
                                                                ZÁPISNICA 
                                        komisie životného prostredia  
___________________________________________________________________________ 
 
           Dňa 30.05.2022 zvolala predsedníčka Mgr. Iveta Martinková mimoriadne rokovanie 
komisie, ktoré sa uskutočnilo v Lesoparku Bôrik, pod Vojenským  cintorínom, ul. Cesta 
k Paľovej búde.  Komisie sa zúčastnili 6 členovia,  z celkového počtu  11. 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 riešenia záujmového územia „Malý diel – verejné priestranstvo“.  
3. Rôzne, záver.  

 
K bodu 1: 
         Program a materiál  bol doručený členom komisie v písomnej forme na mieste  pred 
rokovaním.  
 
Výsledok hlasovania per rollam:    Za: 6                             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 riešenia záujmového územia „Malý diel – verejné priestranstvo“.  
 
Návrh architektonickej štúdie „Malý diel – biocentrum a verejné priestranstvo“ predniesol 
projektant Ing. Matej Jasenka, PhD.   
V rámci diskusie členovia komisie predniesli pripomienky:  

- Štúdia nerieši priestor ako „biocentrum“, jedná sa v podstate  o drobnú stavbu 
v zmysle zámeru investora.  

- Jedná sa o kľudové miesto, treba to  zohľadniť v štúdii.  
- Niektoré navrhované prvky budú vytvárať migračné bariéry pre niektoré druhy  

živočíchov. 



- Lesopark by mal byť  riešený hlavne ako   priestor s prírodným  charakterom.   
- V projekte rátať so zachovaním a podporou vegetácie. 
- Zachovať lesný ekosystém. 
- Možnosť vybudovať náučnú trasu. 
- Osadiť tabuľu s organizačným poriadkom.  

 
Bc. Filip Kopták, vedúci oddelenia životného prostredia   oboznámil prítomných  s nutnosťou 
výrubu cca 50 ks suchých alebo odumierajúcich stromov, hlavne smrekov. Vzhľadom na 
vlahový deficit boli stromy oslabené  a následne boli  napadnuté lykožrútom.  
 
Na ohliadke  komisiou bolo konštatované, že niektoré dreviny mali  poškodené kmene,  
zrejme ľudským zásahom. Na trase cyklotriálovej dráhy bol povrch trasy  tak ujazdený, že 
dažďová voda v podstate   nevsiakne  do pôdy  ku koreňom stromov,  ale stečie po povrchu 
pôdy mimo pásma cyklotriálovej dráhy.  
 
Členovia komisie predložili nasledovné  pripomienky: 
Mgr. Iveta Martinková –  požiadala o včasné nahlásenie  termínu výrubu suchých stromov 
a zverejnenie uvedenej informácie pre verejnosť.  
Ing. Peter Chromiak – nemá výhrady k štúdii, navrhuje zobrať materiál na vedomie.  
Ing. Martin Hatala – s predloženým zámerom riešenia záujmového územia  nesúhlasí.  
Parc. KN-C č. 4971/1 (spôsob využitia: pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a 
sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke 
využívanie), ktorá z väčšej časti pokrýva dotknutú (záujmovú) lokalitu navrhujem 
obhospodarovať (udržiavať) Mestom Žilina tak, aby plnila svoju rekreačnú funkciu. Na 
základe spoločnej uskutočnenej obhliadky konkrétne navrhujem výrub všetkých suchých 
smrekov a po dohode aj ďalších náletových drevín, pravidelné kosenie postupne zarastajúcej 
lúky, osadenie 2 - 3 jednoduchých lavičiek, vybudovanie jednoduchého ohniska s prístreškom 
a odpadkovým košom, a tiež redukciu, resp. zrušenie neoficiálnych "cyklotriálových" 
chodníkov. 
 
V Žiline 29.06.2022 
                                                                                              Mgr. Iveta Martinková, v. r. 
                                                                                     predseda komisie životného prostredia 
 
 
 
Zapísal: Ing. Marian Cisarik, sekretár  
 
 
 


