
ZÁPISNICA č. 08/2016 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 14.novembra 2016 

 

Dňa 14. novembra 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré 

otvorila a viedla Mgr. Iveta Martinková, ktorú poveril vedením komisie na začiatku zasadania 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  predseda komisie životného prostredia a to z dôvodu, že 

bolo na rovnaký termín zvolané mimoriadne zasadanie Mestskej rady. 

Na zasadnutí boli prítomní 4 členovia z celkového počtu 5 a komisia bola uznášania 

schopná. 1 člen – Mgr. Milan Chvíla – ospravedlnený. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 

životného prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Nakladanie s majetkom ( kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 

3. Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2017 -2019 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 

5. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na 

rok 2017 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1 

 

Mgr. Iveta Martinková, poverená vedením komisie predsedom komisie životného 

prostredia MUDr. Jurajom Popluhárom, PhD., MBA,  privítala členov komisie a ostatných 

zúčastnených. Oboznámila prítomných s programom, navrhla doplniť program o bod „Návrh 

programového rozpočtu mesta na rok 2017 -2019“ a požiadala  členov o ich doplňujúce 

návrhy.  Keďže nebol podaný iný návrh na doplnenie bodov programu dala hlasovať 

o návrhu. 

 

Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

Za 

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

Mgr. Iveta Martinková, poverená vedením komisie predsedom komisie životného 

prostredia dala hlasovať o doplnenom programe rokovania. 

 

Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

Za 

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

http://www.zilina.sk/userfiles/2016/mestska_rada/materialy/15MR/Navrh_uzemneho_planu_zony_Zilina-IBV-Hajik-Bradova-prilohy.zip
http://www.zilina.sk/userfiles/2016/mestska_rada/materialy/15MR/Navrh_uzemneho_planu_zony_Zilina-IBV-Hajik-Bradova-prilohy.zip


Stanovisko komisie životného prostredia: 

 

Program rokovania komisie bol schválený. 

 

 

K bodu 2 

- Nakladanie s majetkom ( kúpa, odpredaj, prenájom, zámena 

nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) 

 

Na pripomienky k materiálu odpovedala za predkladateľa p. Iveta Formánková z 

Odboru právneho a majetkového -referátu nakladania s majetkom.  

Mgr. Iveta Martinková vyzvala členov, aby sa najskôr zaoberali spornými bodmi. 

 

Bod 8 

Mgr. Martinková – o parku v Závodí sa už  rokovalo, informovala sa o dôvode opätovného 

predloženia ako aj či mesto jednalo o možnosti odkúpenia pozemku od vlastníka. 

Ing. Malá – definovať park ako verejnoprospešnú plochu v zmysle územného plánu 

 

Bod 10 

Mgr. Randa – informoval sa na zmluvu na prenájom stánku na Námestí A. Hlinku a či má 

mesto nejaký zámer s námestím 

 

Bod 18 

Mgr. Martinková – nelogickosť odstránenia zastávok, nízka výška prenájmu. Upozornila na 

reklamné lavičky nachádzajúce sa pri zastávkach – sú zanedbané  a požiadala o pomoc 

získania informácie komu  patria a kto by sa o ne mal postarať 

Mgr. Randa – s návrhom súhlasí, ale uvítal by keby si mesto mohlo vybrať dizajn zastávky 

a nenechať to iba na prenajímateľovi 

 

 

Keďže z diskusie vyplynuli rôzne názory dala Mgr. Iveta Martinkováako poverená 

predsedníčka komisie o bode 18/ hlasovať samostatne. 

 

Výsledok hlasovania:   Za:  2 hlasy  Proti: 1 hlas  Zdržal sa: nikto 

 

Za  

 

 

Proti 

 

 

 

Uznesenie č.   42 /2016  k  Nakladaniu s majetkom bod 18/  

 

Komisia životného prostredia 

 

I. odporúča Mestskej rade v Žiline  a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť:  

 

výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže - prenájom majetku mesta: časti pozemkov na 

zastávkach MHD, každá časť o výmere 10 m2, pre účely vybudovania zastávkových 

Ing. Blanka Malá 

Mgr. Vladimír Randa 

Mgr. Iveta Martinková 



prístreškov, časti pozemkov, každá časť o výmere 2 m2, za účelom umiestnenia reklamných 

zariadení typu citylight a 4 existujúce vitríny na Nám. A. Hlinku pre účely vlastnej 

propagácie, ktorý majetok mesta bol bližšie špecifikovaný v uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Žiline č. 180/2016  zo dňa 26.09.2016, vybranému uchádzačovi, 

AkzentBigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957. 

 

Keďže k ostatným bodom predloženého materiálu neboli pripomienky, požiadala Mgr. 

Iveta Martinková členov o hlasovanie k ostatným bodom.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  nikto  Proti: nikto  Zdržal sa: 3 hlasy 

 

Zdržal sa 

 

 

 

 
K ostatným bodom predloženého materiálu nebolo prijaté uznesenie.  

 

 

K bodu 3 

 

- Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2017 -2019 

 

Na pripomienky k materiálu za predkladateľa odpovedala Ing. Dagmar Slepičková - 

vedúca Oddelenia rozpočtu a účtovníctva  z Odboru ekonomického. 

 

Mgr. Martinková-  nesúhlasí s výškou grantu na životné prostredie na rok 2017 a žiada 

navýšenie. Treba podporovať projekty v oblasti životného prostredia – informovanosť 

občanov každej vekovej kategórie, zlepšovať okolité prostredie, kastračné programy na 

mačky a pod. Dotazovala sa kto, rozhodol o výške. Navrhuje navýšiť súčasný rozpočet na 

granty v oblasti životného prostredia o 13.000,- € čo by celkovo predstavovalo 15.000,00€ na 

rok 2017. 

Ing. Vidra – výšku grandu  prejednával s Odborom kultúry, športu, cestovného ruchu a 

miestneho rozvoja a dohodli sa na prijateľnej výške – 12.000, 00€. K úprave však došlo 

z dôvodu krytia výdavkov rozpočtu príjmami, čo musí byť vyrovnané. 
Ing. Malá  - podporiť projekty systémovo zamerané na zvýšenie informovanosti  ľudí 

o životnom prostredí, zvýšiť povedomie, uskutočňovať prednášky. 

Mgr. Randa – zvýšiť informovanosť o možnosti čerpania grantov. 

 

 

Mgr. Iveta Martinková ako poverená predsedníčka komisie požiadala členov o hlasovanie 

o navýšenie rozpočtu  na granty v oblasti životného prostredia o 13.000,- €, čo by celkovo 

predstavovalo 15.000,00€ na rok 2017. 

 

Výsledok hlasovania:   Za:  3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

 

Za  

 

 

Mgr. Iveta Martinková 

Ing. Blanka Malá 

Mgr. Vladimír Randa 

Mgr. Iveta Martinková 

Ing. Blanka Malá 

Mgr. Vladimír Randa 



Uznesenie č. 43 /2016 

  

Komisia životného prostredia 

 

I. žiada o navýšenie rozpočtu  na granty v oblasti životného prostredia o 13.000,- 

€ čo by celkovo predstavovalo 15.000,00€ na rok 2017. 

 

 

Mgr. Martinková -  informovala sa o možnosti 50% úľavy na dani za psa adoptovaného 

z útulku, s ktorou sa obrátila na Ing. Kruteka.  

Ing. Slepičková – VZN o úľavách musí byť vypracované a predložené na poslednom 

zastupiteľstve v roku, aby mohlo platiť od 1.1. príslušného roka. Z uvedeného vyplýva, že 

úľava sa môže navrhnúť až od nasledujúceho roka. 

Mgr. Martinková -  informovala sa o možnosti vydania vreciek na psie exkrementy pre 

psíčkarov a možnosti zakomponovania požiadavky do rozpočtu. 

Ing. Slepičková – starostlivosť o zvieratá má Odbor životného prostredia a môže to riešiť 

v rámci navrhnutého rozpočtu 

Ing. Vidra – keďže s uvedenou položkou sa nepočítalo a sú naplánované finančné prostriedky 

na iné projekty súvisiace so zvieratami a keďže nie je jasný systém a výška nákladov navrhuje 

zahrnúť tieto náklady na ďalší rok. 

Mgr. Martinková -  súhlasí a požiadala Odbor životného prostredia o pomoc: 

– urobiť prieskum trhu – prednostne ponuky na ekologické vrecká na exkrementy 

   a poskytnúť informácie na ďalšej komisii, 

- napísať článok do Radničných novín o nabádaní občanov, aby upozorňovali na 

psíčkarov, ktorí si neplatia dane, informovať kde sa nachádza zverejnený zoznam 

evidovaných psov, nabádať občanov na čistotu a zodpovednosť voči ostatným, 

- informovala sa o zlepšení evidencie a prihlasovania psov. 

Ing. Vidra – prihlásený nízky počet psov, treba spoluprácu so správcami bytových domov, 

prihlásenie psov v rodinných domoch a v skutočnosti sú v bytových domoch v meste. 

 

 

K bodu 4 

 

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 

 

Materiál predniesol a  prítomnýchinformoval Ing. Andrej Vidra – vedúci Odboru 

životného prostredia. Keďže bolo potrebné do VZN zapracovať zmeny a zosúladiť VZN 

o poplatku predkladá sa nové VZN, aby všetko o nakladaní s odpadom bolo v jednom 

materiáli. Keďže členovia komisie nemali zásadné pripomienky k materiálu, Mgr. Iveta 

Martinková ako poverený predseda  komisie požiadala členov o predloženom materiáli 

hlasovať. 

 

Výsledok hlasovania:   Za:  3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

Za  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Martinková 

Ing. Blanka Malá 

Mgr. Vladimír Randa 



Uznesenie č. 44 /2016 

  

Komisia životného prostredia 

I. odporúčaMestskej rade v Žiline  a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 

 

K bodu 5 

- Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline 

a Mestskej rady v Žiline na rok 2017 

 

Keďže Ing. Malá musela odísť t.j. z dôvodu neuznášania schopnosti komisie sa  

o tomto bode nerokovalo. 

 

Keďže nebolo možné dohodnúť harmonogram stretnutí komisie na rok 2017 budú 

členovia komisie kontaktovaní sekretárom za účelom dohodnutia termínu zasadania komisie 

v januári 2017. Harmonogram zasadania komisie pre rok 2017 bude prerokovaný na 

januárovom zasadnutí. 

 

K bodu 6 

 

Mgr. Martinková – opakovane žiada o zákaz pyrotechniky na území mesta Žilina. Trvá na  

vypracovaní VZN. Poukázala na nerešpektovanie požiadaviek občanov –    

odovzdané podpisy a neakceptáciu uznesenia komisie životného 

prostredia. Poukázala na pribúdajúce schválené VZN na zákaz používania 

pyrotechniky na Slovensku. 

Mgr. Randa – pre rôznorodosť názorov v zastupiteľstve by bolo lepšie najskôr získať  

potrebnú podporu a potom vypracovať VZN. 

Mgr. Martinková- upozornila na Všivák – požiadala o pomoc pri upozornení  občanov na 

nelegálne vypúšťanie splaškovej vody, na znečisťovanie prostredia, sankcionovať 

a kontrolovať porušovateľov platnej legislatívy – napísať článok do Radničných novín. 

Témou sa zaoberať aj na budúcom zasadaní komisie. 

 

K bodu 7 

 

Na záver zasadnutia Mgr. Iveta Martinková, poverená vedením komisie životného 

prostredia poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v 

Žiline ukončila. 

 

V Žiline dňa: 14.11.2016 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Martinková 

poverená vedením komisie životného prostredia 

 

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 


