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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 24.02.2015 o 11,15 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského 
zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení nasledovných členov - poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, Ján Púček, Mgr. Emília Talafová. 

Výbor zasadol z dôvodu zaujatia stanoviska k požiadavke p. Ivety Formánkovej, pracovníčky 
odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline, k materiálu pred jeho podaním na 
mestské zastupiteľstvo. Jedná sa o návrh – uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 25 
rokov na pozemky v k.ú. Budatín, zapísané na LV č. 415 pre Vodohospodársku výstavbu š. 
p. Bratislava, so sídlom P.O.Box 45, Karloveská 2 Bratislava, IČO : 00 156 752 za cenu 1 
€/ročne,  za účelom vybudovania a prevádzkovania komplexného mestského športového 
areálu „Areál žilinského športu“. 
Poslanec Pažický informoval, že Komisia dopravy a komunálnych služieb Mestského 
zastupiteľstva v Žiline na svojom zasadnutí dňa 18.2.2015 odporučila uvedený materiál 
schváliť, stručne informoval o dôvodoch a výhodnosti pre mesto Žilina. Poslanec Púček 
vyjadril súhlas, za podmienky, pokiaľ bude súhlasiť poslankyňa Talafová, ktorá má v rámci 
volebného obvodu č. 8 pridelenú mestskú časť Budatín. Poslankyňa Talafová s uvedeným 
návrhom vyjadrila súhlas. Poslanecký výbor č. 8 tak odporúča a súhlasí s uvedeným 
materiálom, aby bol podaný na mestské zastupiteľstvo.   
V ďalšej časti zasadnutia výboru č. 8 sa členovia výboru navzájom stručne informovali 
o stave riešenia požiadaviek, ktoré vyplynuli zo zasadnutí výboru s občanmi jednotlivých 
mestských častí v priebehu januára 2015. 
V závere zasadnutia výboru poslanec Pažický odovzdal členom výboru pozvánku na 
zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční dňa 3.3.2015 o 15,30 v kultúrnom dome v Brodne. 
Stretnutie s občanmi sa uskutoční na základe požiadavky zástupcov Slovenského 
vodohospodárskeho podniku š.p. Na stretnutí budú občania oboznámení s technickým 
riešením projektu: „Žilina-Brodno, úprava toku Brodnianka“. 
Zasadnutie výboru bolo po prerokovaní uvedených bodov ukončené. 

 
V Žiline, dňa 24.02.2015 
 
 
predseda výboru:      sekretár výboru: 

...........................      ................................ 
Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 
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