
ZÁPISNICA č. 11/2012 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 28. novembra 2012 

 

Dňa 28. novembra 2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie  

komisie, ktoré  otvoril a viedol Mgr. Ladislav Čellár,  predseda komisie životného prostredia. 

Na zasadnutí boli prítomní všetci.  

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 2013  

3. Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Žilina  

5. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci 

Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov  

6. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628/1 lesné pozemky 

o výmere 89 425 m
2
 v k.ú. Turie  

7. Diskusia 

8. 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. 33/2012 

- Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2013  

 

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 
 

 

Členovia komisie sa dohodli na budúcom zasadaní komisie, ktoré sa uskutoční 

03.01.2013 o 15,00 hod. 

 

 

 

 



K bodu 3 

Uznesenie č. 34/2012 

- Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013  

 

Členovia komisie sa informovali o jednotlivých kapitolách rozpočtu odboru životného 

prostredia, ktoré im objasnil Ing. Andrej Vidra. Bol predložený aj návrh na väčšie využívanie 

pracovníkov VPP.  

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline  schváliť návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 a zobrať na 

vedomie návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2014 – 2015 ako informatívny a nezáväzný.   

 

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

 

 

K bodu 4 
 

Uznesenie č. 35/2012 

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina  

 

Materiál predniesol Ing. Andrej Vidra. Informoval prítomných o zmenách, ktoré boli  

doplnené do materiálu oproti predchádzajúcemu návrhu prerokovanom na zasadaní komisie.   

Členovia komisie opätovne namietali paušálnu výšku poplatku z dôvodu rôznej 

vybavenosti a služieb hlavne na cintorínoch v mestských častiach. Opätovne bolo poukázané 

na zlý stav cintorínov v Žilinskej Lehote a Strážove. Navrhujú určenie štandardu cintorína – 

cesta, voda, dom smútku, oplotenie a osvetlenie. Na základe uvedených kategórií sa cintoríny 

zaradia do kategórií a poplatok sa odstupňuje.  

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline  prerokovať a schváliť predložený materiál a doplniť ho o diferencovaný poplatok 

podľa štandardu a vybavenosti cintorína.   

 

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

 

K bodu 5 

Uznesenie č. 36/2012 

- Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov 

vybudovaných v rámci Vodného diela 

Žilina a príslušných pozemkov  

 

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher. Objekty vybudované v rámci Vodného  

diela Žilina budú prevzaté v stave akom sa nachádzajú.  

 

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. 37/2012 

- Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 

1628/1 lesné pozemky o výmere 89 425 m
2
 v k.ú. Turie  

 

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher.  

MUDr. Bažík opätovne trvá na výmene pozemku za iné pozemky vo vlastníctve mesta alebo 

možnosti dať pozemok do prenájmu ako revír alebo urbárskemu spoločenstvu. 

Ing. Arch. Maňák sa informoval o možnosti zrušenia verejnej obchodnej súťaže 

P. Smikoňová sa informovala či je vypracovaný znalecký posudok a na hodnotu lesného 

pozemku. 

Odbor právny bol požiadaný, aby bolo prešetrené kto aktuálne na lesnom pozemku hospodári.   

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál prerokovať a schváliť.   

 

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

 

K bodu 7 

 

Ing. Vidra a Mgr. Čellár požiadali prítomných, aby sa v prípade záujmu prihlásili na exkurziu 

na triediacu linku do Hričova. 

Mgr. Čellár sa informoval či sa bude pokračovať pri výsadbe kríkov na Platanovej ulici na 

Solinkách. 

P. Smikoňová upozornila na vyschnuté stromy v Materskej škole. 

MUDr. Bažík upozornil, že cintorín v Žilinskej Lehote bol sčasti pooraný traktoristom 

a taktiež upozornil, že mestské časti  Žilinská Lehota a Strážov sú investične dlhodobo 

zanedbávané . 

Ing. Marček poukázal na otváracie hodiny na cintorínoch. 

P. Smikoňová požiadala, aby bola vypracovaná tlačová správa o negatívnom vplyve 

rozoberania elektroodpadu na životné prostredie. 

Viacerí členovia navrhli, aby MP zvýšila hliadkovanie v lokalite pod estakádou a pri zbernom 

dvore na Jánošikovej ul., keďže tam dochádza k tvorbe skládok a znečisťovaniu životného 

prostredia.   

 

K bodu 8 

 

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: 28.11.2012 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 



 


