
ZÁPISNICA č. 3/2014 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2014 

 

 

Dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré 

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

Na zasadnutí boli prítomní 6 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda  

uznášania schopná. 1 člen – MUDr. Ľubomír Bažík – ospravedlnený, 1 člen - Jaroslav Gažo - 

neospravedlnený. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 

životného prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013  

3. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2014  

4. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) 

5. Diskusia. 

6. 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: 6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

 

K bodu 2 

 

Uznesenie č. 7/2014 

- Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013  

 

Materiál predniesol a informoval prítomných Ing. Karol Krutek – vedúci Odboru 

ekonomického. 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  schváliť  predložený materiál.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

 

 

 



K bodu 3 

 

Uznesenie č. 8/2014 

- Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 1/2014  

 

Materiál predniesol a informoval prítomných Ing. Karol Krutek – vedúci Odboru 

ekonomického. 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline  schváliť  predložený materiál.  

 

Výsledok hlasovania:       Za: 6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

 

K bodu 4 

 

Uznesenie č. 9/2014 

- Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj, zámer predaja, 

prenájom, zámena, kúpa a zriadenie vecného bremena) 

 

Materiál predniesol a informoval prítomných JUDr. Jakub Ulaher.  

 

  Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený materiál v bode 3 prerokovať a schváliť.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 10/2014 

- Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj, zámer predaja, 

prenájom, zámena, kúpa a zriadenie vecného bremena) 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený materiál v bode 4 stiahnuť z rokovania do doby 

predloženia stanoviska správcu vodného toku a následného odčlenenia časti pozemku - 

ochranné pásmo brehovej zelene a plánovanej cyklotrasy.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 11/2014 

- Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj, zámer predaja, 

prenájom, zámena, kúpa a zriadenie vecného bremena) 

 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline predložený materiál prerokovať a schváliť v bodoch 1,2,5 - 19.  

 

Výsledok hlasovania:   Za:  6 hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

 



K bodu 7 

 

V diskusii vystúpila p. Smikoňová, ktorá informovala o aktualitách týkajúcich sa 

skládky odpadu v Považskom Chlmci 

 

 

K bodu 8 

 

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: 29.04.2014 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

  

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 

 

 


