
                                                                ZÁPISNICA 

                                        komisie životného prostredia  
___________________________________________________________________________ 

 

          V súvislosti s prípravou a uskutočnením rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline 

dňa 20.06.2022 zvolala predsedníčka Mgr. Iveta Martinková rokovanie komisie  na štvrtok   

02.06.2022. Komisia nebola uznášaniaschopná, preto  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.   

           Hlasovanie predložili v termíne do 03.06.2022 do 14.00 hod.  8 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 na zrušenie uznesenia MZ v Žiline č. 184/2018 zo dňa 25.06.2018. 

3. Predloženie Informatívnej správy o vytypovaných strechách na objektoch vo 

vlastníctve  mesta Žilina s možnosťou ich premeny na zelené strechy v zmysle 

uznesenia 40/2021. 

4. Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu 

parku a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince. 

5. Zámer na spracovanie a predloženie VZN s aplikáciou vyššej sadzby dane pre 

vlastníkov tkz. schátralých stavieb na území mesta Žilina. 

6.  Pomoc občanom, ktorí nemajú kanalizáciu. 

7.  Informatívna správa „Možné riešenia vybudovania ekologického cintorína v Žiline“. 

8.  Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8. 

9. VZN č....../2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2012, ktorým sa mení záväzná časť ÚPN-

M Žilina v znení VZN č. 9/2019, 14/2015, 21/2016, 5/2018, 2/2019 a 4/2020. 

10. Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina. 

11. Návrh VZN mesta Žilina č...../2022, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie 

„Žilinský lesopark“.  

12. Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení na eliminovanie 

ničenia zelene morovými vozidlami.   

13. Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta – sortimentov surového dreva.  

14. Výzva žilinských osobností: „Chceme Žilinu bez vizuálneho smogu a nelegálnej 

reklamy. Politici, pridajte sa.“ 

15. Rôzne, záver.  

 

K bodu 1: 

         Program a materiály  boli doručené členom komisie elektronicky dňa 25.05.2022. 

Hlasovanie sa uskutočnilo spôsobom per rollam prostredníctvom elektronickej pošty ku 

všetkým predloženým materiálom, ktoré boli uvedené  v programe rokovania.  

 

Výsledok hlasovania per rollam:    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: 

        Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Žiline č. 184/2018 zo dňa 25.06.2018. 

Zodpovední za vypracovanie: Ing. Radovan Martinček, vedúci ORPaI, Ing. Arch. Rudolf 

Chodelka, riaditeľ ÚHA. 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 4                             Proti: 0                    Zdržal sa: 3                         

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. 13/2022        

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

Zrušiť   

Uznesenie č. 184/2018 k Urbanisticko-krajinárskej štúdii Námestie Andreja Hlinku s parkom 

– Informatívnej správe, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Žiline ukladá vedúcej stavebného 

odboru, koordinovať následné stupne projektovej dokumentácie a výstavbu v území v zmysle 

Urbanisticko-krajinárskej štúdie Námestie Andreja Hlinku s parkom. 

 

K bodu 3: 

         Predloženie Informatívnej správy o vytypovaných strechách na objektoch vo 

vlastníctve  mesta Žilina s možnosťou ich premeny na zelené strechy v zmysle uznesenia 

40/2021. 

Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Radovan Martinček, vedúci ORPaI   

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. 14/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. Zobrať na vedomie 

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

s možnosťou ich premeny na zelené plochy v zmysle uznesenia č. 40/2021.  

 

K bodu 4:  

         Informatívna správa o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu 

parku a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince. 

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

Výsledok hlasovania per rollam:    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. 15/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

I. zobrať na vedomie  

Informatívnu správu o zámere uzatvoriť zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu parku 

a venčoviska za OD BILLA, ul. Obežná, Žilina, Vlčince.  

 

K bodu 5:  

        Zámer na spracovanie a predloženie VZN s aplikáciou vyššej sadzby dane pre 

vlastníkov tkz. schátralých stavieb na území mesta Žilina.    

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

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. 16/2022        

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí požiadať 

primátora, aby prostredníctvom vecne príslušných odborov MÚ: 

I. 

Zabezpečil aplikáciu novely zákona z 5.5.2022, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov do právnych predpisov mesta a príslušnú zmenu VZN predložil 

na rokovanie najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva.  

 

K bodu 6: 

        Pomoc občanom, ktorí nemajú kanalizáciu. 

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

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. 17/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí  

I. Žiadať konateľa Technických služieb mesta Žilina 

1. zabezpečiť analýzu a vyhodnotenie všetkých potrebných krokov k zakúpeniu 

fekálneho vozidla na vývoz odpadu zo septikov (žúmp) pre domácnosti 

v mestských častiach Žiliny, kde aktuálne nie je vybudovaná kanalizácia 

2. ponúknuť riešenia kritickej situácie s vypúšťaním odpadov do miestnych potokov 

alebo záhrad iných obyvateľov, do okamihu zakúpenia vlastného zariadenia, 

zabezpečiť odvoz septikov (žúmp) domácnosti občanov mesta Žilina cez 

dodávateľa 

II. Žiadať prednostu mesta Žilina 

 1.    spracovať analýzu neodkanalizovaných domácností a návrh zmluvy medzi 

mestom Žilina a spoločnosťou SEVAK, ktorá by poskytovala výhodnejšie služby vývozu 

žúmp/ septikov oproti konkurenčným spoločnostiam a poskytla by cenovo dostupnejšie 

služby    pre občanov mesta Žilina.  

  

K bodu 7:  

     Informatívna   správa „Možné riešenia vybudovania ekologického cintorína v Žiline“. 

Zodpovedný  za vypracovanie: Ing. Michal Berger, prednosta MsÚ v Žiline.    

Výsledok hlasovania per rollam:    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. 18/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. zobrať na vedomie   

Informatívnu správu plnenia schváleného uznesenia č. 88/2022 „Možné riešenia vybudovania 

ekologického cintorína v Žiline“, ktorej cieľom je informovať o možnostiach ekologického 

cintorína na Novom cintoríne na Hájiku.  

 

K bodu 8:  

        Územný plán  mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8. 

Zodpovedný  za vypracovanie: Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA. 

Pripomienky členov komisie: Ing. Milan Hodas:    

1.   V zásadách a regulatívoch v časti 2.18.4.1 Dopravné vybavenie, Pre parkoviská v 

súvislosti s riešením zelene je nutné zmeniť v texte šírky týkajúce sa minimálneho 

priestoru pre výsadbu stromov z 2,5 m na 1,5 m. Požiadavka je odôvodnená 

v uvedenej metodike https://mib.sk/wp-content/uploads/2022/04/MIB_Principy-a-

standardy-zelene-v-meste-v1_01.pdf v časti Priestorové podmienky pri parkovaní. 

Šírka 2,5 m je síce ideálna, ale bohužiaľ je problematické jej splnenie v podmienkach 

slovenských miest.  

Zmenené uvedené regulatívy sú nasledovné: 

- na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene – minimálne 1 

strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami; výnimkou sú 

závažné zákonné a technické prekážky, kde sa nedá dosiahnuť požadovaný limit 

vysadených stromov; pri uplatnení tejto podmienky dodržať minimálny priestor pre 

výsadbu stromov 1,5 x 1,5 m 

- pri navrhovaných parkoviskách s viac než dvoma súvislými radami parkovacích miest, 

v prípade, že tomu nebránia závažné dôvody zapracovať do návrhu stredový pás pre 

zeleň (stromy, kry, trvalky) bez inžinierskych sietí so šírkou minimálne 1,5 m a viac. 

Ak je to technicky možné dodržať túto podmienku aj pri rekonštrukcii parkovísk. Ak 

nie je technicky možné zelený pás realizovať, budú stromy umiestnené bodovo medzi 

parkovacie miesta 

- bodovú výsadbu stromov na parkoviskách je možné realizovať len do otvorov, ktoré 

majú minimálnu otvorenú plochu 2,25 m2  

- pri umiestnení stromov na parkoviskách musí byť na výsadbu minimálna šírka pásu 

zelene (línie) 1,5 m 

https://mib.sk/wp-content/uploads/2022/04/MIB_Principy-a-standardy-zelene-v-meste-v1_01.pdf
https://mib.sk/wp-content/uploads/2022/04/MIB_Principy-a-standardy-zelene-v-meste-v1_01.pdf


- zaistiť dostatočný priestor pre stromy a výsadbu stromov na parkoviskách realizovať 

len do otvorov s minimálnou otvorenou plochou 2,25 m2 a pod spevneným povrchom 

nadväzujúci minimálny prekoreniteľný priestor o rozmere 3 x 3 m do hĺbky 0,5-0,8 m. 

Ak nie je možné túto podmienku dodržať, je potrené použiť prekoreňovacie moduly 

(soil cells). Šírka modulu minimálne 3 m a hĺbka 0,5 – 0,8 m; 

 

2. Vo výkrese ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES je navrhovaná 

funkčná plocha 11.20.ŠR.02 súčasťou biokoridoru, keďže plánovanou výstavbou bude 

funkčnosť biokoridoru narušená bude potrebné označiť vo výkrese túto časť 

biokoridoru ako jav na zrušenie a uvedené prerokovať s orgánom ochrany prírody.  

 

3. Pripomienky ku grafickej časti: 

 

- vo výkrese „Verejného dopravného vybavenia - legenda“ nie je pri grafickom 

znázornení prvku „významné obslužné komunikácie C2“ zvýraznená žiadna grafická 

značka daného prvku. 

- Vo výkrese „Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES – legenda“ - nie 

je pri grafickom znázornení prvku „zastavané plochy“ zvýraznená žiadna grafická 

značka daného prvku. 

- doplniť vo výkrese „Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES“ mokraď 

na parcele 4960/1 v blízkosti vojenského cintorína 

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 1                             Proti: 2                    Zdržal sa: 5                         

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 : 

Komisia životného prostredia neprijala platné uznesenie. 

 

K bodu 9:  

        VZN č....../2022, ktorým sa mení VZN č. 4/2012, ktorým sa mení záväzná časť ÚPN-

M Žilina v znení VZN č. 9/2019, 14/2015, 21/2016, 5/2018, 2/2019 a 4/2020. 

Zodpovedný  za vypracovanie: Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA.    

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

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 : 

Komisia životného prostredia neprijala platné uznesenie. 

 

K bodu 10:  

        Manuál  komunitných záhrad Mesta Žilina. 

Zodpovedný  za vypracovanie: Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ ÚHA.    

Výsledok hlasovania per rollam:    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. 19/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. schváliť   

1. Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina.  

 

K bodu 11:  

        Návrh VZN mesta Žilina č...../2022, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie 

„Žilinský lesopark“.  

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

Pripomienky členov komisie: Ing. Milan Hodas:    

Podľa prílohy č. 9.1: „Situačný náčrt hraníc obecného chráneného územia“ sa navrhované 

územie javí ako veľmi fragmentované, podľa môjho názoru by sa mali jednať o kompaktné 

územie. Navrhované obecné chránené územie sa ma volať „Žilinský lesopark“ no na 

niektorých plochách sa vôbec nevyskytuje les ani NDV, jedná sa skôr o TTP, ktoré ako som 

písal vyššie ani nesusedia s jadrovým územím navrhovaného obecného chráneného územia. 

 

Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 6                             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. 20/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. schváliť   

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. ..../2022, ktorým sa vyhlasuje 

obecné chránené územie „Žilinský lesopark“.  

 

K bodu 12:  

         Informatívna správa o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení na 

eliminovanie ničenia zelene morovými vozidlami.   

Zodpovedný  za vypracovanie: Bc. Filip Kopták, vedúci oddelenia životného prostredia.    

Výsledok hlasovania per rollam:    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. 21/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. zobrať na vedomie   

1. Informatívnu správu o plnení uznesenia č. 89/2022 k Systému opatrení zameranému na 

eliminovanie ničenia zelene motorovými vozidlami.  

 

K bodu 13:  

        Návrh na schválenie prebytočnosti majetku mesta – sortimentov surového dreva.  

Zodpovedný  za vypracovanie: Bc. Filip Kopták, vedúci oddelenia životného prostredia.    

Výsledok hlasovania per rollam:    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. 22/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. schváliť 

prebytočnosť hnuteľného majetku mesta Žilina, a to drevnej hmoty z náhodnej kalamitnej 

ťažby, vykonanej v lesných porastoch Lesoparku Chrasť 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 

v období marec 2022, v množstve 206.86 m3 v hodnote 8 528,37€ v rámci ťažbovej činnosti, 

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

                  

K bodu 14:  

        Výzva  žilinských osobností: „Chceme Žilinu bez vizuálneho smogu a nelegálnej 

reklamy. Politici, pridajte sa.“ 

Zodpovední  za vypracovanie: Mgr. Marek Richter, Mgr. Vladimír Randa, poslanci MZ.  

Výsledok hlasovania per rollam:    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. 23/2022 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí   

I. prerokovať a schváliť 

1. Výzvu pre kandidátky a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline a 

poslancov Žilinského samosprávneho kraja a kandidátky a kandidátov na funkciu primátora 

mesta Žilina a predsedu Žilinského samosprávneho kraja: CHCEME ŽILINU BEZ 

VIZUÁLNEHO SMOGU A NELEGÁLNEJ REKLAMY. POLITICI, PRIDAJTE SA! 

                 

V Žiline 03.06.2022 

                                                                                              Mgr. Iveta Martinková, v. r. 

                                                                                     predseda komisie životného prostredia 
 

 

 

Zapísal: Ing. Marian Cisarik, sekretár  

 

 

 


