
ZÁPIS č. 4/2014

zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo
dňa 30. apríla 2014

     Dňa 30. apríla 2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie  komisie 
územného plánovania a výstavby.

     Na zasadnutí boli prítomní:  3 členovia
     Ospravedlnení: Ing. Štrba, Ing. Janušek, Mgr. Kašša
     Neprítomní:      Ing. Bačík, MUDr. Bačinský 
prezenčná  listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia komisie územného 
plánovania a výstavby.

Program rokovania:
1.Otvorenie a schválenie programu
2. Materiál predkladaný do Mestskej rady konanej dňa  5. 5. 2014
3. Rôzne

Ad 1

V úvode Ing. Arch. Dušan  Maňák, predseda komisie  privítal všetkých prítomných a navrhol 
na schválenie program rokovania. Hlasovanie bude per rollam.
  
Ad 2

• K bodu 16 – Návrh na schválenie investičného zámeru nadobudnutia dvoch 
bytových domov na ul. Cesta k Paľovej búde – mat č. 41/2014

Uznesenie č. 7/2014
Komisia nemá voči predloženému materiálu námietky a odporúča  ho schváliť.
Hlasovanie (prítomných):
Za:            3
Proti:        0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomných):
Za:
Proti:
Zdržal sa:

• K bodu 17 – nakladanie s majetkom – mat č. 42/2014
17. 3.
Uznesenie č. 8/2014

Prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 5775/3, zast.pl. o výmere 60 
m2    v zmysle  GP 44865708-2/2014 v k.  ú.  Žilina  a jeho odpredaj  3/5 väčšinou všetkých 
poslancov  p.  Stanislavovi  Raabovi,  bytom  Pod  Laščeky  300  Považský  Chlmec  za  cenu 
stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 5 479,20 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 
znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 
138/91  Zb.  o majetku  obcí,  za  účelom  zabezpečenia  obslužného  priestoru  pri  realizácii 



prípadných opráv a údržby objektu č. s. 807 ako aj zabezpečenia vhodného vstupu k citovanej 
budove, pričom v minulosti  už mesto  odpredalo podobný pás pozemku aj  pred  susednou 
nehnuteľnosťou.  
Komisia územného plánovania a výstavby  neodporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline predložený materiál schváliť.

Hlasovanie (prítomných):
Za:            3
Proti:        0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomných):
Za:
Proti:
Zdržal sa:

17.4.
Uznesenie č.9/2014
Komisia  žiada pred zverejnením výzvy zabezpečiť  stanovisko správcu toku  k zachovaniu 
potrebného  ochranného   pásma  toku  vrátane  plochy  pre  plánovanú  cyklotrasu  .  Takto 
vymedzený pozemok odčleniť od celkovej parcely a ponechať ho vo vlastníctve mesta.
Hlasovanie (prítomných):
Za:            3
Proti:        0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomných):
Za:
Proti:
Zdržal sa:

• K bodu 18 – Návrh na odpredaj pozemkov spoločnosti Obytný súbor Krasňanay , 
s.r.o.

 Uznesenie č. 10/2014
Komisia k predloženému materiálu nemá námietky a odporúča  ho schváliť.

Hlasovanie (prítomných):
Za:            3
Proti:        0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomných):
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Zapísala: Mária Brtnická
                                                                  Schválil: Ing.arch. Dušan Maňák
                                                                                   Predseda komisie v.r.


