
ZÁPISNICA č. 01/2016 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 21.januára 2016 

 

Dňa 21. januára 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 4 členovia z celkového počtu 7 a komisia bola uznášania 

schopná. 3 členovia – p. Ján Púček, Mgr. Milan Chvíla a Mgr. Terézia Straňáková  - 

ospravedlnení. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 

životného prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Doplnenie rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva v Žiline 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

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

vecného bremena)   

6. Návrh na zrušenie mestskej rady 

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

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenia č. 6/2013 o odpadoch 

9. Diskusia 

10. Záver                                 

K bodu 1 

 

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

členov komisie a ostatných zúčastnených a navrhol schválenie programu rokovania. Program 

rokovania komisie bol schválený. 

 

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

 

Za 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

K bodu 2 

 

Uznesenie č. 01/2016 

- Doplnenie rokovacieho poriadku komisií mestského 

zastupiteľstva v Žiline 

 



Materiál predniesla a  prítomných informovala Mgr. Iveta Martinková  – spoluautorka 

materiálu. Cieľom tohto dodatku je vyhovieť záujmu občanov o materiál, ktorý sa bude 

prerokovávať na komisii čím verejnosť získa čas na oboznámenie sa s ním a možnosť na 

pripomienkovanie.  

 

MUDr. Popluhár – zverejniť všetok materiál pred komisiami na webe na jednom mieste 

a podľa zverejnenej pozvánky si občania pozrú materiál, ktorý sa prejednáva. 

Mgr. Brathová – zverejnenie materiálu spolu s pozvánkou budú podľa návrhu zabezpečovať 

sekretári. Realizácia a technické prevedenie zverejnenia bude ešte konzultované 

s predkladateľom materiálu. 

  

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  

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

K bodu 3 

 

Uznesenie č. 02/2016 

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku  

 

O predloženom materiáli informoval a prítomných oboznámil JUDr. Jakub Ulaher, 

PhD., LL.M. – vedúci Odboru právneho a majetkového.  

 

Mgr. Martinková – presadzuje úplný zákaz hlučnej pyrotechniky resp. obmedziť iba na dve 

hodiny. Poukázala, že aj v iných mestách občania spisujú petície na úplný zákaz. 

Viacerí členovia poukázali na nereálnosť vykonania kontroly úplného zákazu používania 

pyrotechniky a odporučili, aby sa daná téma rozobrala na zastupiteľstve. Poukázali tiež na 

veľké znečistenie počas vypúšťania lampiónov šťastia, pričom organizátor tvrdí, že je to 

individuálna záležitosť jednotlivcov. 

 

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  

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 



K bodu 4 

 

Uznesenie č. 03/2016 

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Žilina 

 

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

vedúci Odboru právneho a majetkového.  

 

Mgr. Martinková – navrhla, aby sa počkalo na rozhodnutie súdu. Uvítala by individuálny 

prístup nie centralististický.  

Viacerí poukázali na 24 hodinovú prevádzku herní s ktorou nesúhlasia. 

JUDr. Ulaher – informoval, že návrh môžu poslanci pripomienkovať a zmeniť a ide iba o prvý 

krok, ktorým sa začne diskusia na danú tému.  

  

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál  

 

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

 

Za 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  

 

Zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

K bodu 5 

 

Uznesenie č. 04/2016 

 

- Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom 

nehnuteľností)  

 

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

vedúci Odboru právneho a majetkového.  

 

Mgr. Randa – informoval sa prečo je predkladaný tretíkrát pozemok v Budatíne  

Mgr. Martinková – informovala prečo v zariadení v Lesoparku by malo mesto platiť 50 % 

energií a ako sa určila najnižšia cena 

Mgr. Randa – ozrejmil, že nejde o ziskové zariadenie a striedanie prevádzkovateľov  

Mgr. Martinková – zaujímala sa o pozemky, ktoré sa majú zameniť so spoločnosťou  BH 

CENTRUM, ktorá mala na Hájiku vybudovať parkovací dom s ihriskom a či nie je táto 

zámena pre mesto nevýhodná. 

 

 

 



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  

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

K bodu 6 

 

Uznesenie č. 05/2016 

- Návrh zrušenie Mestskej rady  

 

Predkladateľ materiálu sa ospravedlnil za neúčasť a požiadal komisiu, aby o jeho 

návrhu hlasovala, keďže materiál bol už niekoľkokrát predkladaný a členovia komisie 

predkladateľom informovaní. 

 

MUDr. Popluhár – podporuje návrh, pretože ide o duplicitné prejednávanie materiálov 

a výsledkom nie je nič záväzné a o materiáloch rozhodujú poslanci až na zastupiteľstve.  

Mgr. Martinková – zaujímala si či je v poriadku keď sa ten istý materiál prejednáva na 

viacerých zastupiteľstvách za sebou. 

Mgr. Brathová – reagovala, že v rokovacom poriadku také obmedzenie nie je a poslanec má 

právo materiál predkladať. Je iba na poslancoch aký program zastupiteľstva si odsúhlasia. 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál  

 

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

 

Za 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  

 

Zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

K bodu 7 

 

Uznesenie č. 06/2016 

- Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline 

 

Predkladateľ materiálu sa ospravedlnil za neúčasť a požiadal komisiu, aby o jeho 

návrhu hlasovala, keďže materiál bol už niekoľkokrát predkladaný a členovia komisie 

predkladateľom informovaní. 

 



 

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  

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

 

Zdržal sa 

Ing. Blanka Malá 

 

 

K bodu 8 

 

Uznesenie č. 07/2016 

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia č. 6/2013 o 

odpadoch 

 

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

životného prostredia.  

 

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  

Mgr. Iveta Martinková 

Mgr. Vladimír Randa 

Ing. Blanka Malá 

 

 

K bodu 9 

 

Mgr. Martinková – zaujímala sa o vynaložené financie na granty a ich efektívne využitie ako 

aj výška pre jednotlivé oblasti pre tento rok. Viacerí členovia súhlasili s tým, že na oblasť 

životného prostredia treba viac financií. 

 

K bodu 10 

 

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: 21.01.2016 

 

 

 

    MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  

  predseda komisie životného prostredia 

  

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 

 

 

 


