
                                                                ZÁPISNICA 

                                        komisie životného prostredia  
___________________________________________________________________________ 

 

          V súvislosti s prípravou a uskutočnením rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 

dňa 13.12.2021  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.   

          Zaslanie hlasovania elektronickou poštou bolo stanovené do 22.11.2021 do 09.00 hod. 

Lehota na hlasovanie bola predĺžená do 12.00 hod.  Hlasovanie predložili  11 členovia 

z celkového počtu 11, čím komisia bola  uznášaniaschopná.   

          Prezenčná listina  a predložené materiály v písomnej forme tvoria  prílohy Zápisnice  

komisie životného prostredia.   

      

  Program  : 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2.  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým  sa  mení  a  dopĺňa   Všeobecne  

záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

14/2020. 

3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“.   

4. Správa o výsledku kontrol. 

5. Požiadavka na revitalizáciu podchodu pod Rondlom. 

6. Návrh na schválenie „Zoznam investičných akcií na rok 2022 v meste Žilina“.  

7. Vybudovanie psích parkov vo všetkých mestských častiach Žiliny. 

8. Vylúčenie tranzitnej dopravy z centra mesta.  

9. Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina.  

10. Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina. 

11. Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline.  

12. Vytvorenie samostatného Odboru životného prostredia  v rámci organizačnej štruktúry 

Mestského  úradu v Žiline.  

13. Návrh na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej 

Panny Márie v lesoparku Chrasť.  

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

15. Záver  

 

 

 

K bodu 1: 
         Program a materiály  boli doručené členom komisie elektronicky dňa 16.11.2021. 

Hlasovanie sa uskutočnilo spôsobom per rollam prostredníctvom elektronickej pošty ku 

všetkým predloženým materiálom, ktoré boli uvedené  v programe rokovania.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 11                            Proti: 0                    Zdržal sa: 0   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                            

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                          



Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                               

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.  

 

K bodu 2: 

         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým  sa  mení  a  dopĺňa   Všeobecne  

záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

14/2020. 

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

verejného priestranstva a  životného prostredia.  

Pripomienky  členov komisie :  

Ing. Dušan Feňo : 

V možnostiach zberu odpadov, teda komunálneho, zmesového od rodinných domov 

z mestských častí chýba možnosť redukovaného zberu. Tým aj možnosť zníženej sadzby za 

vývoz zmesového, komunálneho, domového odpadu. Teda myslím zber napr. každý párny, či 

nepárny týždeň, resp. raz za mesiac, prípadne  1/4 rok. Tak, ako je to vyriešené v neďalekej 

obci od Žiliny, vo Višňovom. Tam majú občania si možnosť vybrať, prihlásiť sa k vývozu 

raz za týždeň, resp. každý druhý týždeň, tým aj redukovane platiť. Tým aj viac separovať 

a znižovať komunálny odpad. V praxi to funguje jednoducho – tie rodiny, ktoré chcú mať 

redukovaný vývoz, majú označené smetné nádoby svetlým bodom, biela-žltá farba. Ostatní, 

ak chcú a potrebujú každý týždeň, tak sú nádoby bez svetlých bodov. Tým aj menej platia, 

čo si dávajú vyvážať raz za dva týždne. Je to motivačné, čo najviac separovať, kompostovať 

a pod.       

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 1                    Zdržal sa: 0   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                            

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                          

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 33/2021        



Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

schváliť 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 16/2018 odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia 14/2020 

 

K bodu 3: 

         Návrh  na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

projektu „Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. 

Nanterská“.   

        Zodpovedná za vypracovanie: Bc. Ivana Stillerová, vedúca OPEÚ.   

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 0                    Zdržal sa: 1   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                            

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                          

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 34/2021 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. schváliť 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník na ulici 

Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ realizovaného v 

rámci výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, 

vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 

program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a 

platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými dokumentmi;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške minimálne 2 311,88  Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Žilina. 

 

K bodu 4:  

         Správa  o výsledku kontrol. 

Zodpovedné za vypracovanie: Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka mesta Žilina, Ing. 

Lenka Tomaníčková, PhD., kontrolórka ÚHK mesta Žilina.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 0                    Zdržal sa: 1   

                           



Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                            

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                          

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 35/2021 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. zobrať na vedomie 

1. Správu o výsledkoch kontrol.  

 

K bodu 5:  

2.                                   Požiadavka  na revitalizáciu podchodu pod Rondlom. 

Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Branislav Delinčák, poslanec  MZ.     

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 11                             Proti: 0                    Zdržal sa: 0   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                            

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                          

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 36/2021        

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. žiadať primátora mesta 

1. zabezpečiť všetky potrebné kroky na plnohodnotnú a komplexnú revitalizáciu 

podchodu pod okružnou križovatkou Rondel (nové osvetlenie, kamerový systém, 

výmena odvodňovacích žľabov, očistenie stien s doplnením chýbajúceho obkladu, 

osvetlenie chodníka popri areáli SPP) vrátane zahrnutia tejto investičnej akcie do 

návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 tak, aby táto revitalizácia mohla byť ukončená 

do konca septembra 2022. 

 

K bodu 6: 

        Návrh na schválenie „Zoznam investičných akcií na rok 2022 v meste Žilina“.  



 

Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Radovan Martinček, vedúci ORPaI.     

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 9                              Proti: 0                    Zdržal sa: 2   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková                                                      ✓                

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                          

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 37/2021 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 
I. schváliť 

Zoznam investičných akcií mesta Žilina na rok 2022. 

 

K bodu 7:  

         Vybudovanie  psích parkov vo všetkých mestských častiach Žiliny.  

Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Denis Cáder, poslanec MZ.    

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 0                    Zdržal sa: 1   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                 

Mgr. Zuzana Balogová                                             ✓                              

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 38/2021 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

          I.   žiadať prednostu mesta Žilina  

 1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k vybudovaniu prvého oploteného psieho parku na 

mestskom pozemku alebo prenajatom pozemku, kde budú osadené smetné nádoby, vnútorný 

poriadok a lavičky pre návštevníkov vrátane zahrnutia tejto investičnej akcie do návrhu 

rozpočtu mesta na rok 2022 tak, aby táto investícia mohla byť ukončená do 31.06.2022  



          II. žiadať prednostu mesta Žilina  

 1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k vybudovaniu oplotených psích parkov na mestskom 

pozemku alebo prenajatom pozemku vo všetkých mestských častiach (8), kde budú osadené 

smetné nádoby, vnútorný poriadok a lavičky pre návštevníkov vrátane zahrnutia tejto 

investičnej akcie do návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 tak, aby táto investícia mohla byť 

ukončená do jedného roku od platnosti tohto uznesenia  

 

K bodu 8:  

         Vylúčenie  tranzitnej dopravy z centra mesta.  

Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Denis Cáder, poslanec MZ.    

Pripomienky  členov komisie :  

Ing. Milan Hodas : 

Myšlienka návrhu je v poriadku, ale návrh sa mi zdá nedostatočne vypracovaný, nikde som 

sa nedočítal, kde by mala byť tranzitná doprava presmerovaná, akú intenzitu má tranzitná 

doprava v nočných hodinách na uvedenej trase, odporúčam vypracovať dopravnú štúdiu.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 9                              Proti: 1                    Zdržal sa: 1   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                 

Mgr. Zuzana Balogová                                             ✓                              

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 39/2021 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

           I. žiadať prednostu mesta Žilina  

 1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k vylúčeniu tranzitnej dopravy z centra mesta v 

nočných hodinách od 21:00 večer do 07:00 ráno od výjazdu na ul. Mostná, popod Rondel, 

smer na Martin, po križovatku Košická do 30.06.2022 v spolupráci s cestným správnym 

orgánom, ODI, KDI a inými potrebnými inštitúciami   

           II. žiadať prednostu mesta Žilina  

 1. zabezpečiť všetky potrebné kroky k absolútnemu (trvalému) vylúčeniu tranzitnej 

dopravy z centra mesta od výjazdu na ul. Mostná (popod Rondel), smer na Martin (po 
križovatku Košická) do 31.12.2022 v spolupráci s cestným správnym orgánom, ODI, KDI a 

dopravnými autoritami VÚD a Žilinskou univerzitou, spracovanie kapacitného posúdenia a 

ďalšími potrebnými inštitúciami  

 

K bodu 9:  

         Ohlasovanie výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina.  

Zodpovední za vypracovanie: Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa MZ,  Lukáš Bokúvka, 

dobrovoľný strážca prírody.  

 



Pripomienky  členov komisie :  

Ing. Milan Hodas : 

I. V bode je chyba, po správnosti by malo byť napísané obvod stromu väčší ako 

40 cm meraných vo výške 130 cm, nie stromy nad 130 cm, zaujímalo by ma 

ako dospel autor návrhu k číslu 15 ks, prečo nie napr. 10 ks alebo 20 ks.?? 

Komisia sa stretáva raz za 2 mesiace a myslím že pri výruboch stromov by 

v danom intervale neplatili zákonné lehoty, to by sa komisia musela 

schádzať každých 15 dní. V komisii ŽP väčšinou nesedia arboristicky 

erudované osoby, ktoré by vedeli danú problematiku adekvátne zhodnotiť. 

II. Zo zákona musí mesto zverejňovať všetky uvedené rozhodnutia. 

III. Tomuto bodu vôbec nechápem? Nelogicky sformulovaný bod, ktorý si 

odporuje v 2 na seba nadväzujúcich vetách. Odbor ma informovať 

o vyrúbaných stromoch (predpokladám, že sú už  teda vyrúbané) a tým 

pádom už neohrozujú majetok, zdravie ani život obyvateľov. Uniká mi aj 

podstata tohto bodu, načo diskutovať 2x do roka o už vyrúbaných stromoch, 

nemala by sa skôr diskusia viesť pred výrubom?? Poprosil by som 

o vysvetlenie? 

IV. Tento bod je tak isto ako bod II. zbytočný keďže by k predkladaniu správy 

malo dochádzať na základe zákona. 

Myšlienka návrhu je dobrá,  určite zeleň treba chrániť, ale návrh na uznesenie nie je 

dobre vypracovaný. 

   

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 1                    Zdržal sa: 0   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                 

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                                                      

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 40/2021 

Komisia  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

požiadať prednostu mestského úradu, aby: 

I. zabezpečil, že  príslušný  odbor  mesta  Žilina  zorganizuje  prerokovanie  každého 

masívneho výrubu drevín a stromov ( stromy v počet nad 15 ks  - obvod stromu 40 cm, s 

výškou stromu nad 130 cm, v prípade drevín plochy nad 50 m2 ) na komisii životného 

prostredia a zároveň informoval o stanovisku komisie životného prostredia prostredníctvom 

predkladaného materiálu v mestskom zastupiteľstve. 

      II:     príslušný   odbor   mesta   Žilina    automaticky   zverejňoval   a   sprístupňoval   

 



všetky rozhodnutia (v plnom rozsahu) o výrube a náhradnej výsadbe na webovej stránke 

mesta Žilina v časti ROZHODNUTIA 

        III. príslušný odbor raz za pol roka predložil na zastupiteľstve informatívnu správu  o 

všetkých vyrúbaných stromoch, ktoré uskutoční v rámci zákonného ustanovenia: dreviny 

bezprostredne ohrozujúce majetok či zdravie a život obyvateľov 

         IV. príslušný odbor raz za rok predložil na zastupiteľstve a zároveň zverejnil na webovej 

stránke informatívnu správu  o kontrole realizácie predpísanej náhradnej výsadby 

 

K bodu 10:  

        Ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina. 

Zodpovedná za vypracovanie: Mgr. Miriam Šuteková, poslankyňa MZ. 

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 10                             Proti: 0                    Zdržal sa: 1   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                                                  

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                                                      

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 41/2021 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

požiadať  primátora mesta, aby: 

        I. v rámci ochrany majetku mesta bezodkladne zabezpečil právnu ochranu vlastníckych 

práv mesta k pozemkom pod Vuralom a pozemkov, na ktorých sú postavené “švédske 

domčeky” s cieľom zabezpečenia prechodu vlastníctva k pozemkom do majetku mesta 

        II. bezodkladne zabezpečil zápis zákonných vecných bremien v prospech mesta na 

pozemky pod domami v lokalite za Vuralom, ktoré podľa aktuálneho zápisu na LV stoja na 

pozemkoch patriacich súkromnej firme 

        III.v prípade potreby zabezpečil právnu kanceláriu na riešenie vlastníckych sporov  

k pozemkom v lokalite „za Vuralom“ a ihriska pri kostole v Bánovej, ktorú na základe 

referencií  a skúseností potvrdí svojim schválením mestské zastupiteľstvo  

       IV. na základe právnej analýzy územia ihriska pri kostole v Bánovej začal okamžite 

podnikať potrebné kroky na záchranu súčasného spôsobu užívania  v prospech širokej 

verejnosti  a prechodu vlastníctva do majetku mesta v maximálnom možnom rozsahu  

        V.aby vytvoril analytickú odborne zdatnú skupinu, ktorá preverí možnosti získania 

ďalších pozemkov, do majetku mesta, ktoré by po analýze mali patriť mestu 

        VI. aby zabezpečil vypracovanie právnej analýzy majetkovoprávneho preverenia 

zákonnosti nadobudnutia vlastníckeho práva pozemkov k.ú. Žilina – park pri vstupe do 

Trnového a cesty popri parku do Trnového (park 17. novembra) 

 

K bodu 11:  

         Komplexná a  systematická výsadba stromov v Žiline.  



Zodpovední  za vypracovanie: Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Miriam Šuteková, poslanci  MZ 

Pripomienky  členov komisie :  

Ing. Milan Hodas : 

Materiál sa volá „Komplexná a systematická výsadba stromov v Žiline“ a hneď v prvom 

bode je použité číslo (minimálne 100 ks), ako k nemu autor dospel? Čo ak odborne 

spôsobilá osoba, ktorá by mala danú výsadbu navrhovať, dospeje  k tomu, že  v jednom 

obvode by bolo treba navrhnúť 500 stromov, ale v inom len 50?  

STANOVISKO ÚTVARU HLAVNÉHO ARCHITEKTA, 22.11.2021 

- Pracovníci na UHA aj na Oddelení životného prostredia majú veľký záujem na 

tom, aby výsadby nových drevín v meste mali zmysel, boli naplánované 

systematicky  a koncepčne, s dlhodobou perspektívou. Uzniesť sa na nariadení, 

že  v každom volebnom obvode má byť vysadených minimálne 100 ks stromov 

neodporúčame, nakoľko takéto opatrenia, aj vzhľadom na uvedený krátky časový 

rámec budú viesť k nepremyslenej výsadbe, len aby bola splnená kvantita na úkor 

kvality.  

- V roku 2021 pracovali pracovníci Útvaru hlavného architekta v spolupráci 

s Oddelením životného prostredia na projekte  "Zmierňovanie a prispôsobovanie 

sa zmene klímy v meste Žilina"- Výsadba líniovej zelene v meste Žilina, 

ktorého hlavný obsah je výsadba 638 ks stromov na území mesta Žilina. Táto 

výsadba bude financovaná z nórskych fondov a jej realizácia je v pláne v roku 

2022. Tieto dreviny mesto Žilina ako bude mať v správe a údržbe, ktorá bude 

hradená z účtu spoločenskej hodnoty drevín. 

- V roku 2021 vysadilo 310 ks stromov a 2764 krov, pričom z toho 250 ks stromov 

bolo vysadených v lokalite Solinky.  

- V roku 2020 bolo na území mesta vysadených 205 ks stromov a 155 ks kríkov. 

- Uvedené čísla naznačujú, že trend výsadby nových drevín nie je stagnujúci. 

- Účet spoločenskej hodnoty drevín sú účelovo viazané financie, ktoré môžu byť 

použité nielen na výsadbu (drevín a bylín), ale aj  starostlivosť o dreviny. 

Starostlivosť o dreviny predstavuje nemalé finančné prostriedky, ktoré bude mesto 

vynakladať na údržbu vyššie spomenutých drevín (stromov aj kríkov). 

Starostlivosťou o dreviny sa rozumie: 

o  zálievka v období sucha 

o  hnojenie 

o  Mulčovanie 

o  odburiňovanie výsadieb a kontrola kolovania pri nových výsadbách 

o  ošetrovanie drevín- výchovný rez ak je potrebný , základný rez, udržiavací 

rez, zdravotný rez, bezpečnostný -stabilizačný rez, vyvetvovanie koruny, 

redukčný rez 

o  Nadštandardné arboristické zásahy - zaistenie korún stromov, 

bezpečnostné väzby, zaistenie prevádzkovej bezpečnosti drevín 

o  konzervačné ošetrenie, sanácia dutín 

o  Ošetrenie mechanických poškodení 

- Navyše v roku 2021 (október) bol mestu Žilina odovzdaný Dokument 

starostlivosti o dreviny, ktorého predmetom bolo zmapovanie a analýza všetkých 

drevín v meste Žilina na pozemkoch vo vlastníctve mesta a jeho správe. Dokument 

zároveň disponuje zoznamom pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu drevín. 

Na základe tohto dokumentu bude mesto (ako vlastník a správca) v najbližších 

rokoch (2022-2023) pristupovať k navrhovaným ošetrovacím a udržiavacím 

zásahom za účelom dosiahnutia stabilizácie dospelej stromovej vegetácie 



a prevádzkovej bezpečnosti stromov. Všetky ošetrovacie zásahy môžu byť  

hradené z účtu Spoločenskej hodnoty drevín.  

 

- V meste Žilina máme aj kvalitnú stromovú vegetáciu, ktorá dokáže ešte mnoho 

rokov plniť všetky dôležité funkcie na stanovisku. Mnohé dreviny by mohli plniť 

svoje funkcie ešte lepšie, keby mali náležité pôdne a priestorové možnosti. Napr. 

Uličné stromoradie vykazujúce známky zníženej vitality a postupnej degradácie by 

vylepšením prekoreniteľného priestoru a existujúceho pôdneho profilu mohlo 

vydržať na stanovisku oveľa dlhšie. No extrémne podmienky urbánneho 

prostredia, nedôsledná realizácia a nedostatočná projektová príprava spôsobujú 

stav, v akých sa mnohé dreviny dnes nachádzajú. Takéto opatrenia sú z politického 

hľadiska mnohokrát nepopulárne, pretože nie je vidieť okamžitý výsledok. 

Výsledok sa dostaví až o niekoľko rokov, no z dlhodobého hľadiska je záchrana 

dospelého vzrastlého jedinca častokrát prínosnejšia, než výsadba niekoľko nových 

stromov na stanovišti bez dlhodobej perspektívy.  

- Výsadba drevín predstavuje komplexný prístup. Výsadba stromu nie je o vykopaní 

jamy a vysadení stromu. Výsadba drevín vyžaduje dôkladnú prípravu ako 

projekčnú, tak aj realizačnú. Pri plánovaní výsadby každého jedného stromu je 

potrebné riešiť mnoho faktorov: vlastnícke vzťahy, priestorové možnosti v súlade 

s technickou infraštruktúrou (inžinierske siete), pôdne pomery, dlhodobú 

perspektívu daného stanovišťa, a neposlednom rade komunikáciu s občanmi a ich 

záujmy.  

- Obmedzené priestorové možnosti- Mesto Žilina môže realizovať výsadbu stromov 

len na pozemkoch vo vlastníctve mesta, pričom mnohé mestské časti nedisponujú 

takým priestorom, kde je možné výsadbu stromov v uvedenom rozsahu realizovať. 

Pri výsadbe je potrebné rešpektovať technickú infraštruktúru (ochranné pásma 

inžinierskych sietí) a tiež technické normy (napr. vzdialenosť od cestnej 

komunikácie a pod. ) 

- Kvantita vs. Kvalita- v odbornej verejnosti je známe, že dnes je už možné 

vysádzať aj stromy rôznych veľkostných parametrov, podľa aktuálnych potrieb. To 

znamená, že je možné vysádzať aj dreviny s obvodom 30 cm aj viac centimetrov, 

čo sú stromy s výškou aj 15 a viac m. Mesto Žilina má záujem o to, aby boli 

realizované výsadby kvalitné a spĺňali základné požiadavky STN.  

- K výsadbe drevín dochádza každoročne aj pri realizácii mestom pripravovaných 

projektových zámerov a nie je vhodné riešiť výsadbu drevín jednoúčelovo, oveľa 

väčší zmysel má pristupovať systematicky k celkovej revitalizácii verejných 

priestorov, kde sú zohľadnené všetky požiadavky daného prostredia 

- Mnoho vnútroblokových priestorov si vyžaduje celkovú revitalizáciu a v rámci 

toho prebierku stávajúcich porastov. Mnohé lokality v Žiline boli v minulosti 

vysádzané tzv. „akciami Z“, kde dochádzalo k živelnej výsadbe rýchlorastúcich 

a ľahko dostupných (tzv. pionierskych) stromov. Nakoľko často dôležitá asanácia 

stromov je celkovo nepopulárny akt, k prebierkam porastov dlhodobo nedochádza  

a tak je na mnohých lokalitách prestarnutá a aj nebezpečná vegetácia.  

 

Pracovníci UHA aj odd. životného prostredia sa dlhodobo usilujú a budú usilovať 

o postupné vytváranie kvalitnej stromovej vegetácie s dlhodobým efektom. Máme  

záujem o to, aby existujúce porasty boli stabilné, druhovo aj vekovo diverzné,  bezpečné 

a plnili všetky funkcie, ktoré sa od nich očakávajú. 

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 11                             Proti: 0                    Zdržal sa: 0   



   

                         

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                                                  

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                                                      

Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 42/2021 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  
 I.         schváliť 

1. Realizáciu komplexnej a systematickej výsadby stromov v Žiline v roku 2022 v 

minimálnom objeme 100 ks. v každom mestskom obvode  

II.  požiadať prednosti MÚ,  

1. aby na druhé riadne mestské zastupiteľstvo v roku 2022 predložil MZ konkrétny 

plán/návrh výsadby stromov v roku 2022, ktorý bude obsahovať presné lokácie, počty 

aj termíny výsadby stromov v jednotlivých mestských častiach v spolupráci 

s komisiou životného prostredia, UHA a poslancami za jednotlivé mestské časti 

2. predložil plán údržby a starostlivosti o tieto stromy po dobu 2 rokov od ich 

vysadenia.  

3. za týmto účelom zapojil do rozpočtu v rámci Zmeny rozpočtu prostriedky z fondu 

Finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z ktorého bude výsadba 

a následne starostlivosť o stromy financovaná  

4. zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie výsadby spolu s vyčlenením 

finančných prostriedkov v rozpočte 

 

K bodu 12: 

         Vytvorenie samostatného Odboru životného prostredia  v rámci organizačnej 

štruktúry Mestského  úradu v Žiline.  

Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Peter Cibulka, poslanec MZ.  

    

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 7                              Proti: 2                    Zdržal sa: 2   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková                                                                                                                                                                  ✓                                                                     

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                                                      

Mgr. Ján Rzeszoto                                    ✓                                                                      

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. 43/2021 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  
I. Odporučiť primátorovi 

1. Vytvorenie samostatného Odboru životného prostredia v rámci Organizačnej 

štruktúry Mestského úradu v Žiline 

 

K bodu 13: 

         Návrh  na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky 

Sedembolestnej Panny Márie v lesoparku Chrasť.  

Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Ing. Marek Sobola, Ph.D., autorizovaný záhradný 

architekt, Ing. Patrik Groma, PhD., poslanec MZ.  

    

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 2                              Proti: 7                    Zdržal sa: 2   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková                                                                               ✓                                                                                                                                                      

Mgr. Zuzana Balogová                                                       ✓                                                                                                                                                        

Mgr. Ján Rzeszoto                                      ✓                                                                                                                                                                     

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. 44/2021 

Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I.  Schváliť 

1. Vybudovanie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej 

Panny Márie v lesoparku Chrasť. 

2. Zmenu rozpočtu na rok 2022 uvedenú v dôvodovej správe a v materiáli. 

 
K bodu 14: 

        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 per rollam:    Za: 7                              Proti: 0                    Zdržal sa: 1   

                           

Člen komisie           Za            proti         zdržal sa 

Mgr. Iveta Martinková             ✓                                                                 

Mgr. Zuzana Balogová             ✓                                                                                      



Mgr. Ján Rzeszoto             ✓                                                                              

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. 45/2021 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

        I.  zobrať  na vedomie 

 cenovú  ponuku  doručenú  záujemcom  o kúpu surového  dreva,  a to  

- BIOFOREST, s.r.o.,   

- PRE LES, s.r.o.   

II. schváliť   

predaj majetku mesta, a to sortimentov surového dreva záujemcovi  

 

                  PRE LES, s.r.o., IČO 36416312  za cenu  

V. vlákninové drevo  ihličnaté   37.00 €/m3, spolu 202.79 m3, 

VI. palivové drevo ihličnaté   17.00 €/m3, spolu 78.11 m3,  

za cenu 8831.10 €, cena sa zvyšuje o čiastku   ceny   za  vypracovanie ZP (400.-€) 

vypočítanú  pomerne podľa kúpnej ceny vo výške  234.-€,  

 

a  záujemcovi 

 

                  BIOFOREST s.r.o., IČO 46691731 za cenu    

                  IPV výrezy kvality III.C ihličnaté   97.20 €/m3, spolu 21.49 m3, 

LPV výrezy kvality III.C listnaté, tvrdé   84.70  €/m3, spolu 3.74 m3, 

V. vlákninové drevo listnaté tvrdé  46.20 €/m3, spolu 70.84 m3, 

V.  vlákninové drevo listnaté  db  42.20  €/m3, spolu 3.13 m3,  

V.  vlákninové drevo listnaté mäkké  30.70/m3, spolu 7.50 m3,  

za cenu 6040.77 €, cena sa zvyšuje o čiastku   ceny   za  vypracovanie ZP (400.-€) 

vypočítanú  pomerne podľa kúpnej ceny vo výške  166.-€.  

 

K bodu 15: 

        Záver        

Všetky materiály  zasadnutia komisie životného prostredia pri MZ v Žiline boli prerokované.  

 

V Žiline 22.11.2021 

                                                                                                   Mgr. Iveta Martinková 

                                                                                     predseda komisie životného prostredia 
 

 

 

Zapísal: Ing. Marian Cisarik, sekretár  

 

 

 



 

 


