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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.

/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Schvaľuje
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.

DÔVODOVÁ SPRÁVA A MATERIÁL
Na základe požiadavky KKCRaMR bol dopracovaný návrh o informáciu, aké dreviny
budú odstránené – nebudú vyrúbané žiadne stromy, odstránia sa len drobné náletové
dreviny uvedené v obrazovej prílohe tohto materiálu. Na úpravu terénu navrhujeme
použiť recyklát - výkopovú zeminu, ktorá nebude kontaminovaná stavebným materiálom
a bude vhodná na zásypy.
V zmysle prílohy tohto materiálu.
Celkom výdavky približne vo výške 10 000 eur.

Program

Podporgram

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky
a nemá vplyv na rozpočet v rozsahu uvedených zmien.

Ekon.
klasif.

7

2

710

Realizácia priehľadu

2

1

630

Podporná činnosť – správa mesta – tovary a služby

Text

presuny (+/-),
navýšenie /
zníženie
rozpočtových
prostriedkov
10 000 €
- 10 000 €

PRÍLOHA
Návrh vybudovania priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej Panny
Márie v lesoparku Chrasť.
STANOVISKÁ KOMISIÍ
Stanovisko Komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: komisia k predloženému
materiálu neprijala platné uznesenie.
Stanovisko Komisie životného prostredia: komisia neodporúča schváliť.
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Lavičku bude potrebné presunúť, lampa verejného osvetlenia nebude mať negatívny vplyv na pohľad.

Lavičku bude potrebné presunúť, lampa verejného osvetlenia nebude mať negatívny vplyv na pohľad,
v zásade nebude treba vyrúbať ani stromy po pravej strane (možno zdvihnúť koruny).

Smerom od kaplnky nerastú žiadne väčšie vzrastlé stromy, prevládajú náletové dreviny.
Tento porast bude musieť byť odstránený a zmulčovaný.

Smerom od kaplnky je väčšia terénna deformácia, bude potrebné dosypať terén, aby sa dosiahol kontinuálny pohľad.
Po obvode násypu by malo byť vysadené stromoradie.

