalej. Ing.Malá sa však dnešnej 
komisie životného prostrednia nezúčastnila. Potvrdil však, že na základe predchádzajúceho 
overovania si faktov  predložených podkladov svoj názor zmenil. 
p. Hruštinec  - poukázal na to, že svoje stanovisko je potrebné prehodnotiť s odborne 
spôsobilou osobou a nie neodborníkom v danej oblasti, ako je Ing.Malá. 
Ing. arch. Barčiak – požiadal prítomných, aby na to pozerali tak ako sa dá občanom pomôcť. 
Aby zhodnotili, či daný bod nejako narúša mesto – dopravne alebo inak. Poukázal tiež, že p. 
Skyba vybuduje cestu na vlastné náklady a nebude brániť v jej využívaniu záhradkárom 
a zlepší im prístup. P. Skyba – poukázal na právny vzťah k ceste, ktorý má on na rozdiel od 
záhradkárov vyriešený. 
MUDr. Popluhár – hostí informoval, že pri hlasovaní komisie každý člen hlasuje za seba. 
Potom poďakoval za vysvetlenie a objasnenie požiadavky. 
 
K bodu 3 
 
Uznesenie č. 18/2015 

- Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán Mesta 
Žilina – zmeny a doplnky číslo 4 

 
MUDr. Popluhár požiadal členov komisie na základe odprezentovaných informácií 
prizvaných hostí o diskusiu predkladanému materiálu – a to bodu 3.3.  
p. Púček – poukázal, že na predchádzajúcom zasadaní boli Ing. Malou poskytnuté rozdielne 
informácie. Porovnal požiadavku navrhovateľov s riešenou požiadavkou v Brodne. 
Mgr. Chvíla – taktiež skonštatoval, že z dôvodu nepresných informácii a konzultáciou 
s odborníkmi v danej oblasti svoje stanovisko mení, keďže stavebník je upovedomený zo 
všetkými nepriaznivými vplyvmi. 



Mgr. Martinková – zaujímala sa o stanovisko príslušného poslaneckého výboru. Nie je 
zástancom rozširovania novej bytovej zástavby, pretože je veľa chátrajúcich jestvujúcich 
objektov. 
p. Púček – je poslancom za príslušný volebný obvod a dáva súhlas na vyhovenie požiadavky. 
Mgr. Straňáková – informovala sa o záhradkároch a či sú chatky vybudované na základe 
stavebného povolenia. 

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline schváliť  predložený materiál v bode 3.3.  
 

Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 hlas 
 

Uznesenie č. 19/2015 
- Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán Mesta 

Žilina – zmeny a doplnky číslo 4 
 
O predloženom materiáli informovala a prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia 

Durdyová z referátu územného plánovania a urbanizmu. Ide o materiál, ktorý bol predkladaný 
na predchádzajúcom zasadaní komisie a bol doplnený o prílohy. 
p. Púček – sa informoval o bode 3.6 – športovo – rekreačné plochy v Brodne. 
Ing. arch. Durdyová – informovala, že ide iba o zadávací materiál a všetko rieši spracovateľ. 
Mgr. Chvíla – žiada o vypustenie bodu 3.1. – komunikácia k rozvojovým plochám Cezpolie 
v Brodne a následne vypustiť vetu v bode 3.6. – „Dopravu riešiť vo väzbe na podnet č. 3.1.“  

 
Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline schváliť  predložený materiál v bode 3.1. a odporúča vypustiť vetu 
v bode 3.6. – „Dopravu riešiť vo väzbe na podnet č. 3.1.   

 
Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 
Uznesenie č. 20/2015 

- Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán Mesta 
Žilina – zmeny a doplnky číslo 4 

 
Mgr. Chvíla – žiada vypustenie bodu 4.5. – zriadenie kolumbária na vojenskom cintoríne na 
Bôriku. Ako bývalý vojak je proti zriadeniu kolumbária a zachovanie súčasného pietneho 
miesta. V predloženom materiáli mu chýbali podrobnejšie informácie. 
Ing. Vidra – vysvetlil podrobnosti projektu a to, že zriadenie kolumbária je v spodnej časti 
jestvujúceho cintorína na ploche, ktorá bola vyňatá z národnej kultúrnej pamiatky. Zo  
zámerom súhlasia všetky dotknuté orgány a vo zvyšnej časti bude zachovaný režim ako 
doteraz.   
MUDr. Popluhár predseda komisie požiadal členov o hlasovanie o návrhu Mgr. Chvílu 
o stiahnutí bodu 4.5. 
 
Výsledok hlasovania:   Za: 1 hlas  Proti: 4  Zdržal sa: nikto 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline schváliť  predložený materiál v bode 4.5.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 



K bodu 4 
 
Uznesenie č. 21/2015 

- Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 2 
 

O predloženom materiáli informovala a prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia 
Durdyová z referátu územného plánovania a urbanizmu. Ide o plánovaný areál žilinského 
športu v Budatíne. Požiadavky na spracovanie dokumentácie ÚPN-M Žilina ZaD č.2 boli 
schválené MsZ v Žiline dňa 26.01.2015 uznesením č.23/2015. Funkčné využitie územia 
zostane v podstate nezmenené, zmení sa forma využitia z extenzívneho športovo-rekreačného 
využitia na intenzívne. V súčasnosti mohli byť v riešenom území iba športoviská bez stavieb 
a teda aj bez nevyhnutného zázemia,  v návrhu je riešená požiadavka mesta na plánovaný 
zámer budovania športového areálu. Návrh bol predložený Okresnému úradu v Žiline – 
odboru výstavby a bytovej politiky na preskúmanie podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb v znení 
neskorších predpisov, výsledok bude doložený na zasadanie Mestského zastupiteľstva. 
V prípade, že by vyjadrenie nebolo do termínu predložené, nie je možné návrh prejednať 
a materiál bude z programu stiahnutý. 
Ing. Vidra – informoval, že v súčasnosti prebieha štúdia realizovateľnosti. 
Mgr. Martinková – pýtala sa, či je potrebné materiál odsúhlasovať, keď ešte nie je jasný 
výsledok štúdie realizovateľnosti. 
Ing. arch. Durdyová – informovala, že ide o iniciatívu mesta a iba o zmenu funkčného 
využitia územia a neurčuje, konkrétne stavby, tie sú uvedené v smernej, nie záväznej časti. Je 
tam aj vodácky klub, ktorý by potreboval dobudovať areál  a zmena využitia územia by 
pomohla realizovať tieto úpravy.  

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 
 

K bodu 5 
 
Uznesenie č. 22/2015 

- Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 3 
 

O predloženom materiáli informovala a prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia 
Durdyová z referátu územného plánovania a urbanizmu. Materiál je predkladaný z dôvodu, že 
pri schvaľovaní územného plánu neboli ešte zrejmé súčasné skutočnosti a to trasa železnice 
a budovanie technicko – hygienického zariadenia – umyvárky vlakov. 
Mgr. Straňáková  - informovala sa kto je iniciátorom zmeny. 
Ing. arch. Durdyová – informovala, že je Železničná spoločnosť, zastúpená spoločnosťou 
Reming Consult. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  investičný zámer prerokovať a schváliť.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
 
 



K bodu 6 
 
Uznesenie č. 23/2015 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 4/2012, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť ÚPN – M Žilina v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia 9/2013 

 
O predloženom materiáli informovala a prítomných oboznámila Ing. arch. Júlia 

Durdyová z referátu územného plánovania a urbanizmu. Materiál nadväzuje na 
predchádzajúce body programu - Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 2 a  
Územný plán Mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 3. 

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál.  
 

Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
K bodu 7 

 
Uznesenie č. 24/2015 

- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline  
 

O predloženom materiáli informovala a prítomných oboznámila Mgr. Jana Brathová – 
vedúca odboru vnútorného. Informovala o jednotlivých zmenách v článkoch a taktiež 
poukázala nato, že všetky zmeny boli konzultované s kompetentnými orgánmi a nie tam 
žiaden protiprávny návrh.  
MUDr. Popluhár  - poznamenal, že by bolo dobré upozorniť poslancov na vyťahovanie 
kartičiek z hlasovacieho zariadenia, aby boli zrejmé či poslanec nehlasoval alebo nebol 
prítomný. 
Mgr. Brathová – ide o jednu z navrhnutých zmien, ktorá je dôležitou pre zistenie 3/5 väčšiny 
poslancov. Poslanci presný postup hlasovania dostali e-mailom. 
Mgr. Martinková – informovala, že poslanecký klub bude mať určite výhrady voči článku 9 
z dôvodu obmedzenia slobody slova. 
p. Púček – schvaľuje navrhnuté zmeny. Poukázal tiež na to, že treba hovoriť nielen o slobode 
slova, ale aj kultúre. 
 MUDr. Popluhár   - poukázal na to, že  súčasné rokovania mestského zastupiteľstva slúžia 
v mnohých prípadoch na zviditeľnenie určitých politických skupín. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 2 
 
K bodu 8 
 
Uznesenie č. 25/2015 

- Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do 
nájmu formou obchodnej verejnej súťaže 
 



Materiál predniesol a  prítomných informoval JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. – 
vedúci odboru právneho a majetkového. Ide o dotykové zariadenia, ktoré budú umiestnené na 
Národnej - pred železničným podchodom a na Hlinkovom námestí – pred Tescom a Tikom.  
MUDr. Popluhár  - informoval sa či je určené, ktoré inštitúcie budú môcť zverejňovať svoje 
akcie. 
JUDr. Ulaher – konkrétne požiadavky sa ešte neformulovali.  
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál .  
 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
K bodu 9 
 
Uznesenie č. 26/2015 

- Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom 
nehnuteľností)  

 
Materiál predniesol a  prítomných informoval JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. – 

vedúci Odboru právneho a majetkového.  
Mgr. Martinková – namietala výmenu pozemkov medzi mestom a Rímskokatolíckou cirkvou. 
Poukázala na fakt, že boli vypracované dva posudky a posudok cirkvi je nadhodnotený o cca 
22.000 € čo je nevýhodné pre mesto. Pozemky, ktoré budú vymené sú v zlom stave. 
JUDr. Ulaher – rozhodnutie o výhodnosti či nevýhodnosti zámeny je len na poslancoch. 
p. Púček – navrhuje buď zaplatenie rozdielu medzi posudkami alebo výmeniť ešte pozemok 
na cintoríne v Brodne. 
MUDr. Popluhár – požiadal členov o hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Púčeka. 
 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál s pozmeňujúcim návrhom 
v bode 13 – zaplatiť finančný rozdiel medzi posudkami alebo vymeniť pozemok na cintoríne 
v Brodne.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
K bodu 10 
 
Uznesenie č. 27/2015 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým 
sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina 

 
O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil Ing. Andrej Vidra – 

vedúci odboru životného prostredia. Materiál je predkladaný z dôvodu zmeny správy 
cintorínov na ŽILBYT s.r.o. , ktorý by platil od 01.10.2015. Poukázal na zapracované zmeny, 
ktoré vychádzajú hlavne z požiadaviek občanov a to – predlženie možnosti zaplatenia 
nájomného za hrobové miesto na 25 rokov, údržbu cintorínskej zelene bude vykonávať 
správca mestskej zelene, budovanie nelegálnych stavieb pomníkov, predlženie otváracích 
hodín pohrebísk, atď. 



Mgr. Martinková – požiadala o prehodnotenie doby kedy je bezplatné parkovanie pri starom 
cintoríne z jednej na dve hodiny. 
MUDr. Popluhár – poukázal na situáciu, keď sa budú konať obrady po hodinovom odstupe, 
čo býva bežne. V tomto prípade by bolo znemožnené parkovanie účastníkom ďalšieho 
obradu. 
Ing. Vidra – upozornil, že v danej zóne je parkovanie na rezidentné karty a dochádzalo by 
k obmedzovaniu občanov, ktorí v uvedenej lokalite majú nehnuteľnosti. 
p. Púček – informoval sa, či sa bude riešiť aj vysporiadanie pozemkov na cintorínoch. 
Ing. Vidra – treba požiadavku adresovať na odbor majetko-právny. 
Mgr. Martinková – požiadala o vysvetlenie zvýšenie poplatku pre osoby, ktoré nie sú osobami 
blízkymi. 
Ing. Vidra – osoby blízke sú presne definované. Poplatok je zavedený preto, aby sa zabránilo 
nelegálnym prevodom – kupčeniu s hrobovými miestami. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 
 
K bodu 11 
 
Uznesenie č. 28/2015 

- Návrh na zlúčenie komisií a zrušenie Mestskej rady  
 
O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil p. Púček – predkladateľ 

a poslanec Mestského zastupiteľstva za volebný obvod 8. Svoj návrh odôvodnil, tým že na 
zasadnutiami jednotlivých komisií dochádza k rôznym rozporom, ktoré sa následne riešia 
duplicitne na Mestskej rade aj v Mestskom zastupiteľstve.  Zlúčením komisií by sa vyriešilo 
naraz viac vecí. Poukázal na úsporu finančných prostriedkov z jeho návrhu. Žiadal, aby sa 
hlasovalo samostatne o zlúčení komisií a samostatne o zrušení mestskej rady. 
Mgr. Martinková – požiadala predkladateľa o prepracovanie detailov. Požiadala tiež 
o informáciu o zastúpení v komisii. 
P. Púček – v komisii by boli všetci zvolení odborníci a 8 poslancov – jeden z každého 
volebného obvodu. 
Mgr. Chvíla – poukázal na to, že zasadanie takto vzniknutej komisie by bolo veľmi dlhé.  
Mgr. Martinková – pýtala sa či bude vychádzať zastúpenie všetkých klubov. 
P. Púček – poslanci bolo občanmi volení za volebné obvody a nie kluby. 
MUDr. Popluhár – poukázal, že týmto návrhom by sa predišlo napr. opakovaným zasadaniam 
– napr. Rudiny II, kedy bolo zvolaných niekoľko zasadaní viacerých komisií a odborníkov. 
Potvrdil, že je to rozumný krok z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov mesta ale  treba to 
ešte dopracovať. Potvrdil tiež, že mestskú radu už zrušili vo viacerých mestách, pretože má 
iba odporúčací charakter. 

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť vznik jednej komisie so zložením – schválení 
odborníci a 8 poslancov za každý volebný obvod.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 
 
 



Uznesenie č. 29/2015 
- Návrh zrušenie Mestskej rady  

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť zrušenie mestskej rady.  
 

Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
 
K bodu 12 
 

Predseda komisie MUDr. Popluhár na základe záverov z predchádzajúceho zasadania 
komisie pozval náčelníka MP plk. Ing. Milana Šamaja a  prednostu MsÚ Ing. Igora Líšku, vo 
veci prejednania postupu pri poškodzovaní drevín a zelene, ktoré iniciovala Ing. Blanka Malá 
a vyzval pozvaných na zaujatie stanoviska k uvedenej problematike.  
plk. Ing. Šamaj  - informoval, že za rok 2014 mali 5 podnetov na výrub drevín a v roku 2015 
jeden. Upozornil, že mestská polícia dbá o životné prostredie a musí postupovať v zmysle 
platnej legislatívy to znamená, že podnet zdokumentuje a odstupuje na Okresný úrad Žilina – 
Odbor starostlivosti o životné prostredie a Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ktoré sú 
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. orgánmi ochrany prírody, ktoré riešia priestupky a správne 
delikty za porušenie tohto zákona. Príslušníci mestskej polície nie sú kompetentní na určenie 
či ide o priestupok alebo trestný čin, keďže nie sú odborníci na posúdenie spoločenskej 
hodnoty drevín a každý podnet konzultujú s pracovníkmi mestského úradu.  
Ing. Vidra – potvrdil postup mestskej polície a informoval, že zdokumentovanie je podkladom 
pre určenie spoločenskej hodnoty dreviny a podľa jej výšky je podnet riešený ako priestupok 
Slovenskou inšpekciou alebo ako trestný čin prokuratúrou. 
Ing. Líška – poukázal na to, že úrad nie je ľahostajný a koná, pretože každý podnet občanov 
na výrub drevín je riešený pracovníkmi odboru životného prostredia podľa platnej legislatívy 
- zdokumentovaný a odstúpený kompetentnému orgánu ochrany prírody na ďalšie riešenie.  
Mgr. Martinková – poďakovala mestu ako sa stará a dbá o zeleň. Pýtala sa či sú odhalení 
páchatelia výrubov a poškodzovania zelene. 
plk. Ing. Šamaj  - odpovedal, že páchateľa nie je možné zistiť ak nie je prichytený pri čine. 
Vysvetlil tiež parkovanie na zeleni. V prípade, že auto parkuje na reálnej zeleni, postupuje sa 
podľa dopravného zákona a je udelená pokuta. V prípade, že auto parkuje na hline – 
zdevastovanej teda zeleni, ktorá sa tam reálne už nenachádza, sa nepokutuje. 
Ing. Vidra – potvrdil súčinnosť mestskej polície s Mestským úradom a že v prípade nezistenia 
páchateľa sú tieto podnety odložené. Poukázal na nezákonný postup občanov, ktorí v prípade 
nevyhovenia žiadosti na výrub, zdravé stromy navŕtajú, napustia chemickým prípravkom 
a stromy odumierajú – napr. posledný zadokumentovaný 03.06.2015 - prípad lipy na ul. A. 
Bernoláka 28 a takýchto prípadov v posledných rokoch pribúda. V poslednom vydaní 
radničných novín bol o platnej legislatíve týkajúcej sa uvedenej problematiky zverejnený aj 
článok. 
Predseda komisie MUDr. Popluhár poďakoval plk. Ing. Milanovi Šamajovi a  prednostovi 
MsÚ Ing. Igorovi Líškovi za informácie a vysvetlenie. 
 
Mgr. Chvíla – poukázal na podnet občanov na nejestvujúci chodník okolo oplotenia Peugeot 
na Solinkách. 
Ing. Vidra – odporučil požiadavku doručiť na odbor dopravný. 
 
 



K bodu 13 
 

Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA poďakoval všetkým 
zúčastneným za účasť zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončil. 
 
 
V Žiline dňa: 04.06.2015 
 
 
 
 
        MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

                       predseda   
 
 
Zapísala: Ing. Marta Moravcová 
 
 
 
 
 


