
ZÁPISNICA č. 04/2016 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 20.apríla 2016 
 
Dňa 20. apríla 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré 

otvoril a viedol MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  predseda komisie životného prostredia. 
Na zasadnutí boli prítomní 5 členovia z celkového počtu 6 a komisia bola uznášania 

schopná. 1 člen – Ing. Blanka Malá  - ospravedlnená. 
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 

životného prostredia.  
 
Program rokovania: 
 

1.  Otvorenie a schválenie programu. 
2. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita 
3. Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina 
4. Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania 
pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou 
v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina 

6. Nakladanie s majetkom  (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 
vecného bremena)   

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym s komunálnymi 
odpadmi 

8. Návrh na vymenovanie člena - neposlanca komisie mestského zastupiteľstva 
9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2016 – doplnenie 
10. Návrh na zrušenie mestskej rady 
11. Rôzne 
12. Záver                                 

 
K bodu 1 

 
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  privítal 

členov komisie a ostatných zúčastnených a navrhol schválenie programu rokovania, ktorý bol 
doplnený o bod - Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste 
Žilina. 
 
p. Púček  - požiadal o doplnenie programu o bod – odvolanie neposlanca Ing. Blanky Malej 
z komisie životného prostredia. Z dôvodu jej neúčasti sa o predloženom návrhu nehlasovalo. 
 
Mgr. Martinková – požiadala o doplnenie programu o návrh – vymenovanie člena – 
neposlanca komisie životného prostredia o Ing. Pčolovú. 
 
Predseda komisie dal o návrhu hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania:   Za: 2 hlasy  Proti: 2 hlasy  Zdržal sa: 1 hlas 



Za 
Mgr. Iveta Martinková 
Mgr. Vladimír Randa 
 
Zdržal sa 
Mgr. Milan Chvíla  
 
Proti 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
 
Stanovisko komisie životného prostredia: 

 
Komisia životného prostredia neodporúča schváliť návrh na vymenovanie neposlanca 

– Zuzanu Pčolovú za člena komisie životného prostredia.   
 

Predseda komisie dal hlasovať o pôvodnom doplnenom programe.  
 

Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Iveta Martinková 
Ján Púček 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Stanovisko komisie životného prostredia: 

 
Program rokovania komisie bol schválený. 

 
 
K bodu 2 

- Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita 
 
Materiál predniesol a  prítomných o predloženom materiáli informoval Ing. Jozef 

Oswald – vedúci odboru stavebného. 
 
Mgr. Randa – informoval sa či prebehla komunikácia alebo diskusia so ŽU a využití 
rekreačných a športových objektov pre ostatnú verejnosť. 
Ing. Oswald – vzhľadom na rozširovanie ŽU potrebuje uvedenú lokalitu hlavne pre svoje 
potreby. 
MUDr. Popluhár, p. Púček – poďakovali  za vypracovaný materiál, ktorí pripravili odborníci 
a zamestnanci mesta a súhlasia s ním. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál   
 
Výsledok hlasovania:   Za:  4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 hlas 
 



Za 
 

 
Zdržal sa 
Mgr. Iveta Martinková 
 
Uznesenie č. 10/2016 

- Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita 
 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál   
 
 
K bodu 3 

- Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov 
v meste Žilina 
 

O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil Ing. Ján Barienčík PhD.  
– konateľ a riaditeľ DPMŽ. 
 
Mgr. Randa – informoval sa či je dostupná štatistika koľko ľudí nad 62 rokov využíva 
bezplatnú MHD. 
Ing. Barienčík -  na vyhodnocovanie je ešte skoro, podľa označovania lístkov v mesiaci marec 
je nárast cca o 10%. 
MUDr. Popluhár – bezplatné MHD by ponechal pre študentov a dôchodcov. Dotazoval sa, 
aký dopad to bude mať na mesto či na to má. 
Ing. Krutek – podľa záverečného účtu mesto na to mesto má a je to realizovateľné. Ide 
o oslovenie čo najširšieho spektra občanov, ktorí do systému platia dane a mali by za to niečo 
dostať  a tiež  motivovanie neplatičov, aby uhradili svoje pohľadávky. 
 MUDr. Popluhár – informoval sa, či mesto bude mať financie na bezplatnú MHD aj 
v ďalších rokoch. 
Ing. Krutek – efektívne hospodárenie a využitie verejných zdrojov to zabezpečia. 
p. Púček – poďakoval za odborne vypracovaný materiál odborníkmi a zamestnancami mesta. 
Upozornil tiež, že treba vychovať aj vodičov, ktorí si musia byť vedomí, že slúžia občanom. 
Ing. Martinková – stotožňuje sa s názorom MUDr. Popluhára o zachovaní bezplatnej dopravy 
pre študentov a dôchodcov. Informovala, že občania na poslaneckých stretnutiach chcú skôr 
parkovacie miesta ako bezplatnú MHD. 
p.Púček -  poukázal na to, že účasť občanov na stretnutiach na Vlčincoch je nízka (cca 10 
osôb) a preto nie je táto vzorka reprezentatívna. V mestských častiach je účasť mnohonásobne 
vyššia. 
Mgr. Randa – v materiáli mu chýba reštrikcia – obmedzenie áut. 
Ing. Barienčík – bude to riešiť Generel dopravy. 
Ing. Martinková – dotazovala sa či budú financie v rovnakom objeme odčerpávané každý rok. 
MUDr. Popluhár – predniesol požiadavku občanov Budatína a Zádubnia o pretrasovanie 
MHD, ktorá by išla k železničnej stanici, pretože študenti a občania musia večer chodiť 
s kuframi cez celú Žilinu. Požiadavku občanov už adresoval na DPMŽ a nebol spokojný 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 



s odpoveďou, tak požiadal o prehodnotenie požiadavky, pretože občanom treba vyjsť 
v ústrety. 
Ing. Barienčík – schvaľovanie odjazdených km musí byť odsúhlasené mestom a požiadavku 
preto treba adresovať  tam. 
p. Púček – neprijíma argumentáciu ako sa to nedá a poukázal na neústretovosť zo strany 
DPMŽ aj pri riešení kyvadlovej dopravy na Vranie. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť  predložený materiál   

 
Výsledok hlasovania:   Za: 1 hlas  Proti: 2 hlasy  Zdržal sa: 2 hlasy 
 
Za 
Ján Púček  
 
Proti 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Zdržal sa 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Iveta Martinková 
 
Uznesenie č. 11/2016 

- Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov 
v meste Žilina 

 
Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál   
 
 
K bodu 4 

- Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu 
 

Materiál predniesol a  prítomných informoval Ing. Karol Krutek – vedúci Odboru 
ekonomického.  
 
MUDr. Popluhár – poukázal na to, že materiál bol vypracovaný na základe požiadavky 
skupiny poslancov a či je známa reakcia či sú s materiálom spokojní. 
Mgr. Randa – poukázal na nevhodnú lokalitu a možnosti hľadania aj iných lokalít na športové 
využitie.  
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a zobrať na vedomie  predložený materiál  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: 2 hlasy 

 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 



Mgr. Milan Chvíla 
 
Zdržal sa 
Mgr. Iveta Martinková 
Mgr. Vladimír Randa 
 
Uznesenie č. 12/2016 

- Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu 
 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a zobrať na vedomie  predložený materiál   
 
 
K bodu 5 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné 
účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou 
vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina 

 
Materiál predniesol a  prítomných informoval JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. – 

vedúci Odboru právneho a majetkového.  
 

Členovia komisie nemali pripomienky k  materiálu a predseda požiadal o hlasovanie.  
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Uznesenie č. 13/2016 
 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné 
účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou 
vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina 

 
 



Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál   
 
 
K bodu 6 

- Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom 
nehnuteľností)  
 

Materiál predniesol a  prítomných informoval JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. – 
vedúci Odboru právneho a majetkového.  
 
p. Púček – požiadal, aby sa na MZ hlasovalo o každom bode z nakladania s majetkom 
samostatne.  
 

Členovia komisie nemali pripomienky k jednotlivým bodom materiálu a predseda 
požiadal o hlasovanie za kompletne vypracovaný materiál 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Uznesenie č. 14/2016 

- Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom 
nehnuteľností)  

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál   
 
 
K bodu 7 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní 
s komunálnym s komunálnymi odpadmi 

 
Materiál predniesol a  prítomných informoval Ing. Andrej Vidra – vedúci Odboru 

životného prostredia.  
 
MUDr. Popluhár – navrhol, aby sa skrátil názov VZN – „Všeobecne záväzné nariadenie 
o odpadoch“ 
 
Predseda komisie dal o návrhu hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 



Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Iveta Martinková 
Ján Púček 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 
 
 p. Púček – informoval sa či má VZN vplyv na poplatok. Žiadal prehodnotiť výšku poplatku 
za komunálny odpad pre právnické osoby, ktorý je podľa neho vysoký. 
Ing. Vidra – predkladaný materiál upravuje konkrétne nakladanie s odpadom. Výšku poplatku 
stanovuje odbor ekonomický, ktorý výšku predkladá vždy na poslednom zastupiteľstve. 
Stanovený poplatok je podľa legislatívy platný celý rok nie je ho možné meniť. Prehodnotenie 
výšky poplatku pre právnické osoby bude postúpené na ekonomický odbor. 
Mgr. Randa – informoval sa o možnosti využitia zberného dvora občanmi, ktorí nie sú 
poplatníkmi v meste. 
Ing. Vidra – odovzdanie objemového odpadu inými osobami ako poplatníkmi mesta je na 
zbernom dvore možný za odplatu teda podľa cenníka prevádzkovateľa dvora. Informácie sú 
zverejnené tak v platnom VZN ako aj na webe. 

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  zmeniť názov na „ Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch“ a 
prerokovať a schváliť predložený materiál.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 5 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Iveta Martinková 
Ján Púček 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Uznesenie č. 15/2016 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní 
s komunálnym s komunálnymi odpadmi 

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  zmeniť názov na „ Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch“ a 
prerokovať a schváliť predložený materiál.  
 
 
K bodu 8 

- Návrh na vymenovanie člena - neposlanca komisie mestského 
zastupiteľstva 
 

Materiál predniesol a  prítomných informoval MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  – 
predseda komisie, ktorý navrhol Mgr. Ladislava Čellára, ktorý v minulom období pôsobil ako 
predseda komisie životného prostredia.  
 
p. Púček – nesúhlasí s navyšovaním neposlancov v komisiách. 



Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a zobrať na vedomie zánik členstva Mgr. Terézie 
Straňákovej a  prerokovať návrh a zvoliť člena komisie Mgr. Ladislava Čellára  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 hlas 

 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Milan Chvíla 
Mgr. Vladimír Randa 
 
 
Proti 
Ján Púček  
 
Uznesenie č. 16/2016 

- Návrh na vymenovanie člena - neposlanca komisie mestského 
zastupiteľstva 

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a zobrať na vedomie zánik členstva Mgr. Terézie 
Straňákovej a  prerokovať návrh a zvoliť člena komisie Mgr. Ladislava Čellára  
 
 
K bodu 9 

- Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 3/2016 – doplnenie 
 

Materiál predniesla a  prítomných informovala Mgr. Iveta Martinková – 
predkladateľka. Členom komisie poskytla aj projektovú dokumentáciu – „Ovocný sad na 
Dobčinského ul.“ 
 
p. Púček – nesúhlasí s týmto využitím finančných prostriedkov a bude iniciovať na túto tému 
diskusiu na zastupiteľstve. 
MUDr. Popluhár  - požiadal o informácie k projektu Ing. Vidru ako vedúceho Odboru 
životného prostredia. 
Ing.Vidra – revitalizácia uvedenej plochy je potrebná. K projektu bolo od začiatku viacero 
pripomienok – oplotenie, zachovanie diagonály, druhové zloženie stromov, údržba a pod. 
Mgr. Randa – zaujímal sa či pripomienky boli zapracované do predkladanej dokumentácie. 
Mgr. Chvíla – poukázal na to, že ide o veľa finančných prostriedkov, ktoré by boli využité iba 
úzkym okruhom ľudí a že na Solinkách by sa za tie peniaze zrevitalizovalo viac vnútroblokov 
a využívalo by ich viac občanov. 
Mgr. Martinková – obhajovala sa podporou výboru a občanov. Finančné prostriedky chce 
vyčleniť z rezervného fondu. 
p. Púček – poukázal na to, že rezerva bola tvorená za predchádzajúce obdobia a prostriedky 
treba investovať do dôležitejších projektov – niektoré mestské časti nemajú vodovod, 
kanalizáciu, chodníky a podobne a nie ich nerozvážne rozhadzovať. 
MUDr. Popluhár – podporuje aktivity kolegov, ale spýtal sa Ing. Kruteka či mesto na takéto 
projekty má financie a či rovnaký objem finančných prostriedkov bude vyčlenený aj ostatným 



poslancom, ktorí predložia podobné projekty. Čo v prípade, že by každý poslanec požadoval 
vyčleniť toľko finančných prostriedkov na svoj projekt. 
Ing. Krutek – poukázal, že fungovanie komunitnej záhrady je na inom princípe. Keď si ľudia 
niečo vybudujú sami viac si to vážia ako keď to vybuduje mesto. Treba počítať aj 
s finančnými prostriedkami na údržbu a podobne, ktoré budú potrebné každoročne z rozpočtu 
mesta. Podobné projekty, ktoré mesto doteraz realizovalo boli zo sponzorských finančných 
prostriedkov a nie z rozpočtu mesta. 
Mgr. Martinková – sľúbila, že sa bude snažiť získať čo najviac sponzorských finančných 
prostriedkov, aby prefinancovala vynaložené náklady. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť navýšenie výdavkov na „Ovocný sad na Dobčinského ul.“ 
o 80.000,- €. 
 
Výsledok hlasovania:   Za: 1 hlasy  Proti: 3 hlasy  Zdržal sa: 1 hlas 
 
Za 
Mgr. Iveta Martinková 
 
Zdržal sa 
Mgr. Vladimír Randa 
 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Mgr. Martinková  - predstavila projekt „ Outdoorový fitpark pre seniorov“ a požiadala 
o podporu. 
 
Mgr. Randa – zaujímal sa, či už na projekt boli vyčlenené finančné prostriedky. 
Mgr. Martinková  - na projekt ešte neboli vyčlenené žiadne prostriedky. 
Ing. Krutek -  v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky aj na takéto prvky a to 
v spolupráci s Odborom sociálnym, ktorý podporuje aktivity pre seniorov a boli na tento účel 
vyčlenené finančné prostriedky vo výške 8.000,- € z rozpočtu.  
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť navýšenie výdavkov na „ Outdoorový fitpark pre seniorov„ o 
25 000,- €. 

 
Výsledok hlasovania:   Za: 1 hlasy  Proti: 3 hlasy  Zdržal sa: 1 hlas 
 
Za 
Mgr. Iveta Martinková 
 
Proti 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Milan Chvíla 
 



Zdržal sa 
Mgr. Vladimír Randa 
 
Uznesenie č. 17/2016 

- Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 3/2016 – doplnenie 

 
Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  schváliť navýšenie výdavkov na „Ovocný sad na Dobčinského ul.“ 
o 80.000,- € a na „ Outdoorový fitpark pre seniorov„ o 25 000,- €. 

. 
 
K bodu 10 

- Návrh zrušenie Mestskej rady  
 
Predkladateľ materiálu poslanec MZ Ján Púček zdôraznil neopodstatnenosť 

a zbytočnosť Mestskej rady, ktorá je iba odporúčacím orgánom a Mestské zastupiteľstvo aj 
tak rozhodne úplne inak. Poukázal tiež na zbytočné niekoľkonásobné informovanie 
predkladateľov materiálov. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál.  

 
Výsledok hlasovania:   Za: 3 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: 1 hlas 
 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Zdržal sa 
Mgr. Vladimír Randa 
 
Uznesenie č. 18/2016 

- Návrh zrušenie Mestskej rady  
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál.  
 
 
K bodu 11 
 
P. Púček – požiadal o doplnenie programu o bod - Návrh na zmenu Zásad odmeňovania 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline. 
 
Predseda komisie dal o návrhu hlasovať. 
 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
 



Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Vladimír Randa 
Mgr. Milan Chvíla 
  
 

- Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Žiline. 
 

Keďže materiál bol do programu doplnený dodatočne na komisii nebol prítomný 
žiaden z predkladateľov. P. Púček oboznámil neposlancov o návrhu.  

 
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál 
 
Výsledok hlasovania:   Za: nikto  Proti: 4 hlasy  Zdržal sa: nikto 

 
Proti 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Milan Chvíla 
Mgr. Vladimír Randa 
 
Uznesenie č. 07/2016 

- Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Žiline. 

 
Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál.  
 
Rôzne 
 
Zapisovateľka – požiadala členov komisie o zaujatie stanoviska k zvolaniu spoločnej komisie 
dňa 27.04.2016 o 10,00 hod na Mestskom úrade v zasadačke 104 – 1.poschodie.  
p. Púček -  oboznámil prítomných o predmete rokovania a informoval, že občania bývajúci 
v blízkosti prenajímaného mestského pozemku v Budatíne – zvyšok bývalého mosta, sú proti 
vybudovaniu prevádzkovo-servisného objektu pre cyklistov. Materiál bol členom zaslaný, ale 
stretnutie sa koná v čase, keď členovia majú pracovné povinnosti. P. Púček zastáva názor 
občanov a navrhuje iné využitie pozemku napr. zeleň. 
 
  Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prenajať 
parcelu KNE 794/1 v k.ú. Budatín na vybudovanie prevádzkovo-servisného objektu pre 
cyklistov 

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

 
Proti 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 



Mgr. Milan Chvíla 
Mgr. Vladimír Randa 
  
Uznesenie č. 07/2016 
  

Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prenajať parcelu KNE 794/1 v k.ú. Budatín na vybudovanie 
prevádzkovo-servisného objektu pre cyklistov.  
 
p. Púček – poukázal na to, aby vyjadrenia komisie boli pre Mestské zastupiteľstvo a nie 
Mestskú radu, ktorá je iba poradným orgánom. 
 
 
K bodu 12 
 

Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  predseda komisie životného 
prostredia poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ 
v Žiline ukončil. 
 
 
V Žiline dňa: 20.04.2016 
 
 
 

    MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  
  predseda komisie životného prostredia 

  
 
Zapísala: Ing. Marta Moravcová 
 
 
 
 


