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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

 

Dňa 9.09.2015 o 10,00 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 odboru právneho a majetkového 
Mestského úradu v Žiline k bodom 2, 7c, 19 pripravovaného materiálu na nastávajúce 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva - Nakladanie s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, 
zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena). 

Ďalším bodom zasadnutia výboru bola príprava nového VZN, ktorým sa určujú podmienky 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina (ďalej len  
"VZN o trhových miestach").  

Výbor jednomyseľne prijal nasledovné stanovisko: súhlasí a odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť body 2, 7c a bod 19 pripravovaného materiálu na nastávajúce 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva - Nakladanie s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, 
zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena). 

K príprave nového VZN o trhových miestach:  Z mestských častí volebného obvodu č. 8 má 
v súčasnosti oficiálne schválené trhové miesto iba Vranie. V snahe vyjsť v ústrety občanom 
všetkých mestských častí volebného obvodu č.8, aby si mohli nakúpiť čerstvé ovocie 
a zeleninu, prípadne iný sortiment ponúkaný súkromnými predajcami priamo v ich mestskej 
časti, poslanci výboru podporia novelizáciu VZN o trhových miestach a navrhnú v každej 
mestskej časti volebného obvodu č. 8 vhodné miesto. Ohliadka a vytipovanie vhodných 
miest v jednotlivých častiach volebného obvodu č. 8 sa uskutoční dňa 10.9.2015 za 
prítomnosti poslancov Ing. Jána Pažického a Mgr. Emílie Talafovej a kompetentného 
pracovníka Mestského úradu v Žiline. 

V ďalšej časti zasadnutia výboru sa členovia výboru navzájom stručne informovali o stave 
riešenia požiadaviek, ktoré vyplynuli zo zasadnutí poslancov s občanmi jednotlivých 
mestských častí v priebehu posledných mesiacov. 
Zasadnutie výboru bolo po prerokovaní uvedených bodov ukončené. 

V Žiline, dňa 12.09.2015 
 
predseda výboru:      sekretár výboru: 

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


