
ZÁPISNICA č. 06/2016 
 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo dňa 31.augusta 2016 
 
Dňa 31. Augusta 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie, ktoré 

otvoril a viedol MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  predseda komisie životného prostredia. 
Na zasadnutí boli prítomní 4 členovia z celkového počtu 6 a komisia bola uznášania 

schopná. 2 členovia – Ing. Blanka Malá - ospravedlnená, Mgr. Vladimír Randa  - 
neospravedlnený. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie 
životného prostredia.  
 
Program rokovania: 
 
  

1. Otvorenie a schválenie programu. 
2. Návrh územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť 

územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová  
4. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci 
5. Požiadavka začatia majetkoprávneho vysporiadania ihrísk v meste Žilina 
6. Nakladanie s majetkom ( kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 
7. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
 
K bodu 1 

 
Predseda komisie životného prostredia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  privítal 

členov komisie a ostatných zúčastnených a navrhol schválenie programu rokovania. 
 
Výsledok hlasovania:   Za: 4 hlasy  Proti: nikto  Zdržal sa: nikto 
 
Za 
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Iveta Martinková 
Ján Púček 
Mgr. Milan Chvíla 
 
Stanovisko komisie životného prostredia: 

 
Program rokovania komisie bol schválený. 

 
 
 
 
 
 



K bodu 2 
- Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová 

 
Z dôvodu konania viacerých komisií v rovnakom termíne sa komisie nezúčastnil 

predkladateľ materiálu. Zapisovateľka oznámila prítomným, že ide o materiál, ktorý bol 
prerokovávaný na predchádzajúcej komisii a bolo tam iba doplnené  o stanovisko Ing. arch. 
Jána Buriana k pripomienkam jednotlivých komisií.  
 
Keďže sa v  dopravnom napojení nič nezmenilo stanovisko komisie zostáva rovnaké. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  prerokovať a schváliť  predložený materiál   
 
Výsledok hlasovania:   Za:  1 hlas  Proti: nikto  Zdržal sa: 3 hlasy 
 
Za  

 
 

Zdržal sa  
 

 
 
 
K bodu 3 

- Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik 
- Bradová 

 
Predseda komisie MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA skonštatoval, že  

neodporúčaním predchádzajúceho bodu „Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – 
Bradová“ je prerokovanie tohto bodu zbytočné a komisia pokračovala v prerokovávaní 
ďalších bodov programu.  
 
 
K bodu 4 

- Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie 
v Považskom Chlmci 
  

Materiál predniesol a  prítomných o predloženom materiáli informoval Ing. Peter 
Tomka z odboru investičného.  

 
Púček – ako poslanec za príslušný obvod potvrdil potrebu investície aj vzhľadom k tomu, že 
dochádza k opakovaným problémom pri silnejších dažďoch a škodách na majetku občanov. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál. 
 
Výsledok hlasovania:   Za:  4 hlasy            Proti: nikto               Zdržal sa: nikto 

Ján Púček 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Iveta Martinková 
Mgr. Milan Chvíla 



 
Za 

 

 
Uznesenie č. 23 /2016 

- Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie 
v Považskom Chlmci 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál.  
 
K bodu 5 

- Požiadavka začatia majetkoprávneho vysporiadania ihrísk 
v meste Žilina 
 

Mgr. Branislav Delinčák ako predkladateľ materiálu sa komisie nezúčastnil.  
 
Členovia komisie sa zhodli, že vysporiadať plochy pod ihriskami, ktoré využívajú občania 
mesta by sa mali a súhlasia s diskusiou. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál. 
 
Výsledok hlasovania:   Za:  4 hlasy            Proti: nikto               Zdržal sa: nikto 
 
Za 

 

 
Uznesenie č. 24 /2016 

- Požiadavka začatia majetkoprávneho vysporiadania ihrísk 
v meste Žilina 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál.  
 
K bodu 6  

- Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom,  
   nehnuteľností)  

 
Z dôvodu konania viacerých komisií sa predkladateľ materiálu nemohol zúčastniť.  

 
MUDr. Popluhár – vyzval prítomných, aby si materiál dobre pred každou  komisiou 
naštudovali a venovali sa iba sporným bodom. Skonštatoval však, že keď sa predkladateľ 
nemôže zúčastňovať komisie tak nemá kto sporné veci vysvetliť. 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Iveta Martinková 
Mgr. Milan Chvíla 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Iveta Martinková 
Mgr. Milan Chvíla 



Púček – poukázal na rozdielnosť cien pri odpredávaní a vykupovaní pozemkov napr. odpredaj 
COOP Jednote a výkup pod cintoríny. 
 
Bod 32 - členovia poukázali na nejasný dôvod odkúpenia, keď výmena možná nebola ale 
odkúpenie áno, ale súhlasili s kúpou. 
 
K ostatným bodom členovia komisie nemali pripomienky a predseda požiadal o hlasovanie za 
kompletne vypracovaný materiál  
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál. 
 
Výsledok hlasovania:   Za:  3 hlasy            Proti: nikto               Zdržal sa: 1 hlas 
 
Za 

 

 
Zdržal sa 

 
 

Uznesenie č. 25 /2016 
- Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom 

nehnuteľností) 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál.  
 
 
K bodu 7 
 

- Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva v Žiline 

 
Materiál predniesol a  prítomných o predloženom materiáli informoval poslanec MZ p. 

Ján Púček  predkladateľ materiálu, ktorý trvá na tom, že odmena poslanca za neúčasť mu 
neprináleží.  
 
Mgr. Martinková – poukázala na to, že niekedy zdravotné alebo iné vážne prekážky 
neumožnia poslancovi zúčastniť sa komisie, ale materiál si naštuduje a môže svoje 
pripomienky zaslať komisii aj písomne. 
MUDr. Popluhár – tiež súhlasí, že niekedy sa vyskytnú nepredvídané prekážky a poslanec sa 
nemôže zúčastniť. 
 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline  schváliť predložený materiál. 
 
Výsledok hlasovania:   Za:  1 hlas            Proti: nikto               Zdržal sa: 3 hlasy 
 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Ján Púček 
Mgr. Milan Chvíla 

Mgr. Iveta Martinková 



Za 
 

 
Zdržal sa 

 
 
 
 

 
K bodu 8 
 
Púček – navrhol terénne obhliadky životného prostredia, 
 - vyjadril nespokojnosť s prácou Žilbytu na cintorínoch – Vranie – zarastený plot, 
nepokosené plochy v MŠ Považský Chlmec – práce zabezpečil a hnijúcu hmotu dal odviesť 
na zberný dvor. Navrhol, že práce by im mal preberať príslušný poslanec, ktorý to dôsledne 
skontroluje. Túto nespokojnosť bude riešiť aj na zastupiteľstve. 
 - poukázal aj na nekosenie pozemkov na verejných priestranstvách mestom 
v prímestských častiach. 
Ing. Vidra – poukázal na to, že nie všetky verejné priestranstvá sú vo vlastníctve mesta. 
Mgr. Martinková – zaujímala sa o zatrubnenie všiváka. 
Ing. Vidra – informoval, že momentálne je dočasné zatrubnenie z dôvodu vykonávania 
stavebných prác v parku, ale po ich ukončení sa všetko vráti do pôvodného stavu. Na 
zatrubnenie Všiváka má právoplatné stavebné povolenie SVP. 
MUDr. Popluhár – potvrdil, že občania sa na to pýtajú a malo by im byť vysvetlené, že 
momentálny zatrubnenie  je iba dočasný stav. 
 
K bodu 9 
 

Na záver zasadnutia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, predseda komisie životného 
prostredia poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie komisie životného prostredia pri MZ v 
Žiline ukončil. 
 
V Žiline dňa: 31.08.2016 
 
 

    MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA,  
  predseda komisie životného prostredia 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

Ján Púček 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  
Mgr. Iveta Martinková 
Mgr. Milan Chvíla 


