
ZÁPISNICA č. 8/2012 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 05. septembra 2012 

 

Dňa 05. septembra 2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie  

komisie, ktoré  otvoril a viedol Mgr. Ladislav Čellár,  predseda komisie životného prostredia. 

Na zasadnutí boli prítomní 5 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda  uznášania 

schopná. 1 člen :  MUDr. Ľubomír Bažík – ospravedlnený. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného 

prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Nakladanie s majetkom mesta 
3.  Normy a zásady pre podporu ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého a 

netopierov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách. Odprezentuje pani Mgr. 

Ivana Fiťmová. 

4. Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina 
5. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2012  

6. Stanovisko odboru tlačového k medializácii elektroodpadu. 

7. Diskusia 

8. Záver   

 

 

K bodu 1 

Predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár privítal členov komisie a ostatných zúčastnených 

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

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

 

K bodu 2 

Uznesenie č. 24/2012 

- Nakladanie s majetkom mesta 
Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher. 

 

Bod 1) Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh schváliť. 

 

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

Komisia tiež navrhuje Odboru hlavného architekta vypracovať koncepciu parkovania v danej 

lokalite.  

 

Bod 2) Komisia životného prostredia odporúča doplniť k zámeru odpredaja stanovisko 

správcu vodného toku a odporúča Mestskej rade v Žiline do doby doplnenia stanoviska 

predložený návrh z rokovania stiahnuť. 

 

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



Bod 3,4) Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh schváliť. 

 

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

Komisia tiež navrhuje Odboru hlavného architekta posúdiť odpredaj z hľadiska územného 

plánu, či sa v rámci budúceho riešenia lokality neuvažuje s predmetnými pozemkami ako 

prístupovou cestou k pozemkom.  

 

Bod 5) Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh schváliť. 

 

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

Bod 6) Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh schváliť. 

 

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

Komisia tiež navrhuje, aby MUDr. Rastislav Johanes čo najskôr o zámere informoval 

občanov mestskej časti Budatín. Taktiež navrhuje zvážiť pri zámere revitalizáciu jestvujúceho 

parku.  

 

Bod 7) Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený návrh schváliť. 

 

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

 

K bodu 3 

Mgr. Ivana Fiťmová odprezentovala tému: Ochrana hniezdnej populácie dážďovníka tmavého 

a netopierov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách. Poukázala na nutnosť ochrany 

chránených živočíchov a poukázala na ich význam v ekosystéme. Informovala ďalej 

prítomných o spôsoboch a možnostiach ochrany ako aj problémoch, s ktorými sa v súčasnosti 

stretáva. Monitoring výskytu vykonáva a predbežne v Žiline sa nachádza cca 100 obytných 

domov, v ktorých sa populácia nachádza. Informovala tiež, že mesto Púchov už spolupracuje 

a má vypracované Zásady podpory ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého a 

netopierov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách a finančne podporuje projekt 

čiastkou 1.000,- € za rok. 

Mgr. Ivana Fiťmová požiadala prítomných o pomoc pri propagovaní projektu, možnosti 

vytvorenia fondu z rozpočtu mesta na podporu ochrany hniezdnej populácie dážďovníka 

tmavého a netopierov ako motivačný prvok. Ďalej navrhla vypracovať VZN týkajúce sa 

ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého a netopierov.   

 

K bodu 4 

Uznesenie č. 25/2012 

- Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený návrh schváliť.  

 

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



K bodu 5 

Uznesenie č. 26/2012 
- Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2012  

 

Komisia životného prostredia zobrala predložený materiál na vedomie.   

 

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

 

K bodu 6 

Predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár prečítal prítomným Stanovisko odboru tlačového 

k medializácii elektroodpadu.  

P. Smikoňová navrhuje upraviť článok zmluvy s Envidomom v časti propagácie a zvážiť iné 

formy informovanosti. Po každom zbere by sa mala prehodnotiť informovanosť a navrhnúť 

efektívnejšie riešenia informovanosti. 

Predložené návrhy :  

- oznamy priamo vylepovať na sídliská na bytové domy, v mestských častiach na miesta 

najväčšieho pohybu občanov – obchody, zastávky MHD, 

- požiadať o pomoc domovníkov a informovať obyvateľov, 

-  vyrobiť prenosné reklamné tabule ako napr. cirkusy, 

- spolupráca so školami prostredníctvom detí a mládeže, 

- označenie miest, na ktorých je stanovisko zberu trvalou značkou. 

 

K bodu 7 

P. Smikoňová informovala, že sa kontaktovala so zástupcami Slovnaftu, ktorí nám pomôžu 

riešiť problematiku zberu olejov od občanov. Budú kontaktovať p. Kaveckého. Ďalej 

požiadala o pomoc pri riešení problému pneumatík vo Váhu. 

P. Marček sa informoval o postupe pri vyvrátení stromu po víchrici. Odporúčané bolo 

kontaktovať MP a OŽP. Ďalej požiadal OŽP o informáciu týkajúcu sa lipy v Bytčici 

a kontrolu komunitnej záhrady – vyschnuté stromy a možnosť náhrady za nové. 

Ing.arch. Maňák  požiadal OŽP o informáciu týkajúcu sa výrubu na ul. Bajzova 28 

 

K bodu 8 

Na záver zasadnutia p. predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár poďakoval všetkým 

zúčastneným za účasť a zasadnutie Komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončil. 

 

 

V Žiline dňa: 05.10.2012 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 


