
ZÁPISNICA č. 9/2012 

 

zo zasadnutia komisie životného prostredia, ktoré sa konalo  

dňa 31. októbra 2012 

 

Dňa 31. októbra 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. 3 členovia:  Ing. Ján Ničík, Ing. Pavol Marček, Ing. Marián Janušek – ospravedlnení. 

Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu Zápisnice zo zasadnutia komisie životného 

prostredia.  

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Návrh VZN, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina 

3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 25/2012 

4. Návrh na schválenie účasti mesta Žilina v Združení Horné Považie 

5. Informácia o zmene v zložení poslaneckých klubov v MZ v Žiline 

6. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

3/2012 

7. Strategický dokument "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 

2011-2015" 

8. Diskusia 

9. 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. 27/2012 

- Návrh VZN, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Žilina 

 

Materiál odprezentoval Ing. Andrej Vidra.  

 

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 
 

Členovia komisie namietali paušálnu výšku poplatku z dôvodu rôznej vybavenosti 

a služieb hlavne na cintorínoch v mestských častiach, kde sú nesplnené rôzne požiadavky na 

zlepšenie služieb. Navrhujú diferenciáciu poplatku za hrobové miesta podľa jednotlivých 

lokalít, kde by sa mala brať do úvahy  úroveň služieb. Ing. Vidra uviedol, že pri výške 

poplatku sa vychádzalo aj z prieskumu viacerých obcí a miest o čom bude pripravený materiál 



do mestského zastupiteľstva. Ďalej prezentoval aj možnosťou splátkového kalendára poplatku 

pre občanov. Členovia komisie navrhli : 

-  pri výbere poplatku požiadať o prítomnosť pracovníka správcu cintorínov o určenie dňa, 

kedy by tento bol k dispozícii občanom v klientskom centre MsÚ – bola by to ústretovosť 

k občanom, 

- zvážiť vynaložené finančné prostriedky na jednotlivé cintoríny – Žilinská Lehota, Strážov, 

Bánová a Závodie, a podľa toho diferencovať poplatky, 

- sprístupniť staré a nové cenníky za hrobové miesta.   

 

K bodu 3 

Uznesenie č. 28/2012 

- Návrh na zrušenie uznesenia č. 25/2012 

 

Materiál odprezentoval Ing. Milan Lipka. 

 

Komisia životného prostredia Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu v Žiline  

predložený materiál schváliť.   

 

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

 

K bodu 4 

Uznesenie č. 29/2012 

- Návrh na schválenie účasti mesta Žilina v Združení Horné Považie 

 

Materiál odprezentoval JUDr. Jakub Ulaher a Ing. Milan Lipka. 

 

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 5 

Uznesenie č. 30/2012 

- Informácia o zmene v zložení poslaneckých klubov v MZ v Žiline 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline zobrať predložený materiál na vedomie.   

 

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

 

K bodu 6 

Uznesenie č. 31/2012 

- Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 3/2012 

 

Komisia životného prostredia odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu 

v Žiline predložený materiál schváliť.   

 

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

 



K bodu 7 

P. Smikoňová poukázala nutnosť riešenia problematiky odpadov – pneumatiky, BRO, oleje. P. 

prednostovi MsÚ Mgr. Trnovcovi predložila niekoľko dokumentov týkajúcich skládky TKO 

v Považskom Chlmci a poukázala na neplnenie si povinností T+T,a.s. z nich vyplývajúcich. 

Informovala sa o možnostiach mesta v danej problematike. Ing. Vidra informoval, že mesto 

nemá kompetencie na kontrolu a treba problém riešiť s SIŽP a že má k dispozícii oficiálne 

stanovisko k ochrannému valu na skládke od zástupcov T+T,a.s.. Ďalšími členmi komisie bolo 

poukázané a na to, že keby skládka je regionálna a existenciu skládky by mal riešiť aj ŽSK.  

P. Smikoňová sa ďalej informovala či sa zaoberá možnosťou spracovania BRO. Ing. Vidra 

informoval, že na podnet OZ Budúcnosť Považského Chlmca sa možnosť vybudovať vlastnú 

mestskú kompostáreň zmarila. BRO sa však bude riešiť v spolupráci s obcou Stráňavy, kde sa 

buduje kompostáreň a s T+T,a.s., ktorá buduje kompostáreň pri súčasnej linke V Hričove. 

p. Smikoňová ďalej upozornila na súčasnú kompostáreň pri skládke, ktorá údajne nemá 

kolaudačné rozhodnutie a má nevysporiadané pozemky. Ing. Vidra informoval, že ide o objekt 

T+T,a.s. a nie mesta a pozemky boli vykúpené, ale nedopatrením neboli kúpne zmluvy 

zapísané v katastri. P. Smikoňová požiadala JUDr. Ulahera, aby daný stav riešil a bolo všetko 

zapísané aj do katastra na LV a nedochádzalo tak k dedeniu na ďalších vlastníkov.    

P. Smikoňová požiadala Ing. Vidru o informácie týkajúce sa strategického dokumentu 

"Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015". Ing. Vidra 

poukázal na to, že ide o všeobecný dokument bez konkrétnych návrhov a koncepcií. 

 

K bodu 8 

P. Smikoňová požiadala Mgr. Trnovca a Ing. Vidru o prednesenie návrhu na exkurziu 

poslancov na novú triediacu linku spoločnosti T+T, a.s. do Hričova.  

Ing. Arch. Dušan Maňák požiadal o informáciu týkajúcu sa pochovávania bezdomovcov – kde 

sa pochovávajú, kto platí poplatky za hrobové miesto. 

 

K bodu 9 

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: 31.10.2012 

 

 

        Mgr. Ladislav Čellár 

        predseda  

 

 

Zapísala: Ing. Marta Moravcová 

 

 

 


