
ZÁPISNICA č. 7/2012 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 31. augusta 2012 

 

Dňa 31. augusta 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 5 členovia z celkového počtu 8, komisia bola teda  uznášania 

schopná. 1 člen :  p. Gažo – ospravedlnený. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného 

prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2.  Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky 

číslo 1  

3. Prerokovanie materiálov predkladaných na najbližšom zasadnutí MR  
4. Informácie o zbere elektroodpadu a jesennom zbere do veľkokapacitných kontajnerov   

5. Informácie o triedení bioodpadu a výchove občanov ku separácii 

6. Diskusia 

7. 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: 5  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

K bodu 2 

Uznesenie č. 20/2012 

- Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - 

Zmeny a doplnky číslo 1 

 

Ing. Arch. Júlia Durdyová oboznámila prítomných z materiálom: Požiadavky na spracovanie 

dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 1, kde vysvetlila jednotlivé 

zámery podľa lokalít a zodpovedala na všetky otázky.  

Lokalita 2.3. Centrum Solinky – Mgr Ladislav Čellár apeloval na dôsledné riešenie stavby  „ 

Strašidelného hradu“ . JUDr. Jakub Ulaher informoval o podniknutých krokoch a súčasnej 

situácii. 

Lokalita 2.4. Obchodné centrum s parkom pri hromadných garážach na sídlisku Vlčince II  - 

Ing. Arch. Dušan Maňák navrhol nesúhlasiť s využitím danej plochy zelene na obchodné 

účely a zachovať zeleň.  

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený návrh schváliť. 

 

Výsledok hlasovania:   Za: 5  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 

 

 



K bodu 3 

Uznesenie č. 21/2012 

- Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č.2/2012 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený návrh schváliť. 

 

Výsledok hlasovania:   Za: 5  hlasov  Proti: nikto   Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 22/2012 

- Nakladanie s majetkom mesta  
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený návrh schváliť.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 5  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 23/2012 

- Zmena rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline  

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený návrh schváliť.  

 

Výsledok hlasovania:   Za: 5  hlasov  Proti: nikto  Zdržal sa:  

 

K bodu 4 

Ing. Andrej Vidra informoval prítomných o harmonograme zberu elektroodpadu, ktorý bude 

v najbližšom zverejnený aj v médiách. Mgr Ladislav Čellár navrhol častejší zber formou 

telefonickej objednávky. Ing. Pavol  Marček apeloval na dodržanie ohláseného termínu na 

odvoz z jednotlivých stanovíšť – pri predchádzajúcom zbere sťažnosti občanov Mojšovej 

Lúčky.   

 

K bodu 5 

P. Anna Smikoňová poďakovala za umiestnenie kontajnera na zelený odpad na zbernom dvore 

v Považskom Chlmci. Informovala o možnostiach zberu prepáleného oleja od fyzických osôb 

a požiadala o spoluprácu Odbor životného prostredia.  

Viacerí členovia upozornili na staré nálepky na kontajneroch na separovaný zber – plasty, 

ktoré je potrebné aktualizovať. Odbor životného prostredia pripraví tlačovú správu a požiada 

Odbor tlačový o spoluprácu pri informovaní občanov o zmene v separovaní plastov - obaly 

z masla a jogurtov. Budú sa tiež hľadať možnosti motivácie občanov na separovanie odpadu. 

Ing. Andrej Vidra informoval prítomných o legislatíve týkajúcej sa separovaného zberu 

pripravovaných zmenách. 

 

K bodu 6 

P. Anna Smikoňová požiadala o pomoc pri riešení problému plávajúcich pneumatík po Váhu, 

ktoré sa zachytávajú pri brehoch. Pri riešení problému bude Odbor životného prostredia 

spolupracovať s Obvodným úradom životného prostredia. 

Mgr Ladislav Čellár prítomných informoval o výsledku elektronickej aukcie týkajúcej sa 

Lesoparku Chrasť. JUDr. Jakub Ulaher informoval o pripravovanej zmluve s víťazom aukcie. 



Mgr Ladislav Čellár informoval o podnete občana zo Soliniek o nádobách na psie 

exkrementy. Treba opätovne informovať občanov, že exkrementy sú odpadom, ktorý sa môže 

dávať do nádob na komunálny odpad. Odbor životného prostredia pripraví tlačovú správu na 

danú tému. 

Ďalej boli prítomní informovaní o stave predaja lesného pozemku v Turí. Pozemok zostáva vo 

vlastníctve Mesta. 

Ing. Pavol  Marček upozornil na obrábanie pozemkov vo vlastníctve Mesta. 

 

K bodu 7 

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: 31.08.2012 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 


