
ZÁPIS č. 5/2012 

 

zo zasadnutia komisie územného plánovania a výstavby, ktoré sa konalo 

dňa 31. mája  2012 

 

 

     Dňa 31. mája   2012  sa konala komisia územného plánovania a výstavby spôsobom per 

rollam.   

prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 zápisnice zo zasadnutia komisie územného 

plánovania a výstavby. 

 

Program rokovania: 
1. Materiál predkladaný do Mestskej rady, konanej dňa 4.6. 2012 

 

1. Otvorenie 

2. Informatívna správa o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 – mat. č. 46/2012 

3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ţilina na 2. polrok 2012 – 

mat. č. 47/2012 
4. Správa o činnosti Mestskej polície Ţilina za rok 2011 – mat. č. 48/2012 

5. Zámer financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku Dopravného podniku 

mesta Ţiliny, s.r.o. – mat. č. 49/2012 

6. Personálna zmena v komisii Mestského zastupiteľstva v Ţiline – mat. č. 50/2012 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Ţilina č. 3/1996 – mat. č. 51/2012 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na úhradu reţijných nákladov 

v školskej jedálni a  výdajnej školskej jedálni – mat. č. 52/2012 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí – mat. č. 53/2012 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole – mat. č. 54/2012 

11. Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné 

námestie 1, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ţilina – mat. č. 55/2012 

12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o spôsobe prideľovania nájomných 

bytov – mat. č. 56/2012 

13. Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaţe – mat. č. 57/2012 

14. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Ţilina č. 

3/2011 o chove, vodení a drţaní psov na území Mesta Ţilina – mat. č. 58/2012 

15. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Ţilina č. 3/2011 o chove, vodení a drţaní psov na území Mesta Ţilina – 

mat. č. 59/2012 
16. Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Ţilina č. 

6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a poţívania alkoholických nápojov – mat. 

č. 60/2012 
17. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o úprave podmienok predaja, 

podávania a poţívania alkoholických nápojov – mat. č. 61/2012 

18. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o vymedzení miest na vylepovanie 

volebných plagátov – mat. č. 62/2012 

19. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1253 T.T.P. o výmere 

111 453 m
2
 v k.ú. Zástranie – mat. č. 63/2012 



20. Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 64/2012 

21. Všeobecná rozprava 

22. Záver 

 

 

      2. Rôzne 

 

Ad 1. 

 

Uznesenie č. 18/2012 

Členovia komisie súhlasia s konaním  komisie  MZ spôsobom per rollam. 

Za:        8                          Proti: 0                                   Zdrţal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 19/2012 

Poslankyňa p. Smikoňová Anna - pripomienka k bodu 8: 

Nesúhlasí so zvýšením  poplatku v MŠ z 13 eur na 20 eur. Navrhovaná suma je privysoká, 

vzhľadom na to, ţe sa zvyšujú aj ďalšie poplatku – strava v školskej jedálni. 

Navrhuje zvýšenie o 3-4 eurá, t.j. na 16-17 eur. 

 

    

Uznesenie č. 20/2012 

Poslankyňa JUDr. Hamalová  Gabriela – pripomienka  k bodu 16: 

 „Správa k protestu ....“, výsledkom je nevyhovujeme a potom vlastne vyhovujeme, podľa 

dôvodovej správy, síce nechceme vyhovieť, ale vyhovujeme, výsledkom čoho je návrh 

nového VZN v našom bode č. 17. Táto správa si svojim obsahom odporuje, je 

nezrozumiteľná. Preto je vhodné, aby sme vyhoveli protestu prokurátora.   

 

 

Uznesenie č. 21/2012 

Komisia doporučuje  predkladané materiály do MR  schváliť. 

Za:        8                          Proti: 0                                   Zdrţal  sa : 0 

 

 

           

                        

 

Ad 2 

1. Pripomienka k schválenému  Územnému  plánu – list prijatý dňa 18. 5. 2012 pod 

číslom záznamu 29851 – od p. Filu Štefana. 

Bude prerokovaná  na nasledujúcej komisii. 

 

Za:        8                          Proti: 0                                   Zdrţal sa : 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Zadanie UŠ Bánova – Pánske Lány – dopracovanie 

Komisia k predloţenému dopracovanému materiálu nemá pripomienky 

 

Za:         8                         Proti: 0                                   Zdrţal sa : 0 

 
 

 

Zapísala: Mária Brtnická                                  Ing. arch. Dušan Maňák 

                                                                                        predseda v.r. 

 


