
ZÁPISNICA č. 6/2013 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 14. augusta 2013 

 

Dňa 14. augusta 2013 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie  komisie, 

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

Na zasadnutí boli prítomní 7 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda  uznášania 

schopná. 3 členovia – Jaroslav Gažo, Ing. Arch. Dušan Maňák a Ing. Pavol Marček – 

ospravedlnení. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 

životného prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

I. polrok 2013  

3. Nakladanie s majetkom mesta 

4. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

4/2013  

5. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

6.  Diskusia. 

7. 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. 20/2013 

- Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Malá Fatra za I. polrok 2013  

 

Materiál predniesol Ing. Štefan Vančík a informoval prítomných o aktivitách 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline  prerokovať a zobrať na vedomie  predložený materiál.  

 

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

 

 



K bodu 3 
 

Uznesenie č. 21/2013 

- Nakladanie s majetkom mesta  

 

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher.  

 

MUDr. Bažík vzniesol námietky voči odpredaju v bode 9 a navrhol opätovne preskúmať 

vlastnícke vzťahy či nedôjde k znemožneniu prístupu na ostatné pozemky. 

  

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-14  materiál prerokovať a schváliť.  

 

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

 

Komisia životného prostredia Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 

odporúča stiahnuť bod 9  z predkladaného materiálu. 

 

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

 

 

K bodu 4 

 

Uznesenie č. 22/2013 

- Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4/2013  

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline   schváliť predložený materiál.  

 

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

 

 

K bodu 5 

 

Uznesenie č. 23/2013 

- Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline 

 

 Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

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

 

 

K bodu 6 

 

p. Smikoňová – informovala prítomných o začatom konaní na uzatvorenie skládky 

v Považskom Chlmci, 

- požiadala o pomoc pri riešení záhradkárov zo záhradkárskej osady, ktorí      

   plnia nádoby na komunálny odpad obyvateľom v rodinných domoch. 



Mgr. Ladislav Čellár – požiadal Odbor životného prostredia o prešetrenie majiteľov chatiek 

pri  Vodnom diele, ktorí majú vyústenia odpadových rúr (z WC) 

z chatiek do nádrže,  

- upozornil na frekvenciu motorových vozidiel a požiadal, aby bola 

oslovená MP na zvýšenie hliadkovania, 

- žiada prešetriť stavbu Biopotravín, ktorá sa mení na pohostinstvo 

a či v minulom roku bolo povolenie na výrub stromov a v akom 

rozsahu – Gaštanova.  

 

K bodu 7 

 

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: 14.08.2013 

 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 


