
ZÁPISNICA č. 8/2013 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 22. novembra 2013 

 

Dňa 22. novembra 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. 1 člen – p. Jaroslav Gažo - ospravedlnený. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 

životného prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady 

v Žiline na rok 2014 

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

6/2013   

4. Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok  2014 – 2016 

5. Nakladanie s majetkom mesta 

6. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 

2020 

7. Informácia k plneniu uznesenia č. 164/2013 

8. Diskusia. 

9. 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: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

 

K bodu 2 

 

Uznesenie č. 30/2013 

- Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2014 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa:  nikto 

 

 

 



K bodu 3 
 

Uznesenie č. 31/2013 

- Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 6/2013   

 

 

Materiál predniesol a informoval prítomných Ing. Karol Krutek. 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline  schváliť  predložený materiál.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

K bodu 4 

 

Uznesenie č. 32/2013 

- Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok  2014 – 

2016 

  

 

Materiál predniesol a informoval prítomných Ing. Karol Krutek. 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline   schváliť predložený materiál.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

K bodu 5 

 

Uznesenie č. 33/2013 

- Nakladanie s majetkom mesta  

 

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher.  

 

 Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál prerokovať a schváliť.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

K bodu 6 

 

Uznesenie č. 34/2013 

- Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Žilina na roky 2014 – 2020 

 

 

Materiál odprezentoval a prítomných informoval Mgr. Richard Hulín.  

P. Smikoňová poukázala, že treba aktualizovať informácie týkajúce sa skládky TKO. 

MUDr. Bažík poukázal, že treba akútne riešiť dopravnú situáciu. 



 Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál schváliť.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

K bodu 7 

 

Uznesenie č. 35/2013 

- Informácia k plneniu uznesenia č. 164/2013 

 

Materiál odprezentoval a prítomných informoval Ing. Andrej Vidra.  

 

 Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

K bodu 8 

 

Uznesenie č. 36/2013 

 

Komisia životného prostredia na základe návrhu Ing. arch. Maňáka žiada príslušný odbor 

mesta o zabezpečenie legislatívneho procesu pre Zmenu ÚPN-M Žilina v časti regulatívov 

indexu zelene a spôsobu dovolenej dostavby zo záväzných na smerné. Záväznými regulatívmi 

sa môžu stať až po spracovaní a schválení ÚPN-Z, zhodnotením konkrétnych daností v 

jednotlivých zónach mesta. Do obdobia schválenia Zmeny akceptovať v praxi pri nedostatku 

plôch zelene ich náhradu zatrávnenými plochými strechami a spevnenými plochami v 

koncepcii zatrávňovacích prvkov. 

 

Výsledok hlasovania:   Za: 7  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

V diskusii ďalej Ing. arch. Maňák poukázal na estetiku novovybudovaných stojísk na 

kontajnery a zaujímal sa o zabezpečenie čistoty v budúcnosti. Spolu s MUDr. Bažíkom 

odporučil v prípade budovania ďalších stojísk väčšiu komunikáciu s verejnosťou. 

P. Smikoňová sa informovala o možnosti budovania zberného dvora na Hájiku resp. 

zakomponovania vypísanej urbanistickej štúdie ako aj o možnosť odovzdávania prepáleného 

oleja z domácností. 

 

 K bodu 9 

 

Na záver zasadnutia predseda komisie Mgr. Ladislav Čellár poďakoval všetkým 

zúčastneným za účasť a zasadnutie Komisie životného prostredia pri MZ v Žiline ukončil. 

 

 

V Žiline dňa: 22.11.2013 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 


