
                                                                ZÁPISNICA 

           z mimoriadneho  zasadnutia komisie životného prostredia,  zo  dňa 18. júna  2021  

___________________________________________________________________________ 

 

          V súvislosti s prípravou a uskutočnením rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 

dňa 29.06.2021  a v zmysle čl. 12 ods. 7b Rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline sa   

komisia  životného prostredia uskutočnila individuálnym naštudovaním predložených 

materiálov členmi komisie, pričom členovia hlasovali spôsobom per rollam prostredníctvom 

elektronickej pošty.  Vzhľadom na to, že v termíne zasadnutia komisie v zmysle 

harmonogramu dňa 07.06.2021 nebol ukončený predaj majetku mesta – drevnej hmoty 

(termín do 16.06.2021 do 14.00 hod.),    predsedníčka komisie zvolala mimoriadne 

zasadnutie.    

          Zaslanie hlasovania elektronickou poštou bolo stanovené do 18.06.2021 do 08.00 hod. 

Hlasovanie predložili  10 členovia z celkového počtu 12, čím komisia bola  

uznášaniaschopná.   

          Prezenčná listina  a predložené materiály v písomnej forme tvoria  prílohy Zápisnice.   

 

Návrh programu : 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2.  Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja. 

3. Rôzne, záver.  

 

 

K bodu 1: 
         Program a materiály  boli doručené členom komisie elektronicky dňa 16.06.2021. 

Hlasovanie sa uskutočnilo spôsobom per rollam prostredníctvom elektronickej pošty. Mgr. 

Iveta Martinková, v zmysle rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline, navrhla doplniť 

program o bod „Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka 

Všivák a prispôsobenia  priľahlých území na Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez 

odstránenia zatrubňovacieho profilu“. Komisia hlasovala o doplnenom programe zasadania. 

 

Výsledok hlasovania:           Za: 7                             Proti: 0                       Zdržal sa: 0   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                                 

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                    

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                              

Ing. Tomáš Nemec              -               -                - 

Ing. Peter Chromiak              -               -                       -              

Ing. Jaroslava Gažová             ✓                                                -                       -           

Mgr. Milan Chvíla              -                    -                 -  

Ing. Jozef Krautschneider             ✓                                  

Ing. Dušan Feňo         -                -                  -    

Ing. Michal Danek         -                             -                  -      

Ing. Martin Hatala        ✓                                         

Ing. Milan Hodas        ✓   

 

 

Stanovisko komisie životného prostredia:      



            Program  rokovania komisie bol schválený.  

 

Schválený program : 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja. 

3. Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák 

a prispôsobenia  priľahlých území na Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez 

odstránenia zatrubňovacieho profilu.  

4. Rôzne, záver.  

 

 

K bodu 2: 

        Návrh na schválenie predaja sortimentov surového dreva formou priameho 

predaja. 

        Zodpovedná za vypracovanie: Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD., vedúca odboru správy 

verejného priestranstva a životného prostredia.  

 

Výsledok hlasovania:           Za: 10                             Proti: 0                       Zdržal sa: 0   

 

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                                                                                                 

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                                                                            

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                                          

Ing. Tomáš Nemec              -               -                - 

Ing. Peter Chromiak             ✓                                                                                                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslava Gažová             ✓                                                                                                    

Mgr. Milan Chvíla              -                    -                 -  

Ing. Jozef Krautschneider             ✓                                                                                             

Ing. Dušan Feňo          ✓                                                                                                     

Ing. Michal Danek           ✓                                                                                                  

Ing. Martin Hatala         ✓                                                                                                                                                   

Ing. Milan Hodas           ✓                                                              

 

Uznesenie č. 24/2021  
           Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí :  
 

I. schváliť  

                  prebytočnosť drevnej hmoty  z náhodnej /kalamitnej/ťažby, vykonanej  v lesných 

porastoch v období  2020 – 2021, patriacich do Lesoparku Chrasť, v rámci ťažbovej činnosti 

spojenej s hospodárením v lese podľa Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.     

 

II.  zobrať  na vedomie 

 cenovú  ponuku  doručenú  záujemcom  o kúpu surového  dreva,  a to  

- Richard Führich , Terchová 964,  

- BIOFOREST s.r.o. , Lietavská Závadka  48, 013 18 Lietava   

 

 

III.  schváliť  



predaj majetku mesta, a to sortimentov surového dreva záujemcovi  

 

 Richard Führich za cenu  

IPV výrezy kvality IIIC/D ihličnaté smrekové  50.00 €/m3, spolu 20 m3 

VI. palivové drevo ihličnaté  14.00 €/m3, spolu 20 m3 

LPV výrezy kvality IIIC/D listnaté jaseňové  53.50 €/m3, spolu 10 m3 

VI. palivové drevo listnaté tvrdé 32.50 €/m3, spolu 20m3 

 

a  záujemcovi 

 

 BIOFOREST s.r.o.   

                  IPV výrezy kvality III.B ihličnaté smrekové  70.47 €/m3 

                  IPV výrezy kvality III.C/D ihličnaté, smrekové  49.80 €/m3 

      V.vlákninové drevo ihličnaté, smrekové 20.47 €/m3 

VI.palivové drevo ihličnaté 13.80 €/m3 

LPV výrezy kvality IIIB listnaté, jaseňové  64.47 €/m3 

LPV výrezy kvality III.C/D listnaté, jaseňové  53.13 €/m3 

V.vlákninové drevo listnaté tvrdé  38.47 €/m3 

VI.palivové drevo listnaté tvrdé 32.47 €/m3 

VI.palivové drevo listnaté mäkké  24.13/m3 

 

K bodu 3: 

         Realizácia projektu vytvorenia vodného prvku z vodného zdroja potoka Všivák 

a prispôsobenia  priľahlých území na Hlinkovom námestí a v Sade SNP bez odstránenia 

zatrubňovacieho profilu.  

          Zodpovedná za vypracovanie:  Mgr. Iveta Martinková, poslankyňa MZ.  

  

Výsledok hlasovania:           Za: 7                             Proti: 0                       Zdržal sa: 0   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                                 

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                    

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                              

Ing. Tomáš Nemec              -               -                - 

Ing. Peter Chromiak              -               -                       -              

Ing. Jaroslava Gažová             ✓                                                -                       -           

Mgr. Milan Chvíla              -                    -                 -  

Ing. Jozef Krautschneider             ✓                                  

Ing. Dušan Feňo         -                -                  -    

Ing. Michal Danek         -                             -                  -      

Ing. Martin Hatala        ✓                                         

Ing. Milan Hodas        ✓   

 

Uznesenie č. 25/2021  
           Komisia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho 

najbližšom zasadnutí :  

 

1. Poveriť Útvar hlavného architekta mesta Žilina realizovať projekt vytvorenia vodného  



prvku z vodného zdroja potoka Všivák na Hlinkovom námestí a v sade SNP a prispôsobenia 

priľahlých území bez odstránenia zatrubňovacieho profilu v rámci plánovanej rekonštrukcie 

týchto území v termíne najneskôr do konca marca roku 2022.   
 

 

K bodu 4: 

          Rôzne 

Všetky materiály mimoriadneho   zasadnutia komisie životného prostredia pri MZ v Žiline 

boli prerokované.  

 

 

 

V Žiline 18.06.2021 

 

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Iveta Martinková 

                                                                                     predseda komisie životného prostredia 

 
Zapísal: Ing. Marian Cisarik, sekretár  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


