ZÁPISNICA č. 4/2013
zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo
dňa 29. mája 2013
Dňa 29. mája 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 – Ing. Ján Ničík – neospravedlnený.
Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie
životného prostredia.
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Informácie o výsledku rozmiestnení VKK pre zber objemných komunálnych odpadov
po meste Žilina – množstvo a finančné náklady.
Informácie o možnosti zberu použitého kuchynského oleja, použitých pneumatík.
Informácia o vyhlásení verejno-obchodnej súťaži na zber kuchynského odpadu zo
zariadení mesta.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mení Všeobecne záväzné nariadenie
č.4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina.
4. Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov KN C
parcely č. 8093/2 ostatné plochy o výmere 684 m2 v k.ú. Žilina a KN C parcely č.
8093/3 zast.pl. a nádvoria o výmere 856 m2 v k.ú. Žilina.
5. Návrh na schválenie zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č.21/2009
upravujúce zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta Žilina.
6. Nakladanie s majetkom mesta
7. Návrh zmeny rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline.
8. Návrh zmeny rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline.
9. Diskusia.
10. 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
Ing. Vidra informoval prítomných o výsledku rozmiestnení VKK pre jarný zber
objemných komunálnych odpadov po meste Žilina, množstve a vynaložených finančných
nákladoch. Poslanci odporučili zverejnenie výsledkov jarného zberu v médiách, aby občania
boli informovaní aj o vynaložených nákladoch na zber.

Ing. Vidra ďalej informoval o zámere zberu použitého kuchynského oleja a to
vytipovaním možných stojísk na sídliskách ako aj možnosti spolupráce so školskými
zariadeniami. Na základe prieskumu bude vypracovaný projekt a bude vyhlásená verejná
súťaž na odberateľa oleja. Vo veci zberu použitých pneumatík bola oslovený spoločnosť,
ktorá sa zaoberá zberom a zhodnotením tohto odpadu. Ide o službu spoplatnenú a občania by
mali využívať fungujúce zberné dvory. Bude zorganizovaná akcia na zber použitých
pneumatík v spolupráci s referátom verejnoprospečných prác a spoločnosťou T+T, a.s..
Informácie týkajúce sa vyhlásenia verejno-obchodnej súťaže na zber kuchynského odpadu zo
školských zariadení v meste boli prítomní informovaní, že Odbor životného prostredia
poskytol Odboru školstva potrebné informácie o spoločnostiach, ktorý bude súťaž spolu
s Oddelením verejného obstarávania vyhlasovať.
Komisia životného prostredia berie na vedomie poskytnuté informácie vítajú spomínané
aktivity mesta.

K bodu 3
Uznesenie č. 13/2013
-

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mení Všeobecne
záväzné nariadenie č.4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu mesta Žilina.

Materiál predniesla Ing. arch. Júlia Durdyová, ktorá informovala o jednotlivých
lokalitách riešených v predkladanom materiáli. Ing. arch. Maňák nesúhlasí z riešením lokality
1 – železničný uzol a odporúča túto vylúčiť z návrhu.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 2 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa: 4 hlasy

K bodu 4
Uznesenie č. 14/2013
-

Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na
predaj pozemkov KN C parcely č. 8093/2 ostatné plochy
o výmere 684 m2 v k.ú. Žilina a KN C parcely č. 8093/3 zast.pl.
a nádvoria o výmere 856 m2 v k.ú. Žilina.

Materiál predniesol JUDr. Jakub Ulaher.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 5
Uznesenie č. 15/2013
-

Návrh na schválenie zmeny Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Žilina č.21/2009 upravujúce zásady hospodárenia
a nakladanie s majetkom mesta Žilina.

Materiál predniesol JUDr. Jakub Ulaher.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline predložený materiál prerokovať a schváliť.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 6
Uznesenie č. 16/2013
-

Nakladanie s majetkom mesta

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher.
MUDr. Bažík vzniesol námietky občanov voči odpredaju v bode 3.
Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline v bodoch 1, 2, 4 - 24 predložený materiál prerokovať a schváliť.
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Komisia životného prostredia neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline v bode 3 predložený materiál prerokovať a schváliť
Výsledok hlasovania:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 7
Uznesenie č. 17/2013
-

Návrh zmeny rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline.

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: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 8
Uznesenie č. 18/2013
-

Návrh zmeny rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Žiline.

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: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 9
P.Smikoňová požiadala o pomoc pri riešení zápachu šíriaceho sa zo skládky
v Považskom Chlmci. Informovala sa o možnosti vykonania rozboru zápachu. Ing. Vidra
odpovedal, že kompetentným orgánom je SIŽP.
Mgr. Čellár sa informoval o aktuálnom stave „strašidelného hradu“ na Solinkách.
JUDr. Ulaher informoval, že momentálny stav je nezmenený.
MUDr. Bažík požiadal o pomoc pri riešení diviakov v Bánovej, ktoré ničia majetok
občanov a obec je povinná zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov. Upozornil tiež na zlý stav
pozemkov nachádzajúcich sa pod Hájikom.

K bodu 10
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: 29.05.2013
Mgr. Ladislav Čellár
predseda
Zapísala: Ing. Marta Moravcová

