
                                                                ZÁPISNICA 

                                        komisie životného prostredia  
___________________________________________________________________________ 

 
          V súvislosti s prípravou a uskutočnením rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 

25.04.2022 zvolala predsedníčka Mgr. Iveta Martinková rokovanie komisie  na pondelok   04.04.2022. 

Na zasadnutí boli prítomní 8 členovia, z celkového počtu 11. Komisia bola uznášaniaschopná. Po 

otvorení zasadania sa dostavili ešte Ing. Michal Danek,  Ing. Peter Chromiak a Mgr. Zuzana Balogová. 

          Ďalej boli prítomní predkladatelia materiálov – Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru RPaI, 

Mgr. Darina Hlavačáková za  odbor právny, majetkový  a verejného obstarávania  a Mgr. Vladimír 

Randa, poslanec MZ.  Za OSVPaŽP bol prítomný vedúci oddelenia životného prostredia Bc. Filip 

Kopták.  

          Prezenčná listina zo zasadnutia a predložené materiály v písomnej forme tvoria  prílohy Zápisnice 

zo zasadnutia komisie životného prostredia.   

 
Návrh programu : 

 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 

2. Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia  (Hlavná)“, na 

spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

3. Nakladanie s majetkom – Zámena nehnuteľností ods. 1/ bod 1. a 2 (park  na pozemku parc. č. 

KN-C 7633/42 k. ú. Žilina).  

4. Opatrenia na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina.  

5. TOP VISON s.r.o. - nájom. 

6. Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami.  

7. Zámer vybudovania prírodného ekologického cintorína „Záhrada duší“.  

8. Rôzne - záver.  

 

K bodu 1: 

         Program a materiály  boli doručené členom komisie elektronicky dňa 29.03.2022. Predsedníčka   

Mgr. Iveta Martinková  oboznámila členov  s programom komisie. Konštatovala, že komisia je  

uznášaniaschopná.  Vzhľadom na to, že nikto nenavrhol doplnenie alebo zmenu programu, dala 

podpredsedníčka  komisie hlasovať o predloženom programe zasadania.   

 
Výsledok hlasovania:           Za: 8                             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: 

         Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia  (Hlavná)“, 

na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

Zodpovedný za vypracovanie : Ing. Radovan Martinček, vedúci odboru riadenia projektov a investícií. 

 
Výsledok hlasovania:                           Za: 8                                 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. 7/2022        

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí   

I.    schváliť 

1.  Prevod hnuteľného majetku - projektovej dokumentácie pre stavbu „Vodovod Bánová – ul. 

Oslobodenia (Hlavná)“, ktorú vypracovala Janka Fechová a autorizačne overila Ing. Tina 

Maceková, PhD. autorizovaný stavebný inžinier,  č. autorizácie 5872*12 , v sume:  10,- eur bez 

DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ spočíva v tom, že 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., plánujú v roku 2022 vybudovať výstavbu 

vodovodu v Žiline - Bánová, na ul. Oslobodenia (Hlavná), podľa uvedenej projektovej 

dokumentácie pre danú stavbu a na základe stavebného povolenia číslo: OU–ZA–OSZP3-

2017/037867-003/Buc, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2017 a bolo predĺžené 

Rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2018/018777-003/Fit,  ktoré  nadobudlo právoplatnosť dňa 

01.06.2020. 

2. Prevod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia č. OU–ZA–OSZP3-

2017/037867-003/Buc, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2017 a bolo predĺžené 

Rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2018/018777-003/Fit,  ktoré  nadobudlo právoplatnosť dňa 

01.06.2020, pre stavbu: „Vodovod Bánová – ul. Oslobodenia (Hlavná).“ 

 
K bodu 3: 

         Nakladanie s majetkom – Zámena nehnuteľností ods. 1/ bod 1. a 2 (park  na pozemku parc. 

č. KN-C 7633/42 k. ú. Žilina). 

 Zodpovedná  za vypracovanie: JUDr. Jana Ochodničanová, LL.M., vedúca odboru právneho, 

majetkového a VO.    

  
Výsledok hlasovania:                           Za: 9                                 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. 8/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. schváliť  

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, novovytvorených pozemkov v k. ú. Strážov, pare. č. KN-C 

690/100, zast. plocha a nádvorie o výmere 138 m2 a pare. č. KN-C 690/101, zast. plocha a nádvorie o 

výmere 1173 m2 v zmysle Geometrického plánu č. 11/2022, vyhotoveného spol. Planika s.r.o. (IČO: 44 

330 227) dňa 31.01.2022 ajeho zámenu za nehnuteľnosti v k. ú. Žilina:  

 

• pozemky, pare. č. KN-C 3163/1, ostatná plocha o výmere 1076 m2, pare. č. KN-C 3163/3, ostatná 

plocha o výmere 215 m2 , pare. č. KN-C 3162/1, ostatná plocha o výmere 20 m2, pare. č. KN-C 3170/1, 

ostatná plocha o výmere 276 m2 a pare. č. KNC 3170/5, ostatná plocha o výmere 104 m2 vo vlastníctve 

spoločnosti PRETO spol. s r.o., so sídlom Uhoľná 8518/9, 010 01 Žilina, IČO: 31 405 231  

 

bez finančného doplatku zo strany mesta Žilina, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

 

2. Uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude bezodplatný záväzok 

spoločnosti PRETO spol. s r.o., so sídlom Uhoľná 8518/9, 010 01 Žilina, IČO: 31 405 231 spočívajúci 

v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku, novovytvorená pare. č. KN-C 690/101, zast. plocha a 

nádvorie o výmere 1173 m2 v zmysle Geometrického plánu č. 11/2022, vyhotoveného spol. Planika 

s.r.o. (IČO: 44 330 227) dňa 31.01.2022 nachádzajúcej sa v k. ú. Strážov strpieť právo prechodu a 

prejazdu cez zaťaženú nehnuteľnosť v prospech každodobého vlastníka pozemku, pare. č. KN-C 690/1, 

ostatná plocha o novej výmere 11.771 m2 v zmysle Geometrického plánu č. 11/2022, vyhotoveného 

spol. Planika s.r.o. (IČO: 44 330 227) dňa 31.01.2022 v rozsahu 79 m2, nachádzajúcej sa v kat. úz. 

Strážov. 

 
K bodu 4:  

         Opatrenia  na boj proti vizuálnemu smogu a nelegálnej reklame v meste Žilina. 

Zodpovední  za vypracovanie: Mgr. Marek Richter, Mgr. Vladimír Randa, Mgr. Miriam Šuteková, 

poslanci MZ.  

 

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. 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. 9/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline     

I. podporiť 

1. aktivitu vedenia mesta v postupnom odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb a 

zariadení na území mesta Žilina a poskytnúť vedeniu mesta maximálnu možnú súčinnosť 

s ambíciou spoločného cieľa odstránenia minimálne 100ks nelegálnych reklamných stavieb 

v roku 2022,  

II. schváliť 

1. zákaz poskytovania majetku mesta Žilina na umiestňovanie reklamných stavieb a 

reklamných zariadení. Tento zákaz sa netýka reklamných stavieb a zariadení vo vlastníctve 

mesta Žilina určených na propagáciu kultúrnych, športových a komunitných aktivít mesta a 

aktivít, v ktorých je mesto Žilina oficiálnym partnerom, 

2. výzvu pre štatutára mesta a štatutárov mestských organizácií na okamžité vypovedanie 

všetkých nájomných zmlúv mesta Žilina a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina na reklamné a informačné zariadenia, ktoré primárne plnia funkciu reklamy, najmä 

na informačné-navigačné tabule na stĺpoch verejného osvetlenia a trakčného vedenia, 

3. zmenu rozpočtu na rok 2022 uvedenú v tabuľke: 
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Ekon. 

klasif

. 

Text  

presuny (+/-), 

navýšenie / 

zníženie 

rozpočtových 

prostriedkov  

2 1 630 Odstránenie nelegálnych reklamných stavieb a zariadení 60 000 € 

9 5 640 Podpora rozvoja cestovného ruchu – Bežné transfery   - 60 000 € 

 
K bodu 5:  

        TOP VISON s.r.o. – nájom.  

1.                             Zodpovedný za vypracovanie: Mgr. Vladimír Randa, poslanec  MZ.     

2.  

3.                          Výsledok hlasovania:                           Za: 9                                 Proti: 0                        Zdržal sa: 2   
4.  

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          ✓                                                              

5.  

Uznesenie č. 10/2022        

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

I. Schváliť 

uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina ako prenajímateľom a obchodnou 

spoločnosťou TOP VISION s.r.o., Odbojárska 9, 038 61 Vrútky, IČO: 36419885 ako 



nájomcom. Predmetom nájomnej zmluvy bude prenájom pozemku parc. č. KN-C 4758/75, zast. 

pl. a nádvorie o výmere 91 m2 v k.ú. Žilina v zmysle GP.č. 47643871 – 38/2021 na dobu od 

účinnosti zmluvy do 30.5.2042 za cenu 1,- EUR počas celej doby nájmu, s výpovednou lehotou 

3 mesiace, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 
K bodu 6: 

        Systém  opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami.  

Zodpovedné  za vypracovanie: Mgr. Zuzana Balogová, Mgr. Miriam   Šuteková, poslankyne MZ.  

 

Stanovisko Odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia: 

Materiál nebol vopred prerokovaný ani konzultovaný s príslušným odborom. Odbor správy verejného 

priestranstva a životného prostredia (OSVPaŽP)  môže vytvoriť  databázu na evidovanie takýchto 

podnetov. Na ich dopĺňanie, resp. pravidelné  mapovanie poškodených trávnatých plôch  motorovými 

vozidlami nemá odbor  kapacity. Navrhujeme, aby takéto podnety evidovali, zmapovali a priamo 

zasielali na odbor miestne príslušní  poslanci.   

 
Navrhujeme, aby poslanci  v spolupráci s ÚHA a odborom  vybrali 5 lokalít  na realizáciu   opatrení   

na eliminovanie ničenia zelene MV. 

 

Na návrh trvalých riešení resp. zábran je potrebné stanovisko ÚHA a finančné vyčíslenie. Aktuálne na 

realizáciu trvalých riešení nie sú  v rozpočte mesta vyčlenené  finančné prostriedky.     

6.  

7.                          Výsledok hlasovania:                           Za: 11                               Proti: 0                         Zdržal sa: 0   
8.  

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          ✓                                                              

9.  

Uznesenie č. 11/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí materiál prerokovať 

a požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby  

1. Príslušný odbor v spolupráci s miestne príslušnými poslancami zmapoval trávnaté  plochy na 

mestských pozemkoch, ktoré sú pravidelne ničené motorovými vozidlami  

2. Príslušné odbory v priebehu roku 2022 zrealizovali úpravu trávnatých plôch vybraných 

v spolupráci s miestne príslušnými poslancami a zabezpečili ich trvalými riešeniami proti ničeniu 

zelene motorovými vozidlami 

3. Informoval MZ o konkrétnych vykonaných opatreniach na konkrétnych plochách v rámci 

jednotlivých mestských obvodov. 

 

 

 



K bodu 7:  

         Zámer  vybudovania prírodného ekologického cintorína „Záhrada duší“.  

Zodpovedná za vypracovanie: Mgr. Zuzana Balogová, poslankyňa  MZ.    

10.  

11.                          Výsledok hlasovania:                           Za: 11                               Proti: 0                         Zdržal sa: 0   
12.  

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          ✓                                                              

13.  
Uznesenie č. 12/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a 

 - schváliť  

Zámer vybudovania prvého ekologického cintorína v Žilina 

 - požiadať prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v spolupráci s ÚHA:  

1. na najbližšom mestskom zastupiteľstve predložil poslancom možné riešenia vybudovania prvého 

ekologického cintorína v Žiline v zmysle technických možností, finančných kalkulácii a 

potencionálnych lokalít vhodných na tento zámer 

 2. Preveril možnosť vybudovania prírodného ekologického cintorína na Novom cintoríne na Hájik. 

 

K bodu 8:  

         Rôzne - záver 

Bc. Filip Kopták: 

- požiadal o zmenu termínu konania zasadaní komisie na skoršiu hodinu  ako o 15.hod.,  

- z dôvodu zlepšenia spracovania, vyhodnocovania a riešenia  podnetov členov komisie 

životného prostredia požiadal o zasielanie požiadaviek mailom priamo jemu ako vedúcemu 

oddelenia na mailovú adresu filip.koptak@zilina.sk ,  

- pri hrabaní lístia  a  čistení mestských pozemkov občanmi  treba nahlásiť brigádu  na odbor 

vopred, aby mohlo mesto zabezpečiť  kontajner na bio-odpad  včas. Orezy sa brigádnicky  riešiť 

nemôžu, v minulosti dochádzalo k poškodzovaniu drevín.  

 

Mgr. Ján Reszoto:  

- žiadam o odstránenie pňov a následnú náhradnú výsadbu stromoradia na Gabajovej ulici.  

  

V rámci diskusie sa komisia zaoberala iniciatívnymi návrhmi: 

- Problematiku vizuálneho smogu riešiť aj v rámci Zmien a doplnkov ÚP.  

- Motivácia občanov za účelom znižovania množstva odpadu. 

- Pre občanov zavedenie  možnosti   individuálneho odvozu odpadu.   

 

V Žiline 04.04.2022  

                                                                                                   Mgr. Iveta Martinková 

                                                                                       predseda komisie životného prostredia 
Zapísal: Ing. Marian Cisarik, sekretár  

Príloha: ul. Gabajova   

mailto:filip.koptak@zilina.sk

