
ZÁPISNICA č. 1/2013 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 09. januára 2013 

 

Dňa 09. januára 2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline zasadnutie  komisie, 

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

Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia.  

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie ţivotného 

prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Harmonogram zasadnutí komisie ţivotného prostredia v roku 2013 

3. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628/1 lesné pozemky 

o výmere 89 425 m
2
 v k.ú. Turie 

4. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o vymedzení vzájomných 

vzťahov, ktorá je súčasne aj zmluvou o budúcej kúpnej zmluve č.2005/5600/0590 

            Návrh na odpredaj nehnuteľností Vodohospodárskej výstavbe, š. p. 

5. Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo 

vlastníctve mesta Ţilina a jeho mestských častí s limitovanou výmerou 

6. Analýza súčasného stavu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Ţilina a racionalizácia siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Ţilina 

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: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

K bodu 2 

 

Členovia komisie odsúhlasili harmonogram zasadnutí pre rok 2013 okrem 

augustového termínu, ktorý je z hľadiska čerpania dovoleniek nereálny. Ţiadajú posunúť 

termín.   

 

K bodu 3 

 

Uznesenie č. 1/2013 

- Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 

1628/1 lesné pozemky o výmere 89 425 m
2
 v k.ú. Turie 

 

Materiál predniesol JUDr. Jakub Ulaher, ktorý informoval prítomných o doplnení 

návrhu o nové informácie. 



MUDr. Baţík trvá na svojom pôvodnom stanovisku a nesúhlasí s odpredajom, ale navrhuje 

výmenu pozemku za iný. Odbor právny má zistiť o aký ochranný les ide a či je za 

obmedzenie hospodárenia poskytovaná nejaká finančná náhrada. 

 

Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Ţiline predloţený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 6 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: 1 hlas 

 

K bodu 4 
 

Uznesenie č. 2/2013 

- Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve 

o vymedzení vzájomných vzťahov, ktorá je súčasne aj zmluvou 

o budúcej kúpnej zmluve č.2005/5600/0590 

Návrh na odpredaj nehnuteľností Vodohospodárskej výstavbe,    

š. p. 

 

Materiál predniesol JUDr. Jakub Ulaher. 

 

Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Ţiline  prerokovať a schváliť predloţený materiál.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

K bodu 5 

 

Uznesenie č. 3/2013 

- Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien 

pri predaji pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina a jeho 

mestských častí s limitovanou výmerou 

 

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher.  

 

Komisia ţivotného prostredia odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Ţiline predloţený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7  hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

K bodu 6 

 

Uznesenie č. 4/2013 

- Analýza súčasného stavu škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a racionalizácia siete 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

 

Predseda komisie Mg. Čellár poţiadal p. Gaţu o informovanie prítomných  

o stanovisku komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja k predloţenému 

materiálu na zasadaní ktorého sa zúčastnila aj vedúca odboru školstva. P. Gaţo informoval 

o nesúhlasnom stanovisku v časti zlučovania ZŠ Gaštanová a Limbová. Poukázal na výsledky 



oboch škôl, krúţkovú činnosť a nesúhlas, aby obe školy vyuţívali jedno stravovacie 

zariadenie, do ktorého by sa ţiaci museli denne presúvať v kaţdom počasí.  

Členovia komisie súhlasili so zrušením škôl v Zádubní a v Mojšovej Lúčke. Odporučili tieţ, 

aby sa racionalizovali menšie školy a riešila sa dochádzka ţiakov do najbliţšieho školského 

zariadenia ako aj zrušené školy nepredávať, ale vyuţiť ako komunitné centrá a centrá pre 

kultúrno-spoločenské akcie v danej lokalite.   

MUDr. Baţík vyjadril nesúhlas, aby sa na ZŠ Hollého vytvorilo stredisko iba pre Rómov, čo 

by bolo demotivujúce, ale aby sa Rómovia začleňovali do ostatných škôl. 

 

 Komisia ţivotného prostredia berie na vedomie materiál : Analýza súčasného stavu škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 8  hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

Komisia ţivotného prostredia nesúhlasí s materiálom : Racionalizácia siete základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina v časti zlúčenia ZŠ Gaštanová a ZŠ Limbová, z 

dôvodu ţe Solinky vykazujú trvalú potrebu ţiakov s predpokladom ich demografického rastu 

a odporúča Mestskej rade v Ţiline a Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline v rámci šetrenia 

finančných prostriedkov zlučovať a rušiť malé školy v mestských častiach kde v zmysle 

platného územného plánu sa nepredpokladá demografický rast.  

Výsledok hlasovania:   Za: 8  hlasov  Proti: nikto  Zdrţal sa: nikto 

 

K bodu 7 

 

V diskusii neboli predloţené ţiadne návrhy. 

 

K bodu 8 

 

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

zúčastneným za účasť a zasadnutie Komisie ţivotného prostredia pri MZ v Ţiline ukončil. 

 

 

V Ţiline dňa: 09.01.2013 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 


