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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. Berie na vedomie 

 

Informatívnu správu : „O vytypovaných strechách  na objektoch vo vlastníctve mesta Žilina 

s možnosťou ich premeny na zelené strechy v zmysle uznesenia 40/2021 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Informatívna správa sa predkladá za účelom vytypovania striech na objektoch vo vlastníctve 

mesta s možnosťou ich premeny na zelené strechy. Uvedené bolo doplnené a je súčasťou 

celkového prehľadu striech vo vlastníctve mesta, ktorý bol predložený a zobratý na vedomie na 

MZ 2/2022. Celkový prehľad bude použitý pri zaraďovaní rekonštrukcií striech resp. opráv do 

investičných plánov mesta v najbližšom období. Nakoľko premeny existujúcich striech na 

strechy zelené sú finančne náročne je nutné dofinancovanie z externých zdrojov (fondov, 

výziev, grantov atď.)  

 

MATERIÁL 

 

- Prehľadná tabuľka aktuálne riešených striech s premenou na zelené strechy: 

 

 
 

PRÍLOHY 

 

- Celková tabuľka vo formáte pdf. 

 

 

popis MČ adresa použitý materiál 

strechy plocha strechy m
2

Vhodné pre zelenú 

strechu A/N
Poznámka k streche

1 MŠ 1 MŠ, Puškinova 2165/3, 010 01 ZA lepenka 950 A v riešení / príprava IČ

1 ZŠ 4 ZŠ Karpatská 8063/11, 010 08 ZA PVC/MAP 3400 A v riešení / príprava IČ

1 ZUŠ 4 ZUŠ F. Špániho, Martinská 9, 010 08 ZA
modifikované 

asfaltové pásy
2200 A v riešení / príprava IČ

1 Divadlo 1 Horný val 3, 010 01  Žilina lepenka 1300 A v riešení/ príprava IČ

1 MsÚ 1 Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
modifikované 

asfaltové pásy
2750 A

v riešení/ realizácia jednej 

strechy po VO


