
ZÁPISNICA č. 2/2013 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 20. februára 2013 

 

Dňa 20. februára 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 5 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda  uznášania 

schopná. 3 členovia:  Ing. Ján Ničík, MUDr. Ľubomír Bažík, Jaroslav Gažo – ospravedlnení. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného 

prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Správa k protestu prokurátora proti VZN 3/2011 o chove , vodení a držaní psov na 

území mesta Žilina v znení VZN č. 14/2012 

3. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov  

4. Nakladanie s majetkom mesta 

5. Rozpočet mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu  

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. 5/2013 

- Správa k protestu prokurátora proti VZN 3/2011 o chove , 

vodení a držaní psov na území mesta Žilina v znení VZN č. 

14/2012 

 

Materiál predniesol JUDr. Jakub Ulaher.   

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline nevyhovieť protestu prokurátora č.k. Pd 217/12-5 zo dňa 10.01.2013 ako celku .  

 

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

 

 

 

 

 



K bodu 3 
 

Uznesenie č. 6/2013 

- Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov: KN C parcely 

č.8093/2 ostatné plochy o výmere 684 m
2
 v k.ú. Žilina a  KN C 

parcely č.8093/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 856 m
2
 

v k.ú. Žilina 

 

Materiál predniesol JUDr. Jakub Ulaher. 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline  prerokovať a schváliť zámer predaja pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže.  

 

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

 

K bodu 4 

 

Uznesenie č. 7/2013 

- Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj a kúpa nehnuteľností 

Mesta Žilina) 

 

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher a  pozostával z 15 bodov. Prítomní 

poslanci si prešli jednotlivé body materiálu samostatne a výhrady mali iba k bodu č. 9 a 10.  

V bode 9 - zúčastnení členovia nesúhlasia s odpredajom pozemku a navrhujú, aby 

pozemok zostal ako prístupová komunikácia so zriadením vecného bremena  práva prechodu pre 

ELEKTROSYSTÉM, a.s. a p. Bičanovského s manželkou.  

V bode 10 -  zúčastnení členovia nesúhlasia s odpredajom pozemku a navrhujú, aby 

bola najskôr vypracovaná zastavovacia štúdia v zmysle záväzného stanoviska oddelenia 

architektúry mesta. Odpredaj pozemku riešiť až po vypracovaní štúdie. 

Poslanci požiadali odbor právny, aby im zasielal žiadosti na odkúpenie.  

  

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál prerokovať a schváliť v bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 a 

15.  

 

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

 

Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál prerokovať a schváliť v bodoch 9 a 10.  

 

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

 

K bodu 5 

 

Uznesenie č. 8/2013 

- Rozpočet mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu  

 

 Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál schváliť.  

 

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



K bodu 6 

 

V diskusii informovala p. poslankyňa Smikoňová o zrušenom stavebnom rozhodnutí na 

stavbu vodnej stavby „Technické zariadenia – Odlučovač ropných látok“ pre Regionálne centrum 

zhodnocovania biologického odpadu v Žiline Považský Chlmec“.  

 

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: 20.02.2013 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 

 


