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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Tento materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline v súlade s čl. 13 ods. 

2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Tento materiál sa neprekladá na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva, ani mestskej rady. 

 

Správa obsahuje uznesenia MZ z rokovaní  MZ v slede ako boli prijaté s popisom plnenia pri 

uzneseniach, kde boli urobené úkony pre naplnenie uznesení. 

 

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich 

zamestnancov príslušne vecných odborov alebo právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. Pri uzneseniach je popísaný stav priebežného plnenia.  
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Správa o stave plnenia uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 08.12.2014 

 

 

Uznesenie č. 1/2014 - ustanovujúce - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. výsledky  volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Žilina, konané dňa 15.11.2014 

 

2. vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Igora Lišku 

 

3. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu 

 

II. konštatuje, že 

 

1. novozvolený primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma zložil zákonom predpísaný sľub 

primátora mesta 

 

2. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca mestského zastupiteľstva 

 

MUDr. Peter Bačinský 

Jozef Badžgoň    

Mgr. Martin Barčík    

Ing. Ľubomír Bechný    

Mgr. Peter Cibulka    

Mgr. Branislav Delinčák   

MUDr. Peter Durmis 

Mgr. Peter Fiabáne    

MUDr. Robert Ficek    

Mgr. Jana Filipová    

Ing. Patrik Groma    

PaedDr. Ľudmila Chodelková  

Ing. Marian Janušek    

Jozef Juriš     

Ing. Martin Kapitulík    

Miroslav Kolenčiak    

František Kosa    

Ing. arch. Dušan Maňák   

Mgr. Iveta Martinková   

Ing. Ján Ničík     

Mgr. Ing. Peter Ničík    

Ing. Ján Pažický  

Ing. Ľuboš Plešinger    
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MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA  

Ján Púček     

Ing. Miroslav Sokol    

Mgr. Emília Talafová    

Mgr. Anton Trnovec    

MUDr. Štefan Zelník, PhD.  

Mgr. Marián Zrník    
 

3. nastúpený náhradník za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline Ing. Dušan 

Dobšovič zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 

 

III. vyhlasuje 

 

1. nastúpenie náhradníka Ing. Dušana Dobšoviča za poslanca Mestského zastupiteľstva 

v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 2/2014 – ustanovujúce - SPLNENÉ   

k Povereniu poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. poslanca Mgr. Antona Trnovca zvolávaním a vedením zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,  

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

Uznesenie č. 3/2014 – ustanovujúce - SPLNENÉ  

k Návrhu na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zriaďuje 

 

1. v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

- Komisiu finančnú 

- Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú 

- Komisiu dopravy a komunálnych služieb 

- Komisiu územného plánovania a výstavby 

- Komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

- Komisiu školstva a mládeže 

- Komisiu životného prostredia 

 

 ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 
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II. zriaďuje 

 

1. v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

 

- Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

 

ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán  

 

III. volí 

 

1. predsedu Komisie finančnej: 

 

Miroslav Kolenčiak    

 

2. predsedu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej: 

 

Mgr. Martin Barčík  

 

3. predsedu Komisie dopravy a komunálnych služieb: 

 

Mgr. Branislav Delinčák  

 

4. predsedu Komisie územného plánovania a výstavby: 

 

Ing. arch. Dušan Maňák    

 

5. predsedu Komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja: 

 

Ing. Ján Ničík    

 

6. predsedu Komisie školstva a mládeže: 

 

Mgr. Peter Fiabáne   

 

7. predsedu Komisie životného prostredia: 

 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA    

 

8. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta: 

 

Ing. Martin Kapitulík    

 

Uznesenie č. 4/2014 – ustanovujúce - SPLNENÉ  

k Návrhu na zriadenie mestskej rady 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zriaďuje 

 

1. v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov Mestskú radu v Žiline 

 

II. volí 

 

1. členov Mestskej rady v Žiline: 

 

Mgr. Martin Barčík  

Mgr. Branislav Delinčák 

Mgr. Peter Fiabáne 

Ing. Martin Kapitulík 

Miroslav Kolenčiak  

Ing. arch. Dušan Maňák 

Ing. Ján Ničík 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

 

 

Uznesenie č. 5/2014 – ustanovujúce - SPLNENÉ  

k Návrhu na zriadenie výborov v mestských častiach 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zriaďuje  

 

1. výbory v mestských častiach 

 

a) Výbor č. 1 – Staré mesto, Hliny I – IV, Hliny VIII a Malá Praha 

b) Výbor č. 2 – Hliny V – VII, Bôrik 

c) Výbor č. 3 – Solinky  

d) Výbor č. 4 – Vlčince  

e) Výbor č. 5 – Hájik  

f) Výbor č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka 

g) Výbor č. 7 – Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota 

h) Výbor č. 8 – Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie 

 

II. schvaľuje 

 

1. zaradenie poslancov do jednotlivých výborov v mestských častiach nasledovne: 

 

Výbor č. 1 MUDr. Peter Bačinský 

 MUDr. Peter Durmis 

 MUDr. Robert Ficek 

 PaedDr. Ľudmila Chodelková 

 MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

 

Výbor č. 2 Mgr. Peter Fiabáne 
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 Miroslav Kolenčiak 

 Ing. arch. Dušan Maňák 

 Mgr. Ing. Peter Ničík 

 

Výbor č. 3 Jozef Badžgoň 

 Ing. Ľubomír Bechný 

 Mgr. Peter Cibulka 

 Ing. Martin Kapitulík 

 Ing. Miroslav Sokol 

 

Výbor č. 4 Mgr. Martin Barčík 

 Ing. Dušan Dobšovič 

 Mgr. Jana Filipová 

 Ing. Patrik Groma 

 Mgr. Iveta Martinková 

 MUDr. Štefan Zelník, PhD. 

 Mgr. Marián Zrník 

 

Výbor č. 5 Ing. Marian Janušek 

 Ing. Ján Ničík 

 Ing. Ľuboš Plešinger 

  

Výbor č. 6 Jozef Juriš 

 Mgr. Anton Trnovec  

 

Výbor č. 7 Mgr. Branislav Delinčák 

 František Kosa 

 

Výbor č. 8 Ing. Ján Pažický 

 Ján Púček 

 Mgr. Emília Talafová 

 

Uznesenie č. 6/2014 - ustanovujúce - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie sobášiacich 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. výkonom funkcie sobášiaceho poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: 

 

- Mgr. Martin Barčík 

- Ing. Ľubomír Bechný 

- Mgr. Peter Cibulka 

- Mgr. Branislav Delinčák 

- Mgr. Peter Fiabáne 

- Mgr. Jana Filipová 

- Ing. Patrik Groma 

- PaedDr. Ľudmila Chodelková 
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- Ing. Marian Janušek 

- Jozef Juriš 

- Ing. arch. Dušan Maňák 

- Ján Púček 

- Mgr. Emília Talafová 

- Mgr. Anton Trnovec 

 

Uznesenie č. 7/2014 - ustanovujúce - SPLNENÉ 

k Určeniu platu primátora mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 48/2014 zo dňa 19.05.2014 

 

II. určuje 

 

1. mesačný plat primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu podľa § 3 ods. 1 v nadväznosti 

na § 3 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, t.j. v celkovej výške 

3000 EUR odo dňa zloženia predpísaného sľubu, t.j. od 08.12.2014 

 

Uznesenie č. 8/2014 - ustanovujúce - SPLNENÉ 

k Harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline 

na rok 2015 
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z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.01.2015 

 

 

Uznesenie č. 1/2015 

k Správe o výsledkoch kontrol  - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 2/2015  - SPLNENÉ 

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 3/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

za I. – III. kvartál 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ za I. - III. kvartál 2014 

 

 

Uznesenie č. 4/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina 

k 30.09.2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina 

k 30.09.2014 

 

 

Uznesenie č. 5/2015  - SPLNENÉ 

k Informácii o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1.–3. štvrťrok 

2014 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 

1. – 3. štvrťrok 2014 

 

 

Uznesenie č. 6/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia  spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za III. 

štvrťrok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia  spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., za III. 

štvrťrok 2014 

 

 

Uznesenie č. 7/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Ing. Petrovi Mikovi, hlavnému kontrolórovi mesta Žilina, v zmysle § 18c ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné 

vykonávanie pracovných činností v roku 2014 odmenu vo výške 8% z mesačného 

platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 

2014, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 1 

954,56 € 
 

 

k Informácii o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline 

 

Uznesenie č. 8/2015 - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. v prípade, že je poslankyňa/poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline členom 

poslaneckého klubu pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, musí svoju príslušnosť ku 

klubu deklarovať písomne a to do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 9/2015  - SPLNENÉ 

k Informácii o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 10/2015  - SPLNENÉ 

k Voľbe členov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje návrh na doplnenie členov komisií mestského zastupiteľstva nasledovne: 

 

1. pre Komisiu finančnú 

 

členovia – neposlanci:  Mgr. Vanda Tuchyňová 

    

 

2. pre Komisiu dopravy a komunálnych služieb 

 

členovia – neposlanci:  Ing. Ľubomír Mateček 

    

 

3. pre Komisiu územného plánovania a výstavby 

 

členovia – neposlanci:  Ing. arch. Lucia Streďanská 

    

 

4. pre Komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 

členovia – neposlanci: Karol Čepec 

Ing. Milan Veliký 

 

II. volí členov a sekretárov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

1. pre Komisiu finančnú 

 

predseda:    Miroslav Kolenčiak    

 

členovia:    Ing. Ľubomír Bechný  

Ing. Martin Kapitulík 

Ing. Miroslav Sokol 

    

členovia – neposlanci:  Janka Kališová 

    Ing. Bc. Miroslav Mihál  

JUDr. Lukáš Mikloška 

Ing. Martin Sukupčák 

Mgr. Vanda Tuchyňová 
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sekretár:    Ing. Dagmar Slepičková  

 

2. pre Komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú 

 

predseda:    Mgr. Martin Barčík  

  

členovia:    Mgr. Jana Filipová 

    František Kosa 

Mgr. Ing. Peter Ničík     

    MUDr. Štefan Zelník, PhD. 

 

členovia – neposlanci:  Mgr. Milada Bohovicová 

    PhDr. Soňa Holúbková 

Mgr. Ivan Leitman 

Mgr. Erika Kanátová 

    

sekretár:    Anna Dugovičová  

 

3. pre Komisiu dopravy a komunálnych služieb  

 

 predseda:    Mgr. Branislav Delinčák  

  

 členovia:    MUDr. Peter Bačinský 

Jozef Badžgoň  

MUDr. Robert Ficek  

Ing. Ján Pažický      

  

členovia – neposlanci: Ing. Ján Barienčík, PhD. 

Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

     prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 

Doc. Ing. Marián Gogola, PhD. 

Ing. Ľubomír Mateček 

     Ing. Jovián Novotný 

 

 sekretár:   Ing. Peter Chvastek  

 

4. pre Komisiu územného plánovania a výstavby 

 

predseda:    Ing. arch. Dušan Maňák    

  

členovia:    Ing. Marian Janušek 

    Jozef Juriš  

Mgr. Anton Trnovec 

    

členovia – neposlanci:  Ing. František Holeša 

    Ing. arch. Rudolf Chodelka 

    Ing. Matej Jasenka, PhD. 

    Ing. Pavel Komárek  

    Ing. arch. Lucia Streďanská  
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sekretár:    Mária Brtnická  

 

5. pre Komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 

 predseda:    Ing. Ján Ničík    

 

členovia:    Mgr. Peter Cibulka 

    MUDr. Peter Durmis 

    Ing. Ľubomír Plešinger 

    Mgr. Marián Zrník  

 

členovia – neposlanci:  Mgr. Marek Adamov 

    Karol Čepec 

    Doc. Ing. Miloš Dudáš 

    Mgr. Peter Štanský 

Mgr. Eva Šustrová 

Ing. Milan Veliký 

       

sekretár:    Mgr. Peter Zánický  

 

6. pre Komisiu školstva a mládeže 

 

predseda:    Mgr. Peter Fiabáne    

 

členovia:    Ing. Dušan Dobšovič 

    Ing. Patrik Groma 

PaedDr. Ľudmila Chodelková 

Mgr. Emília Talafová  

 

členovia – neposlanci:  Mgr. Ladislav Čellár 

     PaedDr. Jana Halečková 

    Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A. 

PhDr. Alena Mičicová 

    Janka Mikolajová 

            

sekretár:    Janka Vavrová  

   

7. pre Komisiu životného prostredia 

 

predseda:    MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA    

 

členovia:    Mgr. Iveta Martinková 

    Ján Púček 

    

členovia – neposlanci:  Mgr. Milan Chvíla 

     Ing. Blanka Malá 

Rudolf Michalec 

Vladimír Randa 
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sekretár:    Ing. Marta Moravcová  

 

8. pre Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

mesta 
 

predseda:    Ing. Martin Kapitulík    

 

členovia:    Mgr. Peter Fiabáne 

Mgr. Emília Talafová 

Mgr. Anton Trnovec 

    MUDr. Štefan Zelník, PhD. 

 

 

Uznesenie č. 11/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. zmenu Rokovacieho poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: 

 

a) Článok 9, bod 4, za vetu „Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručí najneskôr 3 

dni pred zasadnutím.“ sa doplní veta: „Najneskôr 3 dni pred zasadnutím komisie 

bude na Úradnej tabuli mesta a na stránke www.zilina.sk aspoň v sekcii Komisie 

zverejnená informácia o mieste a čase konania zasadnutia komisie, ako aj 

program zasadnutia komisie.“ 

b) Článok 12, bod 1, prvá veta v pôvodnom znení „Rokovania komisií sú neverejné, 

ak komisia nerozhodne inak“ sa nahrádza textom: "Rokovanie komisie je verejné, 

ak ho komisia nevyhlási za neverejné. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia 

kapacity miestnosti, v ktorej komisia rokuje, na miestach vyhradených pre 

verejnosť. Verejnosť nesmie rušiť priebeh rokovania komisie. V prípade 

nevhodného správania alebo rušenia poriadku môže predsedajúci vykázať 

rušiteľa z rokovacej miestnosti. Ak rušenie rokovania komisie pokračuje ďalej, 

predsedajúci môže nariadiť vykázanie všetkej verejnosti z rokovacej miestnosti. 

Komisia vyhlási rokovanie za neverejné vždy, ak predmetom rokovania budú 

informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak 

predmetom rokovania komisie je: 

a. použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s 

výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta 

alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto, 

b. nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k 

majetku vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo 

prenechanie majetku mesta do užívania iným osobám.“ 

 

c) Článok 9, bod 5 v pôvodnom znení: „O účasti iných osôb, ktoré nie sú členmi 

komisie, okrem osôb uvedených v odseku 4 tohto článku, na zasadnutí komisie 

rozhodne komisia hlasovaním.“ sa nahrádza textom „Na rokovanie komisie môže 

predseda komisie z vlastného podnetu alebo na návrh iného člena komisie prizvať 

ďalších odborníkov z praxe.“ 
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Uznesenie č. 12/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu na zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: 

 

a)  v čl. 9 bod 14 sa pôvodný text sa nahrádza textom: 

„V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

občan,  predseda petičného výboru, prípadne inej iniciatívy, o ich vystúpení 

rozhodne na návrh predsedajúceho alebo poslanca mestské zastupiteľstvo 

hlasovaním. Predsedajúci na základe hlasovania zastupiteľstva umožní 

vystúpenie občanovi, predsedovi petičného výboru, prípadne inej iniciatívy resp. 

iného stanoveného zástupcu v časti všeobecná rozprava alebo v časti, ktorej sa 

jeho vystúpenie týka iba v prípade, že 

a. tento účastník informoval o záujme vystúpiť na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva predsedajúceho alebo poslanca najneskôr do ukončenia 

prezentácie pred zasadnutím a zároveň 

b. tento účastník využil všetky možnosti riešenia jeho problému inými spôsobmi, 

ktoré neboli účinné, čo preukáže relevantnými dokladmi.“  

 

b) Článok 6 sa dopĺňa o nový bod 5 v znení: „Účasť verejnosti na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva je zabezpečená aj prostredníctvom priameho online 

video prenosu zverejneného na internetovej stránke mesta. Z každého zasadnutia 

mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje videozáznam, ktorý sa zverejňuje na 

internetovej stránke mesta.“ 

 

 

Uznesenie č. 13/2015 - SPLNENÉ 

k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na zmenu v čl. 8 ods. 1 a 2 – nahradiť slovo „desaťnásobok“ slovom 

„päťnásobok“  

 

2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline v znení 

schváleného pozmeňujúceho návrhu s účinnosťou od 01.02.2015 

 

 

Uznesenie č. 14/2015 - SPLNENÉ 

k Informácii o poverení zástupcov primátora zastupovaním primátora mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o poverení Ing. Patrika Gromu ako prvého zástupcu primátora dňom 

09.12.2014 zastupovaním Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, v rozsahu 

plného úväzku  

 

2. mesačnú odmenu Ing. Patrika Gromu, prvého zástupcu primátora, v rozsahu 

päťnásobku odmeny za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, určenú 

v Zásadách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline  

3. Informáciu o poverení Mgr. Antona Trnovca ako druhého zástupcu primátora dňom 

09.12.2014 zastupovaním Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, v rozsahu 

plného úväzku  

 

4. mesačnú odmenu Mgr. Antona Trnovca, druhého zástupcu primátora, v rozsahu 

päťnásobku odmeny za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, schválenú 

v Zásadách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

5. Ing. Patrika Gromu a Mgr. Antona Trnovca ako členov Mestskej rady v Žiline, čím je 

zloženie Mestskej rady v Žiline nasledovné: 

 

Mgr. Martin Barčík  

Mgr. Branislav Delinčák 

Mgr. Peter Fiabáne 

Ing. Patrik Groma 

Ing. Martin Kapitulík 

Miroslav Kolenčiak  

Ing. arch. Dušan Maňák 

Ing. Ján Ničík 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

Mgr. Anton Trnovec 

  

II. schvaľuje 

 

1. za obdobie od 09.12.2014 do 31.01.2015 odmenu Ing. Patrika Gromu, prvého 

zástupcu primátora, vo výške päťnásobku odmeny za výkon funkcie poslanca 

mestského zastupiteľstva, určenej v Zásadách odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline platných do 31.01.2015, pričom odmena za mesiac december 

2014 bude vyplatená alikvotne odo dňa poverenia zastupovaním primátora mesta a za 

mesiac január 2015 bude vyplatená v plnom rozsahu v najbližšom výplatnom termíne 

 

2. za obdobie od 09.12.2014 do 31.01.2015 odmenu Mgr. Antona Trnovca, druhého 

zástupcu primátora, vo výške päťnásobku odmeny za výkon funkcie poslanca 

mestského zastupiteľstva, určenej v Zásadách odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline platných do 31.01.2015, pričom odmena za mesiac december 

2014 bude vyplatená alikvotne odo dňa poverenia zastupovaním primátora mesta a za 

mesiac január 2015 bude  vyplatená v plnom rozsahu v najbližšom výplatnom termíne 
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Uznesenie č. 15/2015  - SPLNENÉ 

k Informácii o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o vymenovaní Ing. Igora Lišku do funkcie prednostu Mestského úradu 

v Žiline dňom 08.12.2014 

 

 

Uznesenie č. 16/2015 - SPLNENÉ 

k Dodatku k zriaďovacej listine Materskej školy Zástranie, Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. návrh na doplnenie správnej formulácie nielen v čl. 2 bod 4 a bod 14 zriaďovacej 

listiny, ale aj čl. 1, čl. 2, bod 2, bod 4, bod 6 a aj bod 12  

 

2.  Dodatok  č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy Zástranie, Žilina zo dňa 

04.11.2003, č. j.: 309/9/2003, vydanej Mestom Žilina 

 

 

 

Uznesenie č. 17/2015  - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým oparením č. 5/2014 –  

Informatívna správa 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014 bola 

vypracovaná na základe zmien účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z 

EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a na základe spresnených reálnych a 

nevyhnutných potrieb mesta 

 

II. berie na vedomie 

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 5/2014 tak, ako 

je predložená 

 

 

Uznesenie č. 18/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 63/2011 zo dňa 

21.03.2011  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. ruší 

 

1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 63/2011 zo dňa 21.03.2011  v časti: 

 

„Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

 

I. schvaľuje 

 

1. primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu 

rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je: 

 

a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných 

prostriedkov v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi 

všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom 

(úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom 

nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + 

kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie) 

 

b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných 

prostriedkov v rámci jednotlivých programov, podprogramov 

programového rozpočtu, jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a medzi 

jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, 

všetkými úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná 

kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene 

celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové 

výdavky + výdavkové finančné operácie) 

 

2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu 

rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej 

časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí“ 

 

 

Uznesenie č. 19/2015 - z väčšej časti SPLNENÉ 

k Žiadosti o predloženie auditu inzercie a reklamy 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva 

predložil prehľad finančných prostriedkov vynaložených mestom na inzerciu a 

reklamu od roku 2007 do roku 2014 vrátane plánu čerpania finančných 

prostriedkov na inzerciu v roku 2015 v členení na jednotlivé tematické okruhy, 

druh masovokomunikačných prostriedkov a jednotlivé médiá 
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PLNENIE: Odbor tlačový a zahraničných vecí Mestského úradu v Žiline sa zhostil úlohy 

zodpovedne, o čom informoval aj poslancov na riadnom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Žiline. Predložená analýza obsahuje čerpané finančné prostriedky mesta 

na propagáciu, reklamu a inzerciu, členenú podľa jednotlivých rokov, dodávateľov a typov 

(tematických okruhov). Na získanie údajov sme použili údaje z ISS z modulu „Rozpočet“ 

vyčlenený na Propagáciu, reklamu a inzerciu (ekonomická klasifikácia 637003, zdroj 41).  

Poznámka k roku 2007: Vzhľadom na to, že v ISS nie sú k čerpaniu rozpočtov propagácie, 

reklamy a inzercie naviazané žiadne účtovné doklady, nie je možné poskytnúť relevantné 

údaje, koľko finančných prostriedkov sa reálne použilo v roku 2007. 
 

 

Uznesenie č. 20/2015 - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že  

 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 je 

vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015 

  

II. schvaľuje  

 

1. návrh doplniť v bode programu, v časti Výdavky v položke Prípravná a projektová 

dokumentácia – Areál žilinského športu v zátvorke text „spracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti“ 

 

2. návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 nasledovne: 

 

Bod I. – Grantový systém 

 

a) Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania – položka 

granty:  

10 000 €  

(pôvodná suma: 0 €, položka granty v pôvodnom návrhu nebola) 

b) Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry – položka 

granty: 

35 000 €  

(pôvodná suma: 25 000 €) 

 

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry – položka 

inštitucionálna podpora:  

30 000 €  

(pôvodná suma: 0 €, položka inštitucionálna podpora v pôvodnom návrhu 

nebola) 

 

c) Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu – položka 

granty: 

30 000 € (pôvodná suma: 20 000 €) 
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Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu – položka 

podpora športovým klubom: 

45 000 € (pôvodná suma: 40 000 €) 

 

d) Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia – 

položka granty:  

10 000 €  

(pôvodná suma: 0 €, položka granty v pôvodnom návrhu nebola) 

 

e) Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v oblasti sociálne služby – 

položka granty:  

10 000 €  

(pôvodná suma: 0 €, položka granty v pôvodnom návrhu nebola) 

 

3. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2015 tak, ako je 

predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov 

III. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline zabezpečením finančných prostriedkov v sume 

85 000 € na pokrytie navrhovaných zmien v bode II ods. 2 tohto uznesenia  

 

 

Uznesenie č. 21/2015 - SPLNENÉ 

k Zadaniu pre Územný plán zóny Žilina – IBV Hájik – Bradová 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – IBV Hájik – Bradová bolo po dobu viac ako 

30 dní zverejnené spôsobom v meste obvyklým a prerokované s orgánmi štátnej 

správy, samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami a vlastníkmi 

pozemkov v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona 

2. akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osôb a vlastníkov pozemkov sú zapracované v 

dopracovanom Zadaní pre Územný plán zóny Žilina – IBV Hájik – Bradová, resp. 

bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania Návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie 

 

II. schvaľuje 

 

1. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – IBV Hájik – Bradová podľa ustanovenia § 20 

ods. 7 písm. c) stavebného zákona 

 

 

Uznesenie č. 22/2015 – SPLNENÉ, bol predložený materiál, ktorý bol schválený uznesením 

č. 52/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby do 9. marca 2015 predložil poslancom 

mestského zastupiteľstva jednotlivé návrhy obsahov nových zmlúv s p. Trabelssiem 

(alebo s firmami s ním prepojenými), ktoré sú výhodnejšie pre mesto Žilina ako staré 

zmluvy uzavreté s uvedeným pánom (alebo s firmami s ním prepojenými), a ktoré sú 

pre mesto Žilina výhodnejšie ako navrhované zmluvy, ktoré MZ v Žiline odmietlo na 

svojom zasadnutí v júnu 2014. 

 

Obsahom nových predložených zmlúv bude najmä: 

a) odpredaj podzemného parkoviska Mirage shopping center, a.s. 

b) návrh novej (zrušenie starej) zmluvy o Žilinskej parkovacej spoločnosti, 

c) odkúpenie Športovej haly na Bôriku (aj s okolitými pozemkami) mestom Žilina, 

d) rozostavaná športová hala na Karpatskej ulici na Vlčincoch a jej odkúpenie alebo 

dostavanie, či zrušenie zmluvy, ktorej predmetom je výstavba tejto športovej haly, 

e) odkúpenie pozemku na Vlčincoch o výmere 15 000 m2 a 1 euro od Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, ktorý mesto Žilina predalo v roku 2008 Žilinskej 

parkovacej spoločnosti za 1 slovenskú korunu,  

f)  vysporiadanie pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina a (oprávneným či 

neoprávneným) užívateľom George Trabelssie (alebo firmy s ním prepojené), 

g) vysporiadanie finančných záväzkov medzi mestom Žilina a Georgom Trabelssie 

(alebo s firmami s ním prepojenými). 

 

Súčasťou materiálu bude návrh riešení v prípade neakceptovania navrhovaných 

zmlúv pánom Trabelssiem. 

 

 

Uznesenie č. 23/2015 - SPLNENÉ 

k Požiadavkám na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena 

a doplnok číslo 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Požiadavky na spracovanie úlohy Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 

2 

 

 

Uznesenie č. 24/2015 - SPLNENÉ, prijaté VZN č. 19/2015 

k Správe k upozorneniu prokurátora a návrhu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Žilina  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. prerokovalo 

 

1. upozornenie  prokurátora č. k. Pd 186/14/5511-2 zo dňa 24.11.2014  
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II. ukladá  

 

1. prednostovi Mestského úradu v Žiline vypracovať návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina 

 

 

Uznesenie č. 25/2015 - SPLNENÉ, prijaté VZN č. 4/2015 

 

k Správe k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov 

Mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 269/14/5511-5 zo dňa 04.12.2014 ako celku 

 

Uznesenie č. 26/2015 - SPLNENÉ, prijaté VZN č. 2/2015 

 

k Správe k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 2/2009 o podnikateľskej 

činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 257/14/5511-6 zo dňa 18.11.2014 (ďalej 

len „protest“) ako celku 

2. vyhovenie protestu v časti týkajúcej sa čl. 3, ods. 3, 4 a 5, čl. 5 ods. 4, písm. b) VZN, 

ktoré budú vypustené 

 

3. vyhovenie protestu v časti týkajúcej sa čl. 10 ods. 1 VZN, a to tak, že celý článok 10 

VZN bude nahradený novým znením 

 

 

Uznesenie č. 27/2015 - SPLNENÉ, prijaté VZN č. 9/2015 

 

k Správe k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 26/2012, ktorým sa vydáva 

prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 271/14/5511-6 zo dňa 05.12.2014 ako celku 
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Uznesenie č. 28/2015 - SPLNENÉ, list zaslaný a potvrdený aj NKÚ 

 

k Žiadosti Mestského zastupiteľstva v Žiline o kontrolu NKÚ v obchodnej spoločnosti 

s účasťou mesta Žilina Invest, s.r.o. 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby bezodkladne požiadal Najvyšší kontrolný 

úrad Slovenskej republiky o vykonanie kontroly v obchodnej spoločnosti s účasťou 

mesta Žilina Invest, s.r.o. so sídlom Námestie obetí komunizmu I, Žilina, IČO: 36 416 

754 za obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2014 a aby zabezpečil všetky potrebné úkony 

súvisiace so žiadosťou o kontrolu NKÚ v spoločnosti Žilina Invest, najmä aby túto 

žiadosť zákonným a bežným spôsobom doručil NKÚ 

 

 Uznesenie č. 29/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ, na funkciu konateľa spol. Obytný súbor 

Krasňany, s.r.o. bolo vyhlásené a realizované výberové konanie. Nominácie do ostatných 

právnických osôb (s výnimkou MsHK, a.s. a MsHKM, s.r.o.) boli schválené uznesením č. 

103/2015 a 133/2015.  

 

k Personálnym zmenám v obchodným spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v termíne do 60 dní zabezpečil vykonanie 

výberových konaní na funkcie Mestom Žilina menovaných štatutárnych zástupcov 

obchodných spoločností s účasťou mesta, a to na základe štvorčlennej výberovej 

komisie zloženej z poslancov zastupiteľstva s paritným zastúpením každého 

poslaneckého klubu. Administratívnu časť požadovaných odborných kritérií pripraví 

odbor vnútorných vecí na základe požiadaviek výberovej komisie. Ďalej prednostu 

poveruje, aby po ukončení výberových konaní predložil zastupiteľstvu návrh na 

schválenie zástupcov Mesta Žilina - štatutárnych zástupcov spoločností s účasťou 

Mesta Žilina vychádzajúci z výsledkov výberových konaní.  

 

2. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby predsedovi každého poslaneckého klubu v 

dostatočnom časovom predstihu oznámil termín a miesto konania výberových konaní 

na funkcie Mestom Žilina menovaných štatutárnych zástupcov obchodných 

spoločností s účasťou mesta, a aby na tieto výberové konania prizval zástupcu 

každého poslaneckého klubu ako riadneho člena výberovej komisie. Mená zástupcov 

jednotlivých poslaneckých klubov vo výberových komisiách oznámia prednostovi 

mestského úradu predsedovia poslaneckých klubov. 
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3. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na najbližšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva predložil zastupiteľstvu návrh na schválenie zástupcov Mesta Žilina - 

členov dozorných rád spoločností s účasťou Mesta Žilina s nasledovným obsahom: 

 

a) členmi dozorných rád obchodných spoločností s účasťou Mesta Žilina budú 

poslanci z jednotlivých poslaneckých klubov alebo poslaneckými klubmi 

delegovaní zástupcovia v paritnom zastúpení 

 

b) každý poslanecký klub bude mať zástupcu v dozornej rade každej spoločnosti, 

ktorej je Mesto Žilina jediným spoločníkom, ako aj v spoločnosti s účasťou 

mesta, kde je jediným spoločníkom mesta iná spoločnosť s účasťou mesta, ktorej 

je Mesto Žilina jediným spoločníkom. Mená zástupcov jednotlivých poslaneckých 

klubov oznámia prednostovi ich predsedovia. 

 

c) na zástupcoch Mesta Žilina v dozorných radách spoločností, ktorých nie je Mesto 

Žilina jediným spoločníkom, sa dohodnú predsedovia jednotlivých poslaneckých 

klubov a mená zástupcov oznámia prednostovi, ktorý ich zapracuje do návrhu  

 

 

Uznesenie č. 30/2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  - SPLNENÉ. Uzatvorená NZ 71/2015 zo dňa 24.2.2015 účinná od 3.3.2015. 

 

1. prenájom nehnuteľností pod budovou materskej školy Závodie, ul. J. Závodského 

vrátane jej areálu na dobu 30 rokov a to časť parc. č. KN-C 2, ktorá je identická 

s parc. č. KN-E 2,3,4 v k. ú. Závodie od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Žilina -

Závodie, ktoré sú  uvedené na LV č. 1361 za cenu 1 €/ročne s podmienkou, že budova 

materskej škôlky ako aj areál bude slúžiť celých 30 rokov na tento účel  

 

 

Uznesenie č. 31/2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje    - V RIEŠENÍ, zámer schvaľuje riaditeľstvo SPF v Bratislave, kde nám 

oznámili, že zmluvu pripravia do konca kalendárneho roka 2015. 
 

1. odkúpenie parc. č. KN-C 1220/195, vodné plochy v k. ú. Brodno o výmere 210 m2 od 

SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36 Bratislava, pre 

stavbu: „Lávka pre peších a cyklistov – Brodno - Vranie“ za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom vo výške 3,44 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 722,40 € 
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Uznesenie č. 32/2015 - V RIEŠENÍ, v rámci uvedenej stavby sa musel meniť projekt. 

Príslušné výkupy sa budú realizovať v zmysle nového projektu. 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

  

1. odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 34/2013 a to  

parc. č. KN-C 5816/3, zast.pl. o výmere 40 m2 a parc. č. KN-C 3034/3, ostat.pl. 

o výmere 27 m2 každá v ½-ci od p. Danky Štalmaškovej, bytom Bagarova č. 1552/10 

Žilina za cenu 17,53 €/m2, čo predstavuje celkovú finančnú čiastku 587,25 €. 

Odkúpenie nehnuteľností sa realizuje v súlade so stavbou: „Výstavba cyklotrás II. 

etapa trasa V9 Vlčince - Vodné dielo“ 

 

 

Uznesenie č. 33/2015 - SPLNENÉ. Uzatvorená NZ 61/2015 zo dňa 27. 02.2015 účinná od 

28.2.2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy 3/5 väčšinou všetkých poslancov do 30.06.2018 na časť 

pozemku  parc. č. KN-E 457/802, t.tr.pl. o výmere 12 m2 v k. ú. Bánová za účelom 

zriadenia dočasnej prípojky vodovodného potrubia v súvislosti so stavbou diaľnice 

„D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“ so spoločnosťou  Váhostav – Sk, a. s. 

so sídlom Priemyselná 6 Bratislava, IČO: 31 356 648, za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 2014-034 vo výške 4,546 €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom vo 

výške 54,55 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9  písm. c/ zák. č. 

138/91 Zb., z dôvodu, že ide o stavbu celoštátneho významu a uvedená časť pozemku 

je potrebná pre realizáciu prípravy stavby diaľnice, pričom cena za prenájom za celé 

obdobie nájmu je splatná v deň účinnosti zmluvy 

 

 

Uznesenie č. 34/2015 - SPLNENÉ. Uzatvorená NZ  88/2015  zo dňa 23.03.2015, účinná od 

30.03.2015. 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

   

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy 3/5 väčšinou všetkých poslancov v termíne od 

30.01.2015 do 29.01.2018 pre stavbu diaľnice „D1 Hričovské Podhradie – Lietavská 

Lúčka“ s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Mlynské Nivy č. 45 

Bratislava, IČO: 35 919 001 za celkovú čiastku 191,81 €/ročne, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 9  písm. c/ zák. č. 138/91 Zb.,  z dôvodu, že ide 

o stavbu celoštátneho významu a uvedené diely pozemkov sa vyžadujú pri realizácii 



      

 

26 
 

prípravy stavby diaľnice. Ide o nasledovné diely pozemkov v zmysle GP 56/2013 v k. 

ú. Bánová:  

 

Diel 
č. 
LV 

Parc.KN
-E 

Celkov
á 

výmera 
parcely 

(m2) 

Objekt 
Výmer
a dielu 

m2   

Druh 
pozemk

u 

Spoluvl
. Podiel 

Cena 
za m2 
a rok 
(€) 

Nájom za rok (€) 

290 271
3 

457/164 1155 101-
00 

8 
zast.pl. 1/1 2,29 

18,32 

299 271
3 

457/906 1749 101-
00 

8 
orná p. 1/1 2,29 

18,32 

311 271
3 

457/169 488 101-
00 

3 zast.pl. 1/1 2,29   6,87 

319 271
3 

457/249 1244 101-
00 

10 
orná p. 1/1 2,29 

22,90 

326 271
3 

457/206 2096 101-
00 

14 orná p. 1/1 2,29 32,06 

491 
271
3 

457/41 830 
101-
00 

6 TTP 1/1 2,06  12,36 

306 271
3 

457/941 
221 

101-
00 

3 TTP 1/1 
2,06 

  6,18 

467 271
3 

865/5 9890 454-
00 

44 vodná 
pl. 

1/1 1,7  74,80 

Spolu                                                                       191.81 

 

Uznesenie č. 35/2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje - SPLNENÉ. Uzatvorenie NZ 41/2015 zo dňa 19.03.2015, účinná od 

23.03.015. 
 

1. znenie predloženej Nájomnej zmluvy uzatváranej medzi Mestom Žilina 

a WORKOUT TEAM ŽILINA 

 

 

Uznesenie č. 36/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7754, zast.pl. 

o výmere 989 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9935 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Trnavská, súp. č. 1355 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5452, kat. úz. Žilina, a to: Ing. Ivan Iskra a manželka Jaroslava Iskrová, rod. 
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Bullová, obaja trvale bytom Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina – podiel 81/4322, Marta 

Malčáková, rod. Fölkelová, trvale bytom Námestie Ľudovíta Fullu 1666/14, 010 08 

Žilina - podiel 41/4322, Vladimír Jurík, trvale bytom Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina 

– podiel 62/4322, Martin Bednár, trvale bytom Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina – 

podiel 41/4322, Vladimír Belošic a manželka Barbora Belošicová, rod. Maliková, 

obaja trvale bytom Trnavská 1355/6, 010 08 Žilina – podiel 62/4322, Veronika 

Kováčová, rod. Dudášová, trvale bytom Trnavská 1355/6, 010 08 Žilina – podiel 

62/4322, Alica Piscitelliová, rod. Fillová, trvale bytom Lung.di Levante 64, 70054 

Giovinazzo, Taliansko – podiel 41/4322, Ing. Lenka Lacková, rod. Lacková, trvale 

bytom Senická 622/1, 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny – podiel 62/4322, 

Michal Gašpierik, trvale bytom Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina – podiel 41/4322 za 

cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky 

č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo 

vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ 15/2015 zo dňa 17. 02.2015, ovkladovaná pod V 1289/2015 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8100, zast.pl. 

o výmere 1523 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Javorová, súp. č. 3072 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5684, kat. úz. Žilina, a to: Ing. Katarína Paulínyová, rod. Svinčáková, trvale 

bytom Trnavská 1356/9, 010 08 Žilina – podiel 49/7162 v 1/4, Mgr. Alena Piešová, 

rod. Svinčáková, trvale bytom Chlumeckého 3150/9, Bratislava-Ružinov – podiel 

49/7162 v 1/4, Mgr. Katarína Čellárová, rod. Roubalová, trvale bytom Javorová 

3072/12, 010 07 Žilina – podiel 49/7162, Bc. Peter Štetiar, trvale bytom Javorová 

3072/12, 010 07 Žilina – podiel 49/7162 v 1/2, Ivana Štetiarová, rod. Uríková, trvale 

bytom Javorová 3072/12, 010 07 Žilina – podiel 49/7162 v 1/2, Soňa Španiková, rod. 

Španiková, trvale bytom Dubová 3274/2, 010 07 Žilina – podiel 49/7162, 

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského, Slovenská provincia, so sídlom Včelárska 

8, 821 05 Bratislava, IČO: 00 599 093 – podiel 49/7162, Emília Kvaššayová, rod. 

Kvaššayová, trvale bytom Javorová 3072/11, 010 07 Žilina – podiel 49/7162, Ľuboš 

Chrenko a manželka Mária Chrenková, rod. Bučová, obaja trvale bytom Javorová 

3072/11, 010 07 Žilina – podiel 49/7162, Mgr. Milan Hujík, trvale bytom Javorová 

3072/10, 010 07 Žilina – podiel 96/7162 v 1/6, Ing. Katarína Dragúňová, rod. 

Hujíková, trvale bytom Hečkova, 2425/40, 010 01 Žilina – podiel 96/7162 v 1/6, 

Mgr. Michal Hrianka, trvale bytom Javorová 3072/10, 010 07 Žilina – podiel 

96/7162, Ing. Jaroslav Mlynka a manželka Ing. Eva Mlynková, rod. Kubová, obaja 

trvale bytom Javorová 3072/10, 010 07 Žilina – podiel 96/7162, doc. Ing. Peter 

Braciník, PhD. a manželka Katarína Braciníková, rod. Chovancová, obaja trvale 

bytom Javorová 3072/10, 010 07 Žilina – podiel 96/7162, Ing. Katarína Paďhová, 

rod. Paďhová, trvale bytom Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina – podiel 96/7162, Mgr. 

Miroslava Brezáni, rod. Mičudová, trvale bytom Javorová 3072/9, 01 07 Žilina – 

podiel 84/7162, Viera Čabáková, rod. Valicová, trvale bytom Javorová 3072/8, 010 

07 Žilina – podiel 84/7162 a 16/7162, Mgr. Gabriela Harkabusová, rod. 

Chmurčiaková, trvale bytom Javorová 3072/8, 010 07 Žilina – podiel 84/7162, 

Československá provincie Kongregace sester Služebnic Nejsvětejší Panny Marie bez 

poskvrny počaté (slezké), so sídlom Na koutě 425, 735 81 Bohumín, ČR, IČO: 

00 390 305 – podiel 96/7162, Ing. Michal Hauer, trvale bytom Javorová 3072/7, 010 
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07 Žilina – podiel 96/7162, Mgr. Katarína Schopp, rod. Krasnecová, trvale bytom 

Javorová 3072/7, 010 07 Žilina – podiel 96/7162 v 1/8, Bc. Alexandra Šuta, rod. 

Krasnecová, trvale bytom Trnavská 1357/14, 010 08 Žilina – podiel 96/7162 v 1/8, 

Miroslava Krasnecová, rod. Krasnecová, trvale bytom Javorová 3072/7, 010 07 Žilina 

– podiel 96/7162 v 1/8, Mgr. Ľuboš Pyšný a manželka Silvia Pyšná, rod. Sitárová, 

obaja trvale bytom Javorová 3072/7, 010 07 Žilina – podiel 96/7162, Ing. arch. 

Ľubomír Zaymus a manželka Ing. arch. Mária Zaymusová, rod. Vavrová, obaja trvale 

bytom Javorová 3072/7, 010 07 Žilina – podiel 96/7162 za cenu určenú v zmysle 

ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. 

vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve 

žiadateľov 

PLNENIE: KZ 16/2015 zo dňa 1.4.2015, návrh na vklad podaný 13.05.2015. 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7900, zast.pl. 

o výmere 716 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Karola Kmeťku, súp. č. 3165 v Žiline, 

zapísanom na LV č. 5576, kat. úz. Žilina, a to: Ing. Peter Funtik, trvale bytom Karola 

Kmeťku 3165/7, 010 08 Žilina – podiel 90/3978 v 1/2, Mgr. Andrea Funtiková, rod. 

Štefková, trvale bytom Karola Kmeťku 3165/7, 010 08 Žilina – podiel 90/3978 v 1/2, 

Zsolt Ádám a manželka Ivana Ádámová, rod. Rodziňáková, obaja trvale bytom 

Karola Kmeťku 3165/7, 010 08 Žilina – podiel 74/3978 za cenu určenú v zmysle 

ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. 

vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve 

žiadateľov 
PLNENIE: KZ 22/2015 zo dňa 18.03.2015, návrh na vklad podaný 15.04.2015.  

 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) 
 

Uznesenie č. 37/2015 - SPLNENÉ. Rokovania prebehli, následne predložená návrh na 

schválenie zámeny, ktorý bol schválený uznesením č. 193/2015. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline rokovaním s Bilingválnym Gymnáziom 

o zámene pozemkov v termíne do 02.02.2015 

 

Uznesenie č. 38/2015 - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá 
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1. prednostovi Mestského úradu v Žiline vypracovať analýzu výberu miestnych daní 

a miestnych poplatkov fyzických a právnických osôb v meste Žilina za obdobie rokov 

2013 a 2014. Analýzu je potrebné rozčleniť podľa jednotlivých mestských častí 

nachádzajúcich sa v meste Žilina. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na zmenu v čl. 11 Drobné stavebné odpady v bode 2 upraviť z pôvodného 

znenia „objem nad 4 m3“ na znenie  „objem nad 1 m3 na 1 osobu“ 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 6/2013 o odpadoch v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 
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z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 09.03.2015 

 

 

Uznesenie č. 39/2015  - SPLNENÉ 

k Správe o výsledkoch kontroly 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontroly 

 

 

Uznesenie č. 40/2015 - SPLNENÉ, vízia predložená na 5. MZ dňa 18.5.2015 v bode 

Všeobecná rozprava, str. 37 zápisnice 

k Správe o hospodárení spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - stav záväzkov  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. vedenie spoločnosti predložiť víziu budúcnosti a ďalšieho fungovania MsHK Žilina, 

a.s. z pohľadu majoritného vlastníka spoločnosti mesta Žilina do programu 5. 

zasadnutia mestského zastupiteľstva (18.05.2015) 

 

II. berie na vedomie 

 

1. havarijný stav strojovne,  pričom na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 

vedenie MsHK Žilina, a.s. predloží návrhy na riešenie 

 

2. Správu o hospodárení spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - stav záväzkov 

 

 

Uznesenie č. 41/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o hospodárení spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2014  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 42/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2014  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 
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1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 43/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2015 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. dopĺňa členov grantových komisií 

 

1. pre oblasť športu – Ing. Ján Pažický 

 

2. pre oblasť životného prostredia – Ing. Marian Janušek 

 

3. pre oblasť kultúry – Mgr. Branislav Delinčák 

 

II. schvaľuje 

 

1. Vymenovanie predsedov a členov grantových komisií pre rok 2015 

 

 

Uznesenie č. 44/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na odvolanie a vymenovanie členov – neposlancov komisií mestského 

zastupiteľstva 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. odvoláva 

 

1. Rudolfa Michalca z funkcie člena – neposlanca Komisie životného prostredia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

II. volí členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

1. pre Komisiu územného plánovania a výstavby 

 

Ing. arch. Stanislav Toman 

 

2. pre Komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja 

 

 PhDr. Jaroslava Hubková 

 

3. pre Komisiu životného prostredia 

 

Mgr. Terézia Straňáková 
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Uznesenie č. 45/2015 - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší  

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 20/2015 k Rozpočtu mesta Žilina na 

rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015, zo dňa 26.01.2015  

 

II. konštatuje, že  

 

1. návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015  

je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015  

 

III. schvaľuje  

 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2015 tak, ako je predložená  

 

 

Uznesenie č. 46/2015 - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že  

 

1. návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 je 

vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015  

 

II. schvaľuje  

 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2015 tak, ako je predložená  

 

 

Uznesenie č. 47/2015  - SPLNENÉ 

k Analýze výberu miestnych daní a miestnych poplatkov fyzických a právnických osôb v 

meste Žilina za obdobie rokov 2013 a 2014  podľa jednotlivých mestských častí  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie  

 

1. informatívny materiál tak, ako je predložený 
 

 

Uznesenie č. 48/2015 - SPLNENÉ 

k Požiadavkám na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena 

a doplnok číslo 3 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje  

1. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmena 

a doplnok číslo 3 
 

 

Uznesenie č. 49/2015  - SPLNENÉ 

k Informácii k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 19/2015 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 19/2015  

 

 

Uznesenie č. 50/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie zámeru spojenia Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Materskej 

školy, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtových organizácií 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer spojenia Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Materskej školy, Do Stošky 5, 

Žilina, rozpočtových organizácií 

 

 

Uznesenie č. 51/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie zámeru zaradenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina ako súčasti ZŠ, V. 

Javorku 32, Žilina, rozpočtovej organizácie  

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zmenu názvu bodu č. 18 programu   Návrh na schválenie zámeru reštrukturalizácie 

a optimalizácie zariadenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina, rozpočtovej organizácie 

  

2. zámer reštrukturalizácie a optimalizácie zariadenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina, 

rozpočtovej organizácie 

 

 

Uznesenie č. 52/2015 - SPLNENÉ, o výsledkoch boli poslanci priebežne informovaní. 

Informácie posielal aj p. Trabelssie mailom všetkým poslancom + poslanci dostali CD 

s požadovanými zápisnicami. 

 

k Informácii k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2015   

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2015 

 

II. odporúča primátorovi mesta Žilina  

 

1. pokračovať v rokovaniach s pánmi Georgom Trabelssiem a Johnom Trabelssiem 

najmä o nasledovných témach: 

 

a) zvýšenie rozhodovacej právomoci mesta Žilina v Žilinskej parkovacej spoločnosti 

na väčšinový podiel - viac ako 51%  (a informácia o podmienkach p. 

Trabelssieho, ktoré sú pre neho prijateľné v prípade uvedeného zvýšenia 

právomoci mesta), 

b) odstúpenie mesta Žilina od zmluvy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou 

obojstrannou dohodou (a informácia o podmienkach p. Trabelssieho, ktoré sú pre 

neho prijateľné v prípade odstúpenia mesta od zmluvy dohodou oboch strán), 

c) termín a cena predaja podzemných parkovacích garáží pod OC Mirage firme 

Mirage shopping center, a.s. (a informácia o podmienkach p. Trabelssieho, ktoré 

sú pre neho prijateľné v prípade uvedeného predaja), 

d) termín dostavania športovej haly na Karpatskej ulici a lepšie podmienky pre 

mesto Žilina v prípade prevádzky tejto haly – napríklad aj vzhľadom na predaj 

pozemku 27 151 m2  na Karpatskej ulici na Vlčincoch, ktorý v roku 2009 na účel 

výstavby haly mesto Žilina predalo Žilinskej parkovacej spoločnosti za 1 

slovenskú korunu) (a informácia o podmienkach p. Trabelssieho, ktoré sú pre 

neho prijateľné v prípade dostavania a prevádzky tejto haly a podpísania doplnku 

k zmluve, ktorý zabezpečí lepšie podmienky pre mesto Žilina ako sú v doterajšej 

zmluve), 

e) odkúpenie športovej haly na Bôriku aj s priľahlými pozemkami okolo mestom 

Žilina (a informácia o podmienkach p. Trabelssieho, ktoré sú pre neho prijateľné 

v prípade odpredaja športovej haly aj s pozemkami), 

f) vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina, a na ktorých má 

firma blízka pánovi Trabelssiemu (Mirage Shopping Center) postavené 

nehnuteľnosti alebo ich užíva, pričom tieto mestské pozemky sú využívané 

neoprávnene (nevzťahuje sa na ne žiadna platná zmluva), 

g) vyrovnanie všetkých finančných záväzkov (podlžností) firiem pána Trabelssieho 

a jemu blízkych firiem voči mestu Žilina  

 

2. aby na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 20.04.2015 informoval 

poslancov o výsledkoch uvedených rokovaní 

 

III. poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline 

 

1. aby do 20.04.2015 písomne informoval poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

uvedením odpovedí na tieto otázky: 

 

a) Akú hodnotu (financie, nehnuteľnosti...) dôležitú pre vyberanie financií za 

parkovanie v Žiline vložila doteraz firma SIRS do Žilinskej parkovacej 

spoločnosti? 

b) Koľko percent majetkového a koľko percent rozhodovacieho podielu má SIRS 

v Žilinskej parkovacej spoločnosti? 
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c) Ako sa použili financie a nehnuteľnosti SIRS vložené do Žilinskej parkovacej 

spoločnosti? 

d) Akú hodnotu (financie, nehnuteľnosti...) dôležitú pre vyberanie financií za 

parkovanie vložilo doteraz Mesto Žilina  do Žilinskej parkovacej spoločnosti? 

e) Koľko percent majetkového a koľko percent rozhodovacieho podielu má Mesto 

Žilina v Žilinskej parkovacej spoločnosti? 

f) Ako sa použili financie a nehnuteľnosti Mesta Žilina vložené do Žilinskej 

parkovacej spoločnosti? 

g) Koľko financií doteraz vybrala za parkovanie v Žiline Žilinská parkovacia 

spoločnosť (za každý rok)? 

h) Koľko nových parkovacích miest sa za tieto financie v Žiline vybudovalo? Koľko 

z toho počtu bolo mimo podzemných garáží pod OC Mirage? 

i) Koľko financií (za každý rok) z celkového objemu za výber parkovného prišlo na 

účet mesta? Koľko nových parkovacích miest v Žiline sa za tieto financie 

vybudovalo? Koľko parkovacích miest z toho počtu bolo mimo podzemných 

garáží pod OC Mirage? 

j) Koľko financií (za každý rok) z celkového objemu za výber parkovného prišlo na 

účet Nadácii Spoločne pre región? Čo sa stalo s týmito peniazmi? Koľko nových 

parkovacích miest v Žiline sa za tieto financie vybudovalo? Koľko parkovacích 

miest z toho počtu bolo mimo podzemných garáží pod OC Mirage? 

k) Koľko financií (za každý rok) z celkového objemu za výber parkovného ostalo 

Žilinskej parkovacej spoločnosti? Na čo sa prevažne použili tieto peniaze? Koľko 

nových parkovacích miest v Žiline sa za tieto financie vybudovalo? Koľko 

parkovacích miest z toho počtu bolo mimo podzemných garáží pod OC Mirage?   

l) Aké pôžičky (a v akom objeme, s akými úrokmi) si zobrala Žilinská parkovacia 

spoločnosť, ako ich spláca a na čo sa požičané financie použili? 

m) Komu poskytla finančné pôžičky (a v akom objeme, s akými úrokmi) Žilinská 

parkovacia spoločnosť, ako sú peniaze splatené? 

n) Koľko stála doterajšia ročná prevádzka (za každý rok) Žilinskej parkovacej 

spoločnosti (len náklady nevyhnutné pre výber parkovaného – prevádzkové aj 

kapitálové)? 

o) Koľko ročne prispieva Mesto Žilina Žilinskej parkovacej spoločnosti (vyčíslené 

financie za platy policajtov, ktorí denne asistujú pri pokutách a zakladaní papúč 

a pod.)? 

p) Koľko stála výstavba podzemných garáží pod OC Mirage? 

q) Z akých zdrojov sa financovala výstavba podzemných garáží pod OC Mirage?  

r) Koľko ešte (k 8.3.2015) treba splatiť bankám za pôžičku, ktorú spláca Mesto 

Žilina za výstavbu podzemných garáží pod OC Mirage? 

s) Je pravda, že podzemné garáže pod OC Mirage sú stavebne spojené s OC Mirage 

tak, že tvoria spolu neoddeliteľný celok? 

t) Aké sú finančné záväzky/podlžnosti Žilinskej parkovacej spoločnosti voči mestu 

Žilina k 08.03.2015? Ak sú nejaké takéto podlžnosti, čo robí Mesto Žilina, aby  

ich vymohlo? 

 

2. aby do 20.04.2015 mailom zaslal poslancom mestského zastupiteľstva všetky 

zápisnice z valných zhromaždení a z dozorných rád Žilinskej parkovacej spoločnosti 

od roku 2003 do roku 2015 
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k Informácii k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2015 - SPLNENÉ, 

rokovanie bolo na zasadnutí MR dňa 30.3.2015. 

 

 

Uznesenie č. 53/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

1. návrh, aby Mestská rada v Žiline rokovala ohľadom športovej haly a iných 

problematických veciach s p. Trabelssiem 

 

 

Uznesenie č. 54/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1290/32, zast.pl. o výmere 125 m² v k. ú. Žilina, 

zapísaný na LV č. 288 pre k. ú. Žilina na Stavomontáže, a. s. so sídlom Bytčická 2, 

Žilina, IČO: 31 643 841, za cenu 1 € 

PLNENIE: KZ 336/2015, odvkladovaná pod V-5601/2015 

 

Uznesenie č. 55/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú  s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

pozemok pod garážou parc. č. KN-C 2893/135, zast.pl. o výmere 14 m2 v zmysle 

geometrického plánu 41/2014 za cenu 15,- €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 210 

€ 3/5 väčšinou všetkých poslancov s Ing. Milanom Chúpekom PhD., bytom 

Klimovské 1325/21, Žilina - Trnové z dôvodu vysporiadania stavby garáže vo 

vlastníctve žiadateľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. č. 138/91 Zb. a to z dôvodu, že vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú 

stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázať právny 

vzťah k pozemku pod garážou. Po pridelení súpisného čísla a jeho zapísaní na 

Okresnom úrade, odbore katastrálnom dôjde k jej odpredaju. 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 122/2015 zo dňa 24. 04.015, účinná od 27.04.2015  

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú  s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

pozemok pod garážou parc. č. KN-C 6754, zast.pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina za 

cenu 15,- €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 300 € 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s Ing. Eduardom Gabrišom, bytom Predmestská 1711/44, Žilina z dôvodu 

vysporiadania stavby garáže vo vlastníctve žiadateľa, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. a to z dôvodu, že vlastník 
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stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie 

súpisného čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou. Po 

pridelení súpisného čísla a jeho zapísaní na Okresnom úrade, odbore katastrálnom 

dôjde k jej odpredaju. 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 123/2015 zo dňa 20.04.2015, účinná od 21.04.2015. 

 

Uznesenie č. 56/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. 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: 

parc. č. KN-C 951/28, ostat.pl. o výmere 21890 m2  

parc. č. KN-C 951/50, zast.pl.  o výmere    250 m2  

parc. č. KN-C 951/51, ostat.pl. o výmere   1828 m2 

parc. č. KN-C 951/69, ostat.pl. o výmere 20530 m2 

parc. č. KN-C 951/72, ostat.pl. o výmere   1246 m2 

parc. č. KN-C 951/94, ostat.pl. o výmere     505 m2  

parc. č. KN-C 951/95, ostat.pl. o výmere   1239 m2 

parc. č. KN-C 951/96, ostat.pl. o výmere     627 m2 

parc. č. KN-C 951/97, ostat.pl. o výmere   194 m2 

Zároveň prenajímateľ - Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava udeľuje súhlas 

s prenechaním do podnájmu nasledovné časti predmetu nájmu v k. ú. Budatín:  

 

parc. č. KN-C 951/69, ostat.pl. o výmere 20530 m2 v prospech podnájomcu 

Regionálne občianske združenie „Zvierací domov SOS“, Juraja Závodského 164, 

Žilina  a  

 

parc. č. KN-C 951/50, zast.pl. o výmere 250 m2 a parc. č. KN-C 951/51, ostat.pl. 

o výmere 1828 m2, parc. č. KNC 839/3 o výmere 279 m2 v prospech Žilinského klubu 

vodákov. 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 273/2015 zo dňa 04.05.2015, účinná od 6.05.2015 

 

Uznesenie č. 57/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší  

 

1. uznesenie č. 119/2014 mestského zastupiteľstva zo dňa 22.09.2014 

  

II. schvaľuje  
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1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 30 rokov na pozemky v k. ú. Mojšová 

Lúčka, zapísané na LV č. 421 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 miestnej komunikácie a verejných plôch v k. ú. Mojšová Lúčka:  

parc. č. KN-C 610/24, t.tr.p. o výmere 2300 m2 

parc. č. KN-C 610/25, t.tr.p. o výmere 340 m2 

parc. č. KN-C 610/185, ostat.pl. o výmere 611 m2 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 272/2015 zo dňa 4.5.2015, účinná 6.5.2015. 

 

Uznesenie č. 58/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s Helena Mináriková s.r.o., sídlo: Pittsburgská 2971/12, 010 08 Žilina, IČO: 

47 424 974, na časť pozemku parc. č. KN-C 7753 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, 

o výmere 4,2 m2 na Ul. Trnavská pod predajným stánkom so sortimentom predaja 

balených potravín, ovocia, zeleniny, drogérie, tlače, tabakových výrobkov 

a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle 

uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m2/rok, čo predstavuje 

celkové ročné nájomné 672,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že 

žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 282/2015 zo dňa 22.06.2015, účinná 1.7.2015 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s Jankou Záhorovou, miesto podnikania: Bzinská 65/16, 026 01 Bziny, IČO: 

44 264 747, na časť pozemku parc. č. KN-C 7956 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, 

o výmere 9 m2 na Ul. Borová pod predajným stánkom so sortimentom predaja 

zmrzliny, syrových výrobkov, občerstvenia, potravinárskeho tovaru (bez 

alkoholických a tabakových výrobkov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 

146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 114,- €/m2/rok, čo predstavuje celkové 

ročné nájomné 1.026,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ 

je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 283/2015 zo dňa 29.05.2015, účinná 1.7.2015 

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s Danou Slávikovou, miesto podnikania: Smreková 3092/2, 010 01 Žilina, IČO: 

40 132 072, na časť pozemku parc. č. KN-C 8048/1 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, 

o výmere 5,34 m2 na Ul. Borová pod predajným stánkom so sortimentom predaja 

tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za 

cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- 

€/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 854,40 €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším 

nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 284/2015 zo dňa 15.06.2016, účinná 1.7.2015 

4. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s ABE Žilina, s.r.o., sídlo: Hlinská 2588/22, 010 01 Žilina, IČO: 46 001 093, na časť 
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pozemku parc. č. KN-C 6276/1 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 7,3 m2 (stánok 

o výmere 6,8 m2 + skrinka na tlač o výmere 0,5 m2) na Ul. Gabajova pod predajným 

stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru 

(bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo 

dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 

1.168,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom 

predajného stánku a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 285/2015 zo dňa 15.06.2015, účinná 1.7.2015 

5. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

Zdenkou Škybrahovou, miesto podnikania: Turzovka Stred 13, 023 54  Turzovka, 

IČO: 47 081 953, na časť pozemku parc. č. KN-C 7846 v k. ú. Žilina, zast. plocha a 

nádvorie, o výmere 6,6 m2 na Ul. Nitrianska pod predajným stánkom so sortimentom 

predaja tlače, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických 

nápojov) za cenu stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo 

výške 160,- €/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 1.056,- €, a to 3/5 

väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku 

a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 286/2015 zo dňa 25.06.2015, účinná 1. 7.2015. 

6. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s Ing. Janou Rožníkovou, bytom Závadská 790/63, 914 41 Nemšová, na časť 

pozemku parc. č. KN-C 7672/1 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 8,8 

m2 na Ul. Slovanská cesta pod predajným stánkom so sortimentom predaja 

potravinárskeho tovaru (bez alkoholických a tabakových výrobkov) za cenu 

stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 114,- 

€/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 1.003,20 €, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším 

nájomcom 

PLNENIE: NZ neuzatvorená, pred podpisom vlastníčka stánok predala novému 

vlastníkovi- (PEZA)  schválené uznesením 148/2015 

7. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s VKP armatúry, s. r. o., sídlo: Kubínska 1104/6, 010 08 Žilina, IČO: 36 807 265, 

časť pozemku parc. č. KN-C 7846 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 

10,5 m2 na Ul. Nitrianska pod predajným stánkom so sortimentom predaja 

združeného tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú v zmysle 

uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m2/rok, čo predstavuje 

celkové ročné nájomné 1.680,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že 

žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 288/2015 zo dňa 22.06.2015, účinná 1.7.2015. 

8. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s TOPAS, spol. s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 31 618 383, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 7689 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 4,8 

m2 na Ul. Sv. Cyrila a Metoda pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, 

tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu 

stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- 

€/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 768,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 
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138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším 

nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 289/2015 zo dňa 16.06.2015, účinná 1.7.2015. 

9. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s TOPAS, spol. s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 31 618 383, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 7934/1 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 

4,8 m2 na Ul. Obvodová pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, 

tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu 

stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- 

€/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 768,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším 

nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 290/2015 zo dňa 16.06.2015, účinná 1.7.2015 

10. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s TOPAS, spol. s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 31 618 383, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 6163/1 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 6 m2 na 

Ul. Suvorovova pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových 

výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú 

v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 160,- €/m2/rok, čo 

predstavuje celkové ročné nájomné 960,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. 

z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 291/2015 zo dňa 16.06.2015, účinná 1.7.2015. 

11. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s TOPAS, spol. s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 31 618 383, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 5769/5 v k. ú. Žilina, zast. plocha a nádvorie, o výmere 

3,6 m2 na Ul. Kysucká pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, 

tabakových výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu 

stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 120,- 

€/m2/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 432,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/91 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším 

nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 292/2015 zo dňa 16.06.2015, účinná 1.7.2015. 

12. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

s TOPAS, spol. s r. o., sídlo: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 31 618 383, na 

časť pozemku parc. č. KN-E 88/4 v k. ú. Bytčica, zast. plocha a nádvorie, o výmere 

6,6 m2 na Ul. Dlhá pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, tabakových 

výrobkov a doplnkového tovaru (bez alkoholických nápojov) za cenu stanovenú 

v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 120,- €/m2/rok, čo 

predstavuje celkové ročné nájomné 792,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. 

z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 293/2015 zo dňa 16.06.2015, účinná 1.7.2015. 

 

Uznesenie č. 59/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť s ručením 

obmedzeným, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 2029 v k. ú. Žilina, ostatná plocha, o výmere 1,35 m x 

0,5 m na Ul. 1. mája za účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného 

zariadenia typu City Light o rozmeroch 1,35 m x 2,30 m za cenu nájmu 1.200,- € 

ročne, ktorá vychádza z pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou v r. 

2011 a je v súlade s platným VZN č. 7/2013, v zmysle ktorého je minimálne ročné 

nájomné za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie 

reklamného zariadenia typu City Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je vlastníkom reklamného zariadenia 

a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 321/2015 zo dňa 22.06.2015, účinná 1.7.2015 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť s ručením  

obmedzeným, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 5779 – zast. plocha a nádvorie, o výmere 1,35 m x 0,5 m 

na rozhraní Ul. Republiky a Nám. A. Hlinku za účelom umiestnenia a prevádzkovania 

1 ks reklamného zariadenia typu City Light o rozmeroch 1,35 m x 2,30 m za cenu 

nájmu 1.200,- € ročne, ktorá vychádza z pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej so 

spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s platným VZN č. 7/2013, v zmysle ktorého je 

minimálne ročné nájomné za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na 

umiestnenie reklamného zariadenia typu City Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je vlastníkom reklamného zariadenia 

a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 322/2015 zo dňa 22.06.2015, účinná 1.7.2015 

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť s ručením  

obmedzeným, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 5780/1 – zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, ostatná 

plocha, o výmere 1,35 m x 0,5 m na rozhraní Ul. Pivovarská a Nám. A. Hlinku za 

účelom umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia typu City Light 

o rozmeroch 1,35 m x 2,30 m za cenu nájmu 1.200,- € ročne, ktorá vychádza 

z pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s 

platným VZN č. 7/2013, v zmysle ktorého je minimálne ročné nájomné za prenájom 

pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie reklamného zariadenia typu City 

Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je 

vlastníkom reklamného zariadenia a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 323/2015 zo dňa 22.06.2015, účinná 1.7.2015 

4. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť s ručením  

obmedzeným, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na 

časti pozemku parc. č. KN-C 5910 – zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, ostatná 

plocha, o výmere 1,35 m x 0,5 m na Ul. J. Fándlyho za účelom umiestnenia 
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a prevádzkovania 2 ks reklamných zariadení typu City Light o rozmeroch 1,35 m x 

2,30 m za cenu nájmu 1.100,- € ročne/kus, ktorá vychádza z pôvodných nájomných 

zmlúv uzatvorených so spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s platným VZN č. 

7/2013, v zmysle ktorého je minimálne ročné nájomné za prenájom pozemku vo 

vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie reklamného zariadenia typu City Light 

1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je vlastníkom 

reklamného zariadenia a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 324/2015 zo dňa 22.06.2015, účinná 1.7.2015 

5. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou so 

spoločnosťou  EUROPLAKAT – INTERWERB, spoločnosť s ručením  

obmedzeným, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, identifikačné číslo: 00 643 939, na 

časť pozemku parc. č. KN-C 5908/2 – zast. plocha a nádvorie v k. ú. Žilina, ostatná 

plocha, o výmere 1,35 m x 0,5 m na križovatke ulíc Hálkova a Vajanského za účelom 

umiestnenia a prevádzkovania 1 ks reklamného zariadenia typu City Light 

o rozmeroch 1,35 m x 2,30 m za cenu nájmu 1.100,- € ročne, ktorá vychádza 

z pôvodnej nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou v r. 2011 a je v súlade s 

platným VZN č. 7/2013, v zmysle ktorého je minimálne ročné nájomné za prenájom 

pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie reklamného zariadenia typu City 

Light 1.000,- €, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že spoločnosť je 

vlastníkom reklamného zariadenia a doterajším nájomcom 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 325/2015 zo dňa 22.06.2015, účinná 1.7. 2015  

 

 

Uznesenie č. 60/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 6 rokov na časti pozemkov parc. č. 

KN-C 4955/46, zast.pl. o výmere 105 m2 a parc. č. KN-C 4955/47, ostat.pl. o výmere 

390 m2 v k. ú. Žilina za cenu 1 €/ročne a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so 

Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, IČO: 00397563, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/91 Zb a to 

z dôvodu, že na prenajatých častiach pozemkov bude žiadateľom (ŽU) realizovaný 

cyklistický chodník spolu s terénnymi schodmi zo zastávky MHD v rámci stavby: 

„Administratívna budova A, administratívna budova B Univerzitného vedeckého 

parku, technická infraštruktúra, Žilina“ 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 118/2015 zo dňa 27.04.2015, účinná 1.5.2015 

 

Uznesenie č. 61/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

časť pozemku parc. č. KN-C 6781/1, ostat.pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina za cenu 1 

€/ročne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov s OZ Kompostujme, so sídlom 

Fándlyho 2166/17, Žilina, IČO: 42 390 656, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb. a to z dôvodu vytvorenia chýbajúcej 

infraštruktúry pre separáciu významnej zložky odpadu pre obyvateľov danej lokality 

(kompostoviska BRO pre obyvateľov okolitých domov) spoločne s naplnením cieľov 

projektu Komunitné kompostovanie bez finančnej spoluúčasti mesta 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 104/2015 zo dňa 24.03.2015, účinná 28.03.2015 

 

Uznesenie č. 62/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nižšie uvedeného nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Žilina, 

zastavaných existujúcimi garážami a ich odpredaj ďalej uvedeným vlastníkom garáží 

v k. ú. Žilina za jednotkovú cenu 53 €/m2, stanovenú metodickou pomôckou v zmysle 

uznesenia 9/2013 MZ, pričom Mesto Žilina predáva tieto pozemky v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve kupujúceho: 

 

Vlastníctvo pozemku Mesta 
Údaje o vlastníkovi 

stavby 
Stavba garáže 

Umiestne
nie 

stavby 
i/e Prevod 

Po
r.    
č. 

L V Parcela 
Vý
me
ra 
na 
LV 

Kultú
ra 

Podi
el vl. 
poze
mku 

Meno a 
priezvisko 
vlastníka 

garáže 

Adresa 

Podi
el vl. 

Stavba 
LV 

Garáž 
s.č. 

Lokalita 
intr
avil
án 

Prevádz
aný 

KN-C KN-C 
stav
by 

Ulica 
extr
avil
án 

podiel 
pozemk

u 

1 1100 4451/3 19 
zast.
pl. 

1/1 

Ing. 
Skýva 

Ladislav a 
Marie 

Skývová 
r. 

Kašpárko
vá 

Gabajov
a 

2614/9, 
Žilina 

1/1 9862 4917 
Komensk

ého 
i 1/1 

2 1100 6708 17 
zast.
pl. 

1/1 
MUDr. 

Masaryk 
Štefan 

Veľká 
Okružná 
2134/74
, Žilina 

1/1 9907 4158 
Veľká 

Okružná 
i 1/1 

3 1100 6549 20 
zast.
pl. 

1/1 
Ing. 

Česnek 
Ján 

Brečtan
ova 

2355/1, 
831 01 

Bratislav
a - Nové 
Mesto 

1/1 4720 5503 Kraskova i 1/1 



      

 

44 
 

4 1100 2013/2 20 
zast.
pl. 

1/1 
Hruška 
Milan 

Borová, 
3205/31
, Žilina 

1/1 9928 4302 
Sad na 

Studničk
ách 

i 1/1 

5 0 3035/8 50 
zast.
pl. 

1/1 

Ing. 
Šimašek 
Miroslav 

a Ing. 
Slávka 

Šimašeko
vá r. 

Čandíkov
á 

Nám. Ľ. 
Fullu 

1666/19
, Žilina 

1/1 6807 5838 Rosinky i 1/1 

Pozn. Právny vzťah k parcele KN-C 3035/8 je evidovaný na LV 8912 - parcela registra E č. 2718/202, 
vlastník Mesto Martin, podľa  Geometrického plánu č. 186/2014 zo dňa 29.10.2014. 

PLNENIE:  Skyva – KZ 79/2015 zo dňa 7.4.2015, ovkladovaná V-2663/015  

Masaryk –  KZ 80/2015 zo dňa 12.04.2015, ovkladovaná V-3084/015  

Česnek –  KZ 21/2015 zo dňa 13.03.2015, ovkladovaná V- 2658/015  

Hruška -  KZ 101/2015 zo dňa 15.04.2015, ovkladovaná V- 3085/015  

Šimašek s manž. KZ 102/2015 zo dňa 07.04.2015, ovkladovaná V- 2657/015  

 

Uznesenie č. 63/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast.pl.a 

nádvoria o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 5089, kat. úz. Žilina, a to: 

Mária Podhorová, rod. Bobáňová, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina – 

podiel 80/7190 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ neuzatvorená – odstúpenie od zmluvy  

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7854, zast.pl.a 

nádvoria o výmere 961 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Minčolská, súp. č. 1782 v Žiline, zapísanom na LV č. 5534, kat. úz. Žilina, a to: 

Adriana Tarabová, rod. Pecková, trvale bytom V. Šípoša 4459/12, 036 01 Žilina – 

podiel 63/5592, Mgr. Jana Černická, rod. Novosádová a Ing. Slavomír Černický, 

trvale bytom Minčolská 1782 /2, 010 08 Žilina - podiel 75/5592, Katarína Valová, 
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rod. Hanusková a Ing. Jozef Valo, trvale bytom Minčolská 1782/2, 010 08 Žilina  - 

podiel 75/5592, Ing. Jana Bláhová, rod. Chachulová, trvale bytom Minčolská 1782 /2, 

010 08 Žilina - podiel 90/5592, Jana Valčuhová, rod. Pajtinová a Branislav Valčuha, 

trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 62/5592, Jozef Nový, trvale 

bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 41/5592, Ing. Viliam Híreš, trvale 

bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 63/5592, Marián Hutyra, trvale 

bytom Komenského  2195/43, 010 01 Žilina - podiel 41/5592, Ing. Peter Buš, 

Višňové 730, 01323 Višňové - podiel 63/5592, Ing. Emil Cáder, trvale bytom P. O 

.Hviezdoslava 577/22, 013 03 Varín - podiel 41/5592, Ing. Peter Čuka, trvale bytom 

Saratovská 2926/19, 934 05 Levice - podiel 81/5592 v ½ a Lucia Kremlová, rod. 

Kremlová, trvale bytom B. S. Timravy 948/6, 010 08 Žilina – podiel 81/5592 v 1/2 , 

Janka Antošová, rod. Kurucarová, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - 

podiel 63/5592, Ing. Tomáš Slanička, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - 

podiel 81/5592, Lenka Vnenčáková, rod. Bátoryová, trvale bytom  Minčolská 1782 

/1, 010 08 Žilina  - podiel 81/5592, Martin Meško a Veronika Mešková, rod. 

Košinárová, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 63/5592, Anton 

Černák a Anna Černáková, rod. Hudecová, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 

Žilina - podiel 41/5592 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 139/2015 – je na podpise u žiadateľov 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 1472/10, zast.pl. 

o výmere 767 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkovi bytového domu na ul. Petzvalova, súp. č. 3376 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 1607, kat. úz. Závodie, a to: Miroslav Paprčiak, trvale bytom Petzvalova 

3376/49, 010 15 Žilina – podiel 1/64 v 1/2 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a 

ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorený dodatok č. 1 ku KZ 487/2014 zo dňa 20.10.014, podaná 

na kataster 03.12.2014 – zatiaľ neovkladovaná 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6300/2, zast.pl. 

o výmere 464 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9775 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Gabajova, súp. č. 2595 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5176, kat. úz. Žilina, a to: Zita Mestická, rod. Závodská, trvale bytom Gabajova 

2595/30, 010 01 Žilina – podiel 68/4049, Soňa Vinková, rod. Oláhová, trvale bytom 

Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Ing. Slavomír Fecman, trvale 

bytom Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina – podiel 65/4049, Emília Gregorová, rod. 

Ochmanová, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 56/4049, Roman 

Gašpierik, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Peter 

Gašpierik, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Mgr. 

Marta Kufelová, rod. Kufelová, trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina – 

podiel 44/4049, Ing. Ľubomír Ryant, trvale bytom Sad na Studničkách 1031/7, 010 01 
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Žilina – podiel 55/4049, Ing. Milan Rufus, trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 

Žilina – podiel 55/4049, MUDr. Ján Paučin, trvale bytom Brodno 92, 010 14 Žilina – 

podiel 65/4049, Mgr. Janka Medovarská, rod. Navláčilová, trvale bytom Janka Silana 

1868/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Ivan Šugár, trvale bytom Gabajova 2595/28, 

010 01 Žilina a manželka Ľudmila Šugárová, rod. Zentálová, trvale bytom Hečkova 

2534/26, 010 01 Žilina – podiel 24/4049 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a 

ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 

a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 76/2015, odovzdaná zástupcovi vlastníkov bytov – 

zatiaľ sa nevrátila podpísaná.  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Žilina 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015- V RIEŠENÍ, bolo vyžiadané stanovisko od 

MŠVVaŠ SR, zatiaľ nebola doručená reakcia od MŠVVaŠ SR 

k Návrhu VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. žiada 

 

1. prerokovať na Komisii školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline výhrady 

k čl. 6 ods. 2 a 3 návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy alebo školského zariadenia a odporúča prizvať na toto 

rokovanie komisie aj právnika, ktorý vypracoval právne stanovisko k materiálu 

 

II. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo 

školského zariadenia 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta 

Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina 
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zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.04.2015 

 

Uznesenie č. 64/2015  - SPLNENÉ 

k Správe o výsledkoch kontroly 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontroly 

 

 

Uznesenie č. 65/2015  - SPLNENÉ 

k Správe o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za rok 2014  

 

 

Uznesenie č. 66/2015 V RIEŠENÍ 

k Informatívnej správe o technickom stave strojovne chladenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie  

 

1. Informatívnu správu o stave strojovne chladenia 

 

II. odporúča prednostovi Mestského úradu v Žiline,  

 

1. aby našiel finančné zdroje na opravu strojovne 

 

PLNENIE: Oprava strojovne sa rieši z dotácie 1 mil. € od štátu 

 

Uznesenie č. 67/2015  - SPLNENÉ 

k Informácii o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 

rok 2014 
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Uznesenie č. 68/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za IV. 

štvrťrok a rok 2014  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za IV. 

štvrťrok a rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 69/2015  - SPLNENÉ 

k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 70/2015 - SPLNENÉ 

k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 71/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 72/2015 - SPLNENÉ 

k Voľbe prísediacich Okresného súdu Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. volí 

 

1. v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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Ing. Branislava Ďuračku 

Mgr. Zuzanu Valáškovú  

za prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2014 – 2018   

 

 

Uznesenie č. 73/2015 - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že  

 

1. návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 je 

vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015  

 

II. schvaľuje  

 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2015 tak, ako je predložená  

 

 

Uznesenie č. 74/2015 - SPLNENÉ 

k Bezodplatnému poskytovaniu výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými 

mestom Žilina 

 

 

Uznesenie č. 75/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie členov grantovej komisie mesta pre oblasť inštitucionálna podpora 

na rok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Vymenovanie predsedu a členov grantovej komisie pre oblasť inštitucionálna 

podpora na rok 2015 

 

 

Uznesenie č. 76/2015 - SPLNENÉ, byty boli zakúpené a v súčasnej dobe sa čaká na 

rozhodnutie Okresného úradu Žilina, Katastrálneho odboru o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

k Návrhu na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 

Z. z. 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie bytov mestom Žilina 

a) dvojizbový byt č. 11,výmera bytu 57,040 m2 na ulici Predmestská  1347/47/11 na 

2. p. v bytovom dome súp. č. 1347 v kat. úz. Žilina vrátane spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku parc. č. KN-C 2409/1, zapísaný na LV č. 6049, od JUDr. 

Michal Juríček za kúpnu cenu 56 930 €. Byt je určený pre žiadateľa 

o poskytnutie bytovej náhrady, náhradný nájomný byt s dvomi obytnými 

miestnosťami - Zdenko Majtinek, bytom Námestie Andreja Hlinku 1070/7,  

010 01 Žilina. 

 

b) dvojizbový byt č. 7, výmera bytu 56,362 m2 na ulici Predmestská 1347/47/7 na 

prízemí v bytovom dome súp. č. 1347 v kat. úz. Žilina vrátane spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku parc. č. KN-C 2409/1, zapísaný na LV č. 6049, od Dagmar 

Juríčková za kúpnu cenu 56 250 €. Byt určený pre žiadateľa o poskytnutie 

bytovej náhrady, náhradný nájomný byt s dvomi obytnými miestnosťami – 

Emil Augustín, bytom Námestie Andreja Hlinku 1070/7, 010 01 Žilina. 

 

 

Uznesenie č. 77/2015 - SPLNENÉ, prijaté VZN č. 8/2015 

k Správe k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 

29/2011, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 2/15/5511-8 zo dňa 27.02.2015 ako celku 

 

 

Uznesenie č. 78/2015 - V RIEŠENÍ 

k Návrhu na schválenie zámeru prenechať majetok mesta v užívaní MsHK Žilina, a.s. do 

podnájmu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer prenechať majetok mesta v užívaní MsHK Žilina, a.s., a to  

 nebytové priestory spolu o výmere 156 m2: 

- reštaurácia: predajná plocha o výmere 120 m2, 

- sklad o výmere 15 m2, 

- šatňa o výmere 4 m2, 

- sklad o výmere 4 m2, 
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- kancelária o výmere 13 m2, nachádzajúce sa v objekte zimného štadióna, 

súp. č. 573 postaveného na pozemku, parc. č. KN-C 3238/1, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 5648 m2 

 terasa o výmere 73 m2 na parc. č. KN-C 3270/1, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2232 m2, zapísané na LV č. 1100, kat. úz. Žilina v prospech 

vlastníka: Mesto Žilina v podiele 1/1 do podnájmu, na dobu určitú – 4 roky 

odo dňa účinnosti zmluvy o podnájme formou obchodnej verejnej súťaže – 

elektronickou aukciou s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny 

podnájmu, pričom minimálna výška ceny podnájmu akceptovanej zo strany 

MsHK Žilina, a.s. je: 660,- € bez DPH + náklady za služby poskytované s 

podnájmom/mesiac/celý predmet podnájmu, 

b) MsHK Žilina, a.s. ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo 

zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. MsHK Žilina, a.s. si 

vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský 

úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,  

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu  do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny podnájmu. 

PLNENIE: Súťaž bola vyhodnotená a ukončená, zmluva podpísaná 28.9.2015. 

 

Uznesenie č. 79/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 433/4, zast. pl. o 

výmere 907 m2 v k. ú. Budatín a jej odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  

Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Zástranie, IČO: 37 903 144, za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom v celkovej výške 44 510,44 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku vo výške 140 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu výstavby kostola pre 

potreby veriacich a nárastu počtu obyvateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 270/2015 zo dňa 29.05.015. Ovkladovaná pod V-

5600/015 

 

Uznesenie č. 80/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku parc. č. KN-C 5807/100, zast. pl. o výmere 43 

m2 v zmysle GP 14231174-31/2015 v k. ú. Žilina a jeho bezplatnú zámenu 3/5 

väčšinou všetkých poslancov s pozemkom parc. č. KN-C 3076/12, t. tr. p. o výmere 

43 m2 vo vlastníctve p. Romana Kupčáka s manž. Veronikou Kupčákovou, obaja 

bytom Pltnícka 1566/15 Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu výstavby kruhovej križovatky 

pri Celulózke, kedy Mesto Žilina pre vysporiadanie pozemkov pre túto stavbu 

potrebuje aj pozemok manž. Kupčákových 

PLNENIE: Uzatvorená zámenná zmluva 337/3015 zo dňa 08.06.2015. Zmluva podaná na 

katastrálny odbor – rozhodnutie sme zatiaľ neobdržali.  

 

Uznesenie č. 81/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku parc. č. KN-C 1543/87, orná pôda o výmere 18 

m2 v zmysle GP 44330227-172/2014 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov Stredoslovenskej energetike - Distribúcia, a. s. Žilina, IČO: 36 

442 151 za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia č. 

9/2013 MZ vo výške 50 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 900 €, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

z dôvodu rozšírenia NNK pre IBV Záhumnie v k. ú. Trnové 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 309/2015 zo dňa 07.08.2015. Zmluva podaná na 

katastrálny odbor – rozhodnutie sme zatiaľ neobdržali. 

 

 

Uznesenie č. 82/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to nebytového priestoru č. 4-301 

nachádzajúceho sa v suteréne obytného domu č. s. 907 v k. ú. Žilina, postaveného na 

pozemku parc. č. KN-C 1989/1 spolu so spoluvlastníckym podielom 372/10845-tín  

a jeho odpredaj všetkým vlastníkom bytového domu č. s. 907 do podielového 

spoluvlastníctva za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 5 800 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku v celkovej výške 300 € (ZP v r. 

2015 a ZP v r. 2012)   

PLNENIE: Zmluvu pripravuje spoločnosť ŽILBYT s.r.o., podľa našich informácií 

zatiaľ nebola uzatvorená. 
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Uznesenie č. 83/2015 – V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. bezodplatné nadobudnutie majetku, a to cestnej svetelnej signalizácie na ceste I/18 

Žilina – križovatka Tesco od subjektu: Slovenská republika – Slovenská správa ciest, 

so sídlom Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 33 28 za účelom zabezpečenia 

vykonávania jeho správy a zabezpečenia jeho trvalej prevádzky 

PLNENIE: Zmluva zatiaľ neuzatvorená, SSC boli doručené naše pripomienky 

k návrhu zmluvy, ku ktorým sa ďalej nevyjadrili.  

 

 

Uznesenie č. 84/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Závodie a to parc. č. 

KN-E 1166/2 (9/40-tín) a parc. č. KN-E 1168 (9/80-tín) za cenu 1 € od Mgr. 

Františky Haraštovej, bytom J. Závodského 23, Žilina. Uvedené spoluvlastnícke 

podiely na pozemkoch sú uvedené na LV č. 2204 a 2205 pre k. ú. Závodie. 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 271/2015 zo dňa 22.05.2015, odvkladovaná pod V-4344/015 

 

Uznesenie č. 85/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie  nájomnej zmluvy na dobu určitú, a to od 11.10.2015 do 11.10.2020 

s prenajímateľom Vodohospodárska výstavba š. p., so sídlom Karloveská 2 

Bratislava, IČO: 00 156 752 predmetom za účelom užívania vybudovaného areálu pre 

skaterov a inline korčuliarov a súvisiace relaxačné aktivity a ich sprístupnenia pre 

cieľovú verejnosť podľa uvedeného účelu. Ide o pozemky v k. ú. Teplička v rozsahu 

časti pôvodných parciel č. 2151, 2150, 2149, 2148, 2147, 2146, 2145 a  časti 

novovytvorenej parc. č. KN-C 2103/68 o celkovej výmere 4000 m2. 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 506/2015 zo dňa 02.10.2015  

 

 

Uznesenie č. 86/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie bezodplatného vecného bremena in rem  na pozemok parc. č. KN-C 

1472/1, v rozsahu 59 m2 v zmysle GP 3/2015 v k. ú. Závodie a v zmysle navrhovanej 

situácie projektovej a inžinierskej kancelárie PLYN AZ-PI Teplička n/Váhom pre 

prekládku plynového potrubia z 06/2014 v prospech SPP - Distribúcia, a. s., so 

sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739 v rámci stavby: 

„Rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu zo Závodia po Nám. mladosti Žilina - Hájik“ 

spočívajúce v povinnosti Mesta Žilina ako povinného:  

strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného 

z vecného bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukcie týchto zariadení, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 

oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, 

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú 

nehnuteľnosť 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení VB 416/015. Zmluva podaná na 

katastrálny odbor – zatiaľ sme rozhodnutie neobdržali. 

 

Uznesenie č. 87/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 

Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrická 

sieť) dotknuté realizáciou stavby: „Rozšírenie pre zdravotné stredisko Reál FNsP-

Poláková“ vo vyznačenom rozsahu geometrickým plánom č. 44330227-221/2013 v k. 

ú. Žilina  nasledovne:  

 

parc. č. KN-C 5854 v rozsahu dielu „2“ o výmere 33 m2  

parc. č. KN-C 5859/6  v rozsahu dielu „3“ o výmere 24 m2  

parc. č. KN-C 5859/2  v rozsahu dielu „7“ o výmere 24 m2  

parc. č. KN-E 9063 v rozsahu dielu „5“ o výmere 213 m2 

za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 5 870,68 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Viackrát bola urgovaná SSE-D na uzatvorenie zmluvy o zriadení VB 

(telefonicky aj písomne mailom), avšak zmluva zatiaľ nie je uzatvorená, posledná 

informácia od SSE-D bola, že uvedené musia odsúhlasiť v rámci podnikovej 

komisie. 

 

Uznesenie č. 88/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 1472/32, zast. pl. 

o výmere 640 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 2905 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Baničova, súp. č. 3390 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 1778, kat. úz. Závodie, a to: Marián Köppl a manželka Barbora Köpplová, rod. 

Mikulová, obaja trvale bytom Baničova 3390/17, 010 15 Žilina – podiel 

8308/384264, Ing. Marek Tuček a manželka Ing. Jana Tučeková, rod. Švecová, obaja 

trvale bytom Baničova 3390/17, 010 15 Žilina – podiel 8308/375896  za cenu určenú 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 

465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami vo 

vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 143/2015 zo dňa 07.05.2015 odvkladovaná  pod V-

4123/2015 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7675 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 2114 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Tulská, súp. č. 1683 v Žiline, zapísanom na LV č. 5279, kat. úz. Žilina, a to:  

Miroslav Miho, rod. Miho, trvale bytom  Tulská 1683/8, 010 08 Žilina – podiel 

66/7706, Mgr. Robert Ambroš, rod. Ambroš a MUDr. Petronela Ambrošová, rod. 

Kuchťáková, ako manželia BSM – obaja trvale bytom Tulská 1683/8, 010 08 Žilina – 

podiel 73/7706 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 382/2015 zo dňa 21.08.2015, zaslaná na katastrálny 

odbor, rozhodnutie o vklade sme zatiaľ neobdržali. 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6606 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 720 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

A. Bernoláka, súp. č. 2180 v Žiline, zapísanom na LV č. 5556, kat. úz. Žilina, a to:   

Drahomíra Hrušková, rod. Martincová, trvale bytom Antona Bernoláka 2180/56, 010 

01 Žilina – podiel 44/1388, Bc. Josef Vilím, rod. Vilím a Ing. Andrea Vilímová, rod. 

Harmathová, ako manželia BSM - obaja trvale bytom Antona Bernoláka 2180/56, 

010 01 Žilina – podiel 78/4388, Miroslava Schultzová, rod. Gašpieriková, trvale 

bytom Platanová  3227/12, 010 07 Žilina – podiel 66/4388, Zuzana Tajbošová, rod. 

Tajbošová, trvale bytom Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina – podiel 70/4388, 

Zuzana Tajbošová, rod. Tajbošová, trvale bytom Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 

Žilina – podiel 47/4388, Ing. Katarína Labudová, rod. Labudová, trvale bytom B. S. 

Timravy  948/1, 010 08 Žilina - podiel 58/4388, Margita Habániková, rod. 

Sýkorčínová, trvale bytom Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina – podiel  

59/4388, Marek Líška, rod. Líška, trvale bytom Biela 1026/20, 010 03 Budatín – 

podiel 59/4388, Gabriela Muchyová, rod. Matulová, trvale bytom Antona Bernoláka 

2180/56, 010 01 Žilina – podiel 58/4388, Ing. JUDr. Zuzana Kvaková, rod. Vavrová, 

trvale bytom Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina – podiel 76/4388, Igor 
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Stražovec, rod. Stražovec a Lýdia Strážovcová, rod. Gumbírová, ako manželia BSM 

– obaja trvale bytom Platanová  3226/6, 010 07 Žilina – podiel 58/4388, Michal 

Hudek, rod. Hudek, trvale bytom Borová 3178/17, 010 07 Žilina – podiel 76/4388, 

Zuzana Dudášová, rod. Stodolová , trvale bytom  Antona Bernoláka 2180/58, 010 01 

Žilina – podiel  59/4388, Mgr. Stanislava Kravjarová, rod. Kravjarová, trvale bytom 

Odbojárov  1955/11, 023 01 Dolný Kubín – podiel 58/4388, Ondrej Ďurec, rod. 

Ďurec, trvale bytom Antona Bernoláka 2180/58, 010 01 Žilina – podiel  76/4388, 

MUDr. Zdena Vaňáková, rod. Gardianová, trvale bytom  Antona Bernoláka 2180/58, 

010 01 Žilina – podiel 58/4388, Alena Višňovská, rod. Sýkorová   trvale bytom 

Antona Bernoláka 2180/58, 010 01 Žilina – podiel 66/4388, Rastislav Kozoň, rod. 

Kozoň, trvale bytom  Antona Bernoláka 2180/58, 010 01 Žilina – podiel 59/4388, 

Ing. Iveta Griačová, rod. Chalupková, trvale bytom Palisády 696/17, 811 03 

Bratislava – Staré Mesto – podiel 58/4388, Tomáš Ďurčík, rod. Ďurčík, trvale bytom 

Javorová 3071/5, 010 07 Žilina – podiel 58/4388 v ½ a Denisa Lučaniková, rod. 

Lučaniková, trvale bytom Brezany 82, 011 31 Brezany –  podiel  58/4388 v ½, Iveta 

Kormanová, rod. Kepusová, trvale bytom Mojš 204, 010 01 Žilina – podiel 66/4388, 

Ing. Jozef Petruška, rod. Petruška a Ing. Júlia Petrušková, rod. Javorová – ako 

manželia BSM – trvale bytom  Antona Bernoláka 2180/58, 010 01 Žilina – podiel 

66/4388, Rastislav Gábor, rod. Gábor, trvale bytom Antona Bernoláka 2179/64, 010 

01 Žilina – podiel 76/4388 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 

s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 370/2015 zo dňa 13.07.2015, zaslaná na katastrálny 

odbor, rozhodnutie o vklade sme zatiaľ neobdržali. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7614 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1729 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Sv. Bystríka, súp. č. 1669 v Žiline, zapísanom na LV č. 5061, kat. úz. Žilina, a to:   

Mária Jarošová, rod. Milcová, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/1, 010 08 Žilina – 

podiel 82/11593,  Marcel Klimek, rod. Klimek, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/1, 

010 08 Žilina – podiel 82/11593 v ½, Milada Potočárová, rod. Potočárová, trvale 

bytom Zvolenská 1779/18, 010 08 Žilina – podiel 35/11593, Veronika Riboňová, rod. 

Riboňová, trvale bytom Sv. Bystríka  1669/5, 010 08 Žilina – podiel 82/11593 v ½, 

Magdaléna Drahokoupilová, rod. Borůvková, trvale bytom Pomňenkova  436,  54102 

Trutnov – ČR – podiel 67/11593, Ján Tholt, rod. Tholt, trvale bytom Ipeľská  577/3, 

010 01 Žilina – podiel 82/11593, Richard Vodjanický, rod. Vodjanický, trvale bytom 

Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina – podiel 82/11593 v ½ a Monika Vodjanická, rod. 

Vodjanická, trvale bytom  Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina – podiel 82/11593 v ½, 

Anastázia Kalužná, rod. Hrubá, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/4, 010 08 Žilina – 

podiel 35/11593, Mária Berger, rod. Trnková, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/3, 010 

08 Žilina – podiel 82/11593, Barbora Halamová, rod. Halamová, trvale bytom Sv. 

Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina – podiel 35/11593, Jana Paurová, rod. Paurová, trvale 

bytom Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina – podiel 67/11593 v ¼ a Martina Futáková, 

rod. Paurová, trvale bytom Mateja Bela 3465/87, 010 15 Žilina – podiel 67/11593 

v ¼, Ing. Martin Gašo, rod. Gašo, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/4, 010 08 Žilina – 

podiel 82/11593 v ½ a Martina Gašová, rod. Smutná, trvale bytom Sv. Bystríka 

1669/4, 010 08 Žilina – podiel 82/11593 v ½, Ing. Richard Fašang, rod. Fašang a Ing. 
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Anna Fašangová, rod. Winková – ako manželia BSM - obaja trvale bytom Sv. 

Bystríka 1669/4, 010 08 Žilina – podiel 82/11593, Mgr. Libor Cvacho, rod. Cvacho, 

trvale bytom Sv. Bystríka 1669/5, 010 08 Žilina – podiel  82/11593, Róbert Majtán, 

rod. Majtán, trvale bytom Zádubnie 252, 010 03 Žilina – podiel 35/11593, Ing. 

Gabriela Zacharovská, rod. Kováčiková, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/5, 010 08 

Žilina – podiel  35/11593, Ing. Martin Kokuľa, rod. Kokuľa, trvale bytom Černovská 

1669/5, 010 08 Žilina – podiel 61/11593, Mgr. Eva Nadányiová, rod. Dolinajcová 

a Mgr. Peter Nadányi, rod. Nadányi, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/2, 010 08 Žilina 

- ako manželia BSM  – podiel 82/11593, Dušan Franek, rod. Franek, trvale bytom 

Hrnčiarska 186, 013 03  Varín – podiel 35/11593, Bc. Miriam Clarke, rod. 

Okuliarová, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/2, 010 08 Žilina – podiel 67/11593  za 

cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona 

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 

vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo 

vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 332/2015 zo dňa 28.09.2015, zaslaná na katastrálny 

odbor – rozhodnutie o vklade sme zatiaľ neobdržali. 

5. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 6187 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 2119 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Lichardova, súp. č. 2801 v Žiline, zapísanom na LV č. 5497, kat. úz. Žilina, 

a to: Janka Barčáková, rod. Barčáková, trvale bytom Lichardova 2801/6, 010 01 

Žilina – podiel 23/8349 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 359/2015 zo dňa 08.07.2015, odvkladovaná pod V-

5872/015.  

 

 

Uznesenie č. 89/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 23/2011 zo dňa 

24.01.2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 23/2011 

 

 

 

Uznesenie č. 90/2015 - SPLNENÉ 

k Vytvoreniu rubriky v Radničných novinách s názvom „Poslanecké kluby informujú“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

1. zriadenie rubriky „Výbory v mestských častiach informujú“ v Radničných novinách 

a poskytnutie priestoru ½ strany pre každý výbor v mestskej časti  

 

II. poveruje 

 

1. prednostu mestského úradu a šéfredaktora radničných novín zabezpečením vykonania 

tohto rozhodnutia od júna  2015 

 

 

Uznesenie č. 91/2015 - SPLNENÉ, na 6. MZ predložený materiál Návrh na schválenie 

informácie o plnení dopadových ukazovateľov vybraných projektov – mat. č. 125/2015  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline,  

 

1. predložiť na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline stratégiu plnenia 

dopadových ukazovateľov týchto projektov: 

 

a) zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ 

Jarná, Žilina 

b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ, Školská 49 Žilina za účelom zníženia 

energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity 

c) zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti 

prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina 

d) zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina 

za účelom zlepšenia kvality vzdelávania 

e) zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ 

Lichardova, Žilina 

 

 

Uznesenie č. 92/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline,  

 

1. aby do 12/2015 predložil: 

 

a) Koncepciu rozvoja statickej dopravy na území mesta Žilina na najbližšie 4 roky 

(alebo obdobného dokumentu) 

PLNENIE: Koncepcia je dokončená. 

b) Koncepciu výstavby, údržby a rekonštrukcie peších komunikácií na území mesta 

Žilina na najbližšie 4 roky (alebo obdobného dokumentu) 

PLNENIE: Je v štádiu  rozpracovania. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 - SPLNENÉ 
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k Návrhu na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým 

osobám pôsobiacim na území mesta Žilina 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok pohrebísk mesta Žilina 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti 

a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti a úhradách za 

poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí  
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z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.05.2015 

 

Uznesenie č. 93/2015  - SPLNENÉ 

k Správe o výsledkoch kontrol 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 94/2015 - V RIEŠENÍ, kontrola bola začatá dňa 30.09.2015 a v súčasnosti 

prebieha jej výkon 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá hlavnému kontrolórovi 

 

1. vykonať kontrolu všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, ktoré môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh, alebo zabezpečenie 

svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 223 Zákonníka práce 

v nadväznosti na § 224 Zákonníka práce, a to nasledovne: 

 

1.1 Dohody o vykonaní práce uzatvorené podľa § 226 Zákonníka práce za obdobie 

roka 2014 

1.2 Dohody o brigádnickej činnosti študentov uzatvorené podľa § 227, 228 

Zákonníka práce za obdobie roka 2014 

1.3 Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené podľa § 228a Zákonníka práce za 

obdobie roka 2014 

2. v rámci hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti takto vynaložených finančných 

prostriedkov a sprehľadnenia celkovej analýzy je pri kontrole nevyhnutné sa zamerať 

a vo výstupnom materiáli je potrebné uviesť: 

- meno a priezvisko osoby, s ktorou bola dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru uzatvorená a ktorej boli vyplatené finančné prostriedky 

- vymedzenie pracovnej úlohy – druh práce, výsledok práce 

- pracovný čas, za ktorý má byť práca/výsledok práce vykonaný – ukončený, teda 

rozsah práce 

- výška dohodnutej odmeny 

- kedy bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená 

a podpísaná 

- kto dojednané práce prevzal a kedy 

- kedy boli vyplatené finančné prostriedky  

 

3. v rámci výkonu tejto kontroly riadnym členom kontrolnej skupiny bude poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva v Žiline PaedDr. Ľudmila Chodelková v súlade s § 25 ods. 

4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde podľa tohto ustanovenia 

je poslanec oprávnený sa zúčastňovať na kontrolách 
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II. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 

 

III. poveruje  

 

1. hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

 

 

Uznesenie č. 95/2015 - SPLNENÉ, predložené na 8.MZ dňa 28.9.2015 

k Vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2014 

a Správe o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. 

– IV. kvartál 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá riaditeľovi DPMŽ predložiť do septembrového zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline 

 

1. ekonomickú analýzu DPMŽ: 

a) v prípade bezplatnej MHD v Žiline 

b) v prípade  zľavneného celoročného predplatného 50 € pre všetkých Žilinčanov, 

ktorí nemajú žiadne podlžnosti voči mestu Žilina 

identifikovať v oboch prípadoch: 

1. predpokladanú výšku nižších výnosov 

2. zdroje, ktorými sa vykryjú nižšie výnosy 

 

II. schvaľuje 

 

1. vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme 

na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške – 248 745,69 EUR za 

rok 2014 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy a vyrovnanie rozdielu do 

decembra 2017 

 

III. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. kvartál 2014 

 

 

Uznesenie č. 96/2015  - SPLNENÉ 

k Informácii  o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 

2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 
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1. Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 

1. štvrťrok 2015 

 

Uznesenie č. 97/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. 

štvrťrok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. 

štvrťrok 2015 

 

 

Uznesenie č. 98/2015 - SPLNENÉ, zmena podielov zapísaná v OR SR 

k Zmene vo vlastníckej štruktúre MsHKM Žilina,  s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer mesta Žilina nadobudnúť od MsHK Žilina, a.s. 49% podiel v spoločnosti 

MsHKM Žilina, s.r.o. za kúpnu cenu 2 450,- EUR, čím by sa mesto Žilina priamo 

stalo 100% vlastníkom spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. 

 

II. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v spolupráci s MsHK Žilina a.s., 

bezodkladne vykonal všetky úkony potrebné k tomu, aby mesto Žilina nadobudlo od 

MsHK Žilina, a.s. 49% podiel v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za kúpnu cenu 2 

450,- EUR, ktorá predstavuje výšku splateného peňažného vkladu spoločníka MsHK 

Žilina, a.s.  

 

III. deklaruje 

 

1. v rámci podpory talentovanej mládeže a rozvoja mládežníckeho hokeja v Žiline 

bezplatnosť užívania ľadovej plochy na zimnom štadióne v Žiline pre MsHKM 

Žilina, s.r.o. za účelom činnosti mládežníckeho a ženského hokeja v Žiline 

  

 

Uznesenie č. 99/2015  - SPLNENÉ 

k Požiadavkám na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny 

a doplnky číslo 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. návrh stiahnuť celý materiál a prerokovať vo všetkých komisiách mestského 

zastupiteľstva a na budúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

 

 

 

Uznesenie č. 100/2015  - SPLNENÉ 

k Investičnému zámeru mesta Žilina spojenému s úpravou toku Brodnianky  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. investičný zámer mesta Žilina spojený s realizáciou stavby „Žilina – Brodno, úprava 

toku Brodnianka“ 

 

 

Uznesenie č. 101/2015  - SPLNENÉ 

ku Kapitalizácii pohľadávky mesta Žilina spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh stiahnuť materiál z rokovania 

 

 

Uznesenie č. 102/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, výzvy KaHR–22VS–1501 na realizáciu 

projektu „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“, 

ktorý je realizovaný mestom Žilina 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci 

 

 

Uznesenie č. 103/2015  - SPLNENÉ 

k Personálnym zmenám v obchodnej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, 

a.s. 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297, a to nasledovne: 

a) do funkcie člena predstavenstva a zároveň podpredsedu predstavenstva 

spoločnosti Mgr. Antona Trnovca, druhého zástupcu primátora mesta Žilina, 

namiesto doterajšieho člena predstavenstva a zároveň podpredsedu predstavenstva 

spoločnosti Ing. Stanislava Žilinčíka, Korzo 3468/18, 010 15 Žilina 

 

b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti opätovne na ďalšie obdobie Ing. Igora 

Chomu, primátora mesta Žilina 

 

c) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Jozefa Juriša namiesto doterajšej 

členky dozornej rady JUDr. Gabriely Hamalovej, bytom Karpatská 3106/3, 010 

08 Žilina 

PLNENIE: Zmeny zapísané v OR OS Žilina. 

 

Uznesenie č. 104/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer prenechať do nájmu, na dobu neurčitú, formou obchodnej verejnej súťaže 

majetok mesta:  

 

1.1 11 ks výlepných a vývesných tabúľ a 15 ks výlepných valcov, ktorých 

umiestnenie je uvedené v materiáli k tomuto uzneseniu, za účelom ich 

rekonštrukcie, údržby a komerčného využitia víťazným uchádzačom, 

s možnosťou bezodplatného využitia časti výlepných a vývesných plôch mestom 

Žilina 

 

1.2 2 časti pozemku parc. č. KN-C 6585/1, v k. ú. Žilina a 2 časti pozemku parc. č. 

KN-C 5714,  v k. ú. Žilina (každá časť o výmere cca 1 m2), ktorých vyznačenie je 

obsahom prílohy  materiálu k tomuto uzneseniu, za účelom vybudovania a 

prevádzkovania výlepných a vývesných zariadení vo vlastníctve víťazného 

uchádzača, s možnosťou využitia časti výlepných a vývesných plôch mestom 

Žilina  

 

s nasledovnými podmienkami: 

 

h) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci projekt obnovy výlepných 

a vývesných zariadení (spôsob rekonštrukcie zariadení, technické riešenie, 

vzhľad, vyhotovenie), navrhovanú výšku nájomného, výpočet služieb, ktoré 

účastník poskytne mestu Žilina v súvislosti s údržbou a opravami výlepných 

a vývesných  zariadení, ponuku na rozsah bezplatného využitia výlepných a 

vývesných plôch mestom Žilina, ponuku na rozsah využitia výlepných a 
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vývesných plôch pre potreby inštitúcií pôsobiacich na území mesta, ktorých 

hlavnou činnosťou je pravidelná organizácia kultúrnych a športových podujatí, 

o ktorých informujú programovým plagátom na mesačnej báze, a to inštitúcie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ŽSK, štátne a neziskové organizácie so 

zľavou z bežných cenníkových cien, využitie výlepných a vývesných plôch pre 

potreby volebných kampaní politických strán podľa VZN č. 16/2013, riešenie 

nelegálneho výlepu plagátov na území mesta Žilina, prípadne ďalšie bonusové 

služby súvisiace s výlepom. Účastník súťaže je povinný predložiť minimálne 3 

referencie od obcí alebo mestských častí v SR alebo ČR s počtom obyvateľov 

viac ako 20 000, nie staršie ako 3 roky a to z oblasti správa a prevádzka 

výlepných a vývesných zariadení, likvidácia nepovolených výlepov, 

 

i) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

 

j) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad 

v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,  

 

k) lehota na podávanie návrhov je 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení 

obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa, 

 

l) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky, 

m) lehota na oznámenie vybraného návrhu je 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

 

n) pri vyhodnocovaní predložených návrhov budú rozhodujúcimi kritériami: 

najvýhodnejšia výška nájomného, najlepšie technické riešenie, vzhľad, 

vyhotovenie zariadení, najvýhodnejší rozsah služieb, poskytovaných v rámci 

výlepu, údržby a správy zariadení, riešenie nelegálneho výlepu. 

PLNENIE: Súťaž skončená, predložený návrh odmietnutý komisiou, výsledok schválený 

uznesením 189/2015 MZ zo dňa 28.09.2015. 
 

Uznesenie č. 105/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 3575/2, zast.pl. 

o výmere 77 m2 a parc. č. KN-C 3575/3, zast.pl. o výmere 307 m2 v k. ú. Žilina, ul. 

M. Rázusa a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti KRANEX 

s.r.o., so sídlom M. Rázusa 98, Žilina, IČO: 36 431 591 za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom v celkovej výške 19 361,52 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého 

posudku vo výške 150 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu majetkovo-právneho 
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vysporiadania pozemkov pod administratívnou budovou a tiež pozemkom, ktorý je 

využívaný na bočný vstup do citovanej budovy vo vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 384/2015 zo dňa 10.07.2015, vklad povolený pod V-

6424/015 

 

Uznesenie č. 106/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku v zmysle GP 36315583-044-2013 a to dielu 87 

parc. č. KN-C 1380/328 ostat. pl. o výmere 5 m2 a dielu 61 parc. č. KN-C 1401/15 

ostat. pl. o výmere 4 m2 v k. ú. Bytčica a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 45, 

Bratislava, IČO: 35 919 001 za cenu stanovenú znaleckým posudkom po navýšení 

v celkovej výške 485,14 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa § 9a ods. 8 písm. e/ 

zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu stavby diaľnice: „Diaľničný privádzač 

Lietavská Lúčka - Žilina“, nakoľko ide o stavbu celoštátneho významu 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 339/015 zo dňa 10.06.2015, vklad povolený pod V-5779/015 

 

Uznesenie č. 107/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina v zmysle GP 9/2014 o celkovej 

výmere 227  m2 a to:  

parc. č. KN-C 4116/74, zast. pl. o výmere 183 m2  

parc. č. KN-C 4116/75, zast. pl. o výmere  44 m2  

a ich odplatnú zámenu s finančným doplatkom zo strany žiadateľa v celkovej výške 1 

536,97 € v zmysle znaleckého posudku, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého 

posudku vo výške 150 €, 3/5 väčšinou všetkých poslancov s p. Milanom Detkom - 

GEO-ferum, so sídlom Rudina 166, IČO: 37 621 629 za pozemky v zmysle GP 

9/2014 o celkovej výmere 235,5 m2  v k. ú. Žilina a to:  

parc. č. KN-C 4116/78, zast. pl. o výmere 233 m2 v podiele ¾-iny, čomu zodpovedá 

výmera 174,75 m2 

parc. č. KN-C 4116/79, zast. pl. o výmere 81 m2 v podiele ¾-iny, čomu zodpovedá 

výmera 60,75 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ 

zák. č. 138/91 Zb., z dôvodov usporiadania si vlastníckych vzťahov a vytvorenia 

vstupu do areálu objektu vo vlastníctve žiadateľa a zároveň mesto Žilina získa 

pozemok pod miestnou komunikáciou 

PLNENIE: Uzatvorená zámenná zmluva 338/015 zo dňa 11.06.2015, vklad povolený pod V-

4826/015 
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Uznesenie č. 108/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – 25 rokov s prenajímateľom 

Vodohospodárska výstavba  š. p., so sídlom Karloveská 2, Bratislava, IČO: 00 1256 

752, predmetom ktorej bude prenájom podkrovných priestorov nad nehnuteľnosťou č. 

s. 616, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-C 615/289, zast. pl. o výmere 563 

m2 v k. ú. Mojšová Lúčka (LV 421) za cenu 1 €/ročne, za účelom ich užívania vo 

verejnom záujme, najmä na športové činnosti určené pre širokú verejnosť 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 505/2015 zo dňa 02.10.2015 

 

Uznesenie č. 109/2015 - NESPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v Žiline k. ú. Bánová, a to KN-C parc. 

č. 33/1 zast. pl. o výmere 1120 m² a stavby jedáleň – školská družina súp. č. 802 

postavenej na KN-C parc. č. 33/1, ktoré sú evidované na LV č. 936 pre k. ú. Bánová, 

formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny 

nehnuteľností, pričom minimálna výška ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina 

je stanovená podľa ceny určenej znaleckým posudkom vo výške 80 050 €, ktorá 

bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 150 €, 

b) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ, 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej 

stránke mesta, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu  do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny nehnuteľností. 

PLNENIE: OVS bola na návrh poslancov za príslušný VO zrušená.  
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Uznesenie č. 110/2015 - V RIEŠENÍ- ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Združenie Obytný súbor IBV 11 RD Žilina - Budatín Nad záhradkami, so sídlom 

Framborská 253/21, Žilina ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 775/458 a 775/465  

v k. ú. Budatín, spočívajúce v práve uložení inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia 

splašková, dažďová) ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukcie týchto zariadení vo vyznačenom rozsahu určenom geometrickým 

plánom č.: 47355140-1/2015 v k. ú. Budatín nasledovne:  

parc. č. KN-C 723/148, zast. pl. v rozsahu 38 m2  

parc. č. KN-C 961/1, zast. pl. v rozsahu 386 m2  

parc. č. KN-C 961/2, zast. pl. v rozsahu 759 m2  

za jednorázovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 5 147,28 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Zmluva o zriadení vecného bremena zaslaná na pripomienkovanie. 

Zatiaľ sa nevrátila podpísaná.  

2. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

MMK - TRADE s. r. o., so sídlom Bánovská cesta 8779/21, Žilina, IČO: 36 440 892, 

spočívajúce v práve prechodu pešo ako aj prejazdu motorovými osobnými, ako aj 

nákladnými vozidlami cez pozemky vo vlastníctve mesta Žilina v zmysle GP 90/2014 

v k. ú. Žilina a to:  

parc. č. KN-C 7027/144, ostat. pl. o výmere 57 m2  

parc. č. KN-C 7027/145, ostat. pl. o výmere 16 m2  

pre stavbu: “Autoumyvárky a administratívnej budovy Žilina“ vo vlastníctve 

žiadateľa za jednorázovú odplatu v celkovej výške 605,16 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Zmluva o zriadení vecného bremena zaslaná na pripomienkovanie. 

Zatiaľ sa nevrátila podpísaná. 

3. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Mgr. Miroslavu Konrádovú, bytom Bajzova 2415/20, Žilina, spočívajúce v práve 

prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými osobnými, ako aj nákladnými vozidlami 

cez pozemok parc. č. KN-C 1198/3, zast. pl. o výmere 42 m2 v zmysle GP 3/2015 v k. 

ú. Bytčica k stavbe rodinného domu parc. č. KN-C 1195/3 v k. ú. Bytčica za 

jednorázovú odplatu v celkovej výške 355,81 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku vo výške 130 € 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení VB 342/2015 zo dňa 11.06.2015, 

ovkladovaná pod V-4899/2015 

4. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena VS 

Investment Vlčince s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, IČO: 

45 900 400, ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 5344/50, KN-C 7633/6, KN-C 

7633/36 a KN-C 7633/57 v k. ú. Žilina, spočívajúce v práve uloženia nasledovných 

inžinierskych sietí, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukcie týchto zariadení, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 
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oprávneného z vecného bremena a tretích osôb za účelom ich údržby a opravy 

v zmysle nasledovných GP: 

 

 

GP 44330227-262/2014  v k. ú. Žilina  

 

Kanalizačná prípojka, dažďová, kanalizačná prípojka splašková  

parc. č. KN-C 7631    skutočný záber pozemku  49 m2  

parc. č. KN-C 7632    skutočný záber pozemku  59 m2  

 

Vodovodná prípojka  

parc. č. KN-C 7636    skutočný záber pozemku   23 m2 

parc. č. KN-C 7637/13    skutočný záber pozemku 157 m2 

parc. č. KN-C 7637/15    skutočný záber pozemku  24 m2 

parc. č. KN-C 7637/76           skutočný záber pozemku    8 m2 

parc. č. KN-C 7637/77           skutočný záber pozemku    2 m2 

parc. č. KN-C 7688    skutočný záber pozemku  23 m2  

      skutočný záber pozemku  19 m2 

parc. č. KN-C 7689    skutočný záber pozemku  49 m2 

      skutočný záber pozemku  56 m2 

 

GP 44330227-275/2014 v k. ú. Žilina  

Prípojka teplovodu  

parc. č. KN-C 7636   skutočný záber pozemku   24 m2 

parc. č. KN-C 7637/13    skutočný záber pozemku 141 m2 

parc. č. KN-C 7637/15    skutočný záber pozemku   17 m2 

 

Elektrická prípojka  

parc. č. KN-C 7636    skutočný záber pozemku    15 m2 

 

za jednorázovú odplatu v celkovej čiastke 6 643,61 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení VB 486/2015 je na podpise VS 

Investment s.r.o. Zatiaľ sa nám zmluva nevrátila.  

 

 

Uznesenie č. 111/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ- V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6333, zast. pl. 

o výmere 892 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jarná, súp. č. 2605 v Žiline, zapísanom na LV 

č. 5320, kat. úz. Žilina, a to: Perla Minarčíková, rod. Beleščáková, trvale bytom 
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Limbová 3054/2, 010 07 Žilina – podiel 63/3553 v 1/6, Ing. Dušan Beleščák, trvale 

bytom Jedlíkova 3423/7, 010 15 Žilina – podiel 63/3553 v 1/6, Mgr. Danica 

Kozáková, rod. Kozáková, trvale bytom Jozefa Cígera Hronského 2150/6, 010 01 

Žilina – podiel 41/3553, Gabriela Sičová, rod. Dišeková, trvale bytom Lietavská 

Svinná 193, Lietavská Svinná – Babkov – podiel 56/3553 v 1/2, Ľubomír Urban 

a manželka Mgr. Mária Urbanová, rod. Halabicová, obaja trvale bytom Rosina 828 – 

podiel 51/3553, Ing. Zuzana Mravcová, rod. Majerčíková, trvale bytom Jarná 2605/2, 

010 01 Žilina – podiel 57/3553, Danica Hulková, rod. Kostolániová, trvale bytom 

Dobšinského 1598/13, 010 08 Žilina – podiel 63/3553 v 1/2, Jozef Mikula, trvale 

bytom Skalité 1080 – podiel 41/3553, Igor Nižný, trvale bytom Platanová 3229/21, 

010 07 Žilina – podiel 57/3553 v 1/2, Miroslava Nižná, rod. Bieliková, trvale bytom 

Platanová 3229/21, 010 07 Žilina – podiel 57/3553 v 1/2, Ing. Alena Vitkovská, rod. 

Vitkovská, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 41/3553 v 1/2, Mgr. 

Mária Vitkovská, rod. Vitkovská, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

41/3553 v 1/2, Ľuboš Šuták, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

66/3553 v 1/2, Ing. Vladimír Šalaga, trvale bytom Stárkova 1226/28, 010 01 Žilina – 

podiel 66/3553, Dušan Karaba, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

57/3553, MUDr. Jozef Korček, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

63/3553, Ing. Michaela Myšiaková, rod. Galušková, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 

01 Žilina – podiel 41/3553, Mgr. Miroslav Hnilica, trvale bytom Žichlice 43, 

Hromnice, Plzeň – Sever, 330 11, ČR – podiel 75/3553 v 1/2, Vladimír Hnilica, trvale 

bytom Jarná 2605/4, 010 01 Žilina – podiel 75/3553 v 1/2, Anton Kutliak, trvale 

bytom Oravská Polhora 263, 029 47 – podiel 56/3553 za cenu určenú v zmysle 

ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. 

vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve 

žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 326/2015 zo dňa 22.06.2015, ovkladovaná pod V-

5873/2015. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 1472/15, zast. pl. 

o výmere 380 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Dadanova, súp. č. 3387 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 1834, kat. úz. Závodie, a to: Richard Pollák a manželka Katarína Polláková, 

rod. Mendrejová, obaja trvale bytom Dadanova 3387/17, 010 15 Žilina – podiel 

6956/254706, Ing. Tomáš Hlinka, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – 

podiel 6956/254706 v 1/2, Ing. Martina Hlinková, rod. Turovská, trvale bytom 

Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 v 1/2, Anna Kopčová, rod. 

Šugárová, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 

v 4/6, Lucia Kopčová, rod. Kopčová, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina 

– podiel 6956/254706 v 1/6, Juraj Kopča, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 

Žilina – podiel 6956/254706 v 1/6 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 

s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ 327/2015 bola odovzdaná zástupcovi vlastníkov bytov a zatiaľ sa 

ešte nevrátila podpísaná.  
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Uznesenie č. 112/2015  - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. ústnu informáciu o hospodárení spoločnosti MsHK Žilina, a.s. – stav záväzkov 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 

15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 

15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta 

Žiliny 
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zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2015 

 

Uznesenie č. 113/2015  - SPLNENÉ  

k Správe o výsledkoch kontrol 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 114/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu na zlúčenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. neschvaľuje 

 

1. návrh na zlúčenie 7 komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline do 1 komisie 

 

 

k Analýze súčasného stavu a možnosti reštrukturalizácie a optimalizácie činnosti 

zariadenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Uznesenie č. 115/2015 - SPLNENÉ, informácia zaslaná poslancom mailom dňa 24.09.2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. žiada 

 

1. prednostu mestského úradu do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva 

vypracovať analýzu skutočného finančného plnenia rozpočtu CVČ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta za rok 2014 z dotácií mesta Žilina v nasledovnej štruktúre: 

 

1.1 Skutočne poskytnutá výška dotácie – sumár ako aj v jednotkovom vyjadrení na 

člena (normatív) zriaďovateľom (mesto Žilina) na činnosť člena v CVČ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2014 na základe skutočného plnenia 

a záverov zhrnutých v Záverečnom účte mesta Žilina za rok 2014. Taktiež 

poskytnutá výška dotácie – sumár ako aj v jednotkovom vyjadrení na člena 

(normatív) zriaďovateľom (mesto Žilina) na činnosť člena v CVČ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2015 (1 – 6). 

 

1.2 Predložiť výšku ostatných plnení zo strany zriaďovateľa voči CVČ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2014, ktoré sú poskytované nad rámec 

poskytovanej dotácie. Napr. mzdy pracovníkov spracujúcich mzdovú agendu 

CVČ a úhrady za prenájom budovy na Kuzmányho ulici. 

 

1.3 Predložiť a prijať návrh opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich 

z disproporcií a rozporov financovania CVČ, vyplývajúcich z porušovania VZN 
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mesta o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ... s poukazom na 

plnenie rozpočtu CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  a financovanie 

neštátnych zariadení, pre financovanie ktorých v roku 2014 tvoril základ 

vyplývajúci z VZN, avšak ktoré dostávali normatívne plnenie vo výške platného 

VZN 58,08 €. 

 

1.4 Vyvodiť dôsledky voči zodpovedným osobám, ktoré zapríčinili stav vyplývajúci 

z nastavenia financovania a následného porušovania VZN mesta nedodržaním 

priemernej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. 

 

 

Uznesenie č. 116/2015  - SPLNENÉ 

k Analýze súčasného stavu a možnosti reštrukturalizácie a optimalizácie činnosti 

zariadenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Analýzu súčasného stavu a možnosti reštrukturalizácie a optimalizácie činnosti 

zariadenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina, rozpočtovej organizácie   

 

 

Uznesenie č. 117/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

za I. kvartál 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. za I. kvartál 2015 

 

 

Uznesenie č. 118/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina           

k 31.03.2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie   

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina 

k 31.03.2015 

 

 

Uznesenie č. 119/2015  - SPLNENÉ 
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k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia MsHKM Žilina, s.r.o. za I. štvrťrok 

2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie   

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za 

I. štvrťrok 2015 

 

 

Uznesenie č. 120/2015  - SPLNENÉ 

k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2014 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

 

1. Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 121/2015  - SPLNENÉ 

k Prerokovaniu a určeniu platu primátora mesta 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. prerokovalo 

 

1. plat Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

 

II. ruší 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 7/2014 - ustanovujúce zo dňa 

08.12.2014 

 

III. určuje 

 

1. mesačný plat Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina podľa § 3 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov v nadväznosti na priemernú 

mesačnú mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenú na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2014 vo výške 2738 € s 9,56 % 

navýšením v celkovej výške 3000 € s účinnosťou od 01.01.2015 
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Uznesenie č. 122/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie sobášiaceho 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

1. výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline: 

 

- Mgr. Ing. Petra Ničíka 

 

 

Uznesenie č. 123/2015  - SPLNENÉ 

k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

mesta Žilina za rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 124/2015  - SPLNENÉ 

k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že  
 

1. Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, predstavuje 4 732 039,14 €.  

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo 

určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2014) zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu 

(napr. § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) v celkovej 

výške 1 787 418,93 €. 

 

2. Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (prijatých v predchádzajúcom 

rozpočtovom roku) z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje prebytok 

rozpočtu 2 944 620,21 €.  

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vytvára rezervný fond vo 

výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného 

podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, čo predstavuje z vyššie uvedeného prebytku 

294 462,02 €. 

 

3. Hospodárenie vrátane finančných operácií:  

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol krytý prebytkom bežného 

rozpočtu.  

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2014 predstavoval 3 957 589,82 €.  

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených 

prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2014) zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej 

výške 1 787 418,93 €.  

Z prebytku sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných 

prostriedkov z roku 2013 a z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 311,34 €, 

ktoré boli v roku 2014 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových 

finančných operácií Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol krytý 

prebytkom bežného rozpočtu.  

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných 

prostriedkov z roku 2014 a z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme  

1 787 730,27 €, predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - 

vrátane finančných operácií) zostatok k 31.12.2014 vo výške 2 169 859,55 €. 

 

II. schvaľuje  

 

1. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2014 tak, ako je 

navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2014 

 

2. finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina 

za rok 2014 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 

2014  

 

3. celoročné hospodárenie mesta Žilina bez výhrad  
 

 

Uznesenie č. 125/2015  - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.                                                                                                                                                          

4/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 
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1. návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 je 

vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015  

 

II. schvaľuje 

 

1. pozmeňovací návrh poslanca Kapitulíka k materiálu zmena rozpočtu mesta Žilina 

rozpočtovým opatrením č. 4/2015 tak, ako je predložený 

  

2. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2015 tak, ako je predložená 

v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu 

 

 

Uznesenie č. 126/2015 - SPLNENÉ, pohľadávka kapitalizovaná 

ku Kapitalizácii pohľadávky mesta Žilina spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vklad pohľadávky Mesta Žilina voči spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. do 

ostatných kapitálových fondov spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. v sume 

5 840 000 € tak, ako je uvedené v samotnom materiáli 

 

2. splnomocnenie primátora mesta Žilina na všetky právne a iné úkony s tým spojené 

 

 

Uznesenie č. 127/2015 - SPLNENÉ, byt bol zakúpený a v súčasnej dobe sa čaká na 

rozhodnutie Okresného úradu Žilina, Katastrálneho odboru o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

k Návrhu na schválenie odkúpenia náhradného nájomného bytu podľa zákona č. 261/2011 

Z. z. a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií na obstaranie náhradných nájomných 

bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie bytu mestom Žilina podľa zákona č. 261/2011 Z. z. a schválenie žiadostí 

o poskytnutie dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 

261/2011 Z. z.   

 

dvojizbový byt č. 56, výmera bytu 59,83 m2 na ulici Gabajová, 6. p. v bytovom dome 

súp. č. 2617 v kat. úz. Žilina. Byt je vedený v podielovom spoluvlastníctve 1/1 na LV 

číslo 5172, k.ú. Žilina, bytový dom sa nachádza na parc. č. 6269 - druh zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 674 m2 evidovanej na LV číslo 1100 vrátane 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

o veľkosti 60/3735-ín., od Ing. Jozef Rufus za kúpnu cenu  
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59 800 €. Byt je určený pre žiadateľku o poskytnutie bytovej náhrady, náhradný 

nájomný byt s dvomi obytnými miestnosťami – Helena Palanová, bytom Námestie 

Andreja Hlinku 1070/7,  010 01 Žilina. 

 

 

 

Uznesenie č. 128/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie Súhlasu s členstvom mesta Žilina v sieti CIVINET Česká 

a Slovenská republika z.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. členstvo Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. 

 

2. osoby zodpovedné za komunikáciu v rámci siete CIVINET Česká a Slovenská 

republika z.s., a to nasledovne: 

- Mgr. Anton Trnovec, II. zástupca primátora mesta Žilina - politický zástupca 

poverený komunikovať za mesto Žilina v plnej moci 

- Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility – kontaktná osoba poverená 

komunikovať za mesto Žilina na pracovnej úrovni 

 

 

Uznesenie č. 129/2015 - SPLNENÉ 

k Územnému plánu mesta Žilina - Zmene a doplnku číslo 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 2 

 

 

Uznesenie č. 130/2015 - SPLNENÉ 

k Územnému plánu mesta Žilina - Zmene a doplnku číslo 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. návrh Územného plánu mesta Žilina - Zmena a Doplnok č. 3 bol po dobu viac ako 30 

dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi 

štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s 

ustanoveniami § 22 stavebného zákona  

 

2. akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 

právnických osôb sú zapracované v Zmene a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta 
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Žilina, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie  

 

3. verejnosť neuplatnila žiadne pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 

Územného plánu mesta Žilina  

 

4. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky preskúmal Návrh Zmeny a 

Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Žilina podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k 

nemu súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2015/013691/HRI zo dňa 

12.05.2015 s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu v Žiline schváliť predmetnú 

zmenu a doplnok územného plánu  

 

II. berie na vedomie 

 

1. vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 

právnických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Žilina  

 

III. schvaľuje 

 

1. Územný plán mesta Žilina – Zmena a doplnok číslo 3 podľa ustanovenia § 26 ods. 3) 

stavebného zákona 

 
 

Uznesenie č. 131/2015 - SPLNENÉ 

k Požiadavkám na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmeny 

a doplnky číslo 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. doplnenie požiadavky v znení: „preveriť možnosť výstavby zvonice s kaplnkou na 

pozemkoch p. č. 1456/1 a 1457/4, k. ú. Trnové  v lokalite 8.31.ZLP/09“ 

 

2. pozmeňovacie a doplňujúce návrhy poslanca Maňáka 

 

3. Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a 

doplnky číslo 4 v znení schválených pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov  

 

 

Uznesenie č. 132/2015  - SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie informácie o plnení dopadových ukazovateľov vybraných 

projektov 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 
 

1. informáciu o plnení dopadových ukazovateľov projektov: 
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- Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ 

Jarná, Žilina 

- Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ, Školská 49 Žilina za účelom zníženia 

energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity 

- Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti 

prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina 

- Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina 

za účelom zlepšenia kvality vzdelávania 

- Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ 

Lichardova, Žilina 

 

 

Uznesenie č. 133/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Personálnym zmenám v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 

Žilina, IČO: 46 723 994, a to nasledovne: 

 

a) do funkcií  konateľov spoločnosti opätovne doterajších konateľov spoločnosti 

JUDr. Jarmilu Beszédesovú a Ing. Stanislava Bořutu - bez zmien 

 

2. zástupcu mesta do orgánu spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 

1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti opätovne doterajšieho konateľa spoločnosti 

Vladislava Harčara - bez zmien 

 

3. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., 

Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie konateľa spoločnosti opätovne doterajšieho konateľa spoločnosti Ing. 

Jána Barienčíka, PhD. – bez zmien 

b) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti PaedDr. Ľudmilu 

Chodelkovú namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu dozornej rady 

spoločnosti Ing. Igora Lišku– zatiaľ zmena nevykonaná 

c) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Ladislava Štefanca a Mgr. Janu 

Filipovú namiesto doterajších členov dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefa Štrbu 

a Bc. Bohumila Kostolného - zatiaľ zmena nevykonaná 
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4. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 433 420, a to nasledovne: - splnené, zmeny 

zapísané v OR 

 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti Mgr. Antona Trnovca namiesto doterajšieho 

konateľa spoločnosti Ing. Branislava Bačíka 

b) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Mgr. Branislava 

Delinčáka namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu dozornej rady 

spoločnosti Ing. Jozefa Štrbu 

c) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti opätovne doterajšieho člena dozornej 

rady spoločnosti Ing. Jána Ničíka a Mgr. Martina Barčíka namiesto doterajšej 

členky dozornej rady spoločnosti Mgr. Terézie Straňákovej 

 

5. zástupcu mesta do orgánu spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 435 384, a to nasledovne: - splnené, zmeny 

zapísané v OR 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M namiesto 

doterajšieho konateľa spoločnosti Ing. Branislava Bačíka 

 

6. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 416 754, a to nasledovne: - splnené, zmeny 

zapísané v OR 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti Ing. Patrika Gromu 

b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Jána Pažického 

 

7. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, 

Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, IČO: 31 590 250, a to nasledovne: - splnené, 

zmeny zapísané v OR 

 

a) do funkcie  člena predstavenstva spoločnosti Ing. arch. Dušana Maňáka namiesto 

doterajšieho člena predstavenstva spoločnosti Ing. Františka Holešu 

b) do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti opätovne  doterajšieho člena dozornej 

rady spoločnosti Ing. Mariana Janušeka 

 

8. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., 

Košická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 407 470, a to nasledovne: - bez zmien 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti opätovne doterajšieho konateľa spoločnosti Ing. 

Pavla Koniarika 

b) do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti opätovne doterajšieho člena dozornej 

rady spoločnosti Ing. Igora Lišku  
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9. zástupcov mesta do orgánov združenia právnických osôb Vedecko-technologický 

park Žilina, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie  člena predstavenstva združenia Ing. Martina Kapitulíka namiesto 

doterajšieho člena predstavenstva združenia Ing. Igora Chomu– zatiaľ nebolo 

vykonané 

b) do funkcie člena dozornej rady združenia Ing. Ľubomíra Bechného  namiesto 

doterajšieho člena dozornej rady združenia JUDr. Jána Brodenca– splnené, 

zmena realizovaná 

 

10. zástupcov mesta do orgánov Nadácie žilinský lesopark, Námestie obetí komunizmu 

1, 011 31 Žilina, IČO: 42 218 659, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie správcu nadácie opätovne doterajšieho správcu nadácie Ing. Andreja 

Vidru 

b) do funkcií členov správnej rady nadácie PaedDr. Ľudmilu Chodelkovú, Vladimíra 

Randu a Mgr. Petra Fiabáne namiesto doterajších členov správnej rady nadácie 

Ing. Igora Chomu, Ing. Mariana Cisarika a Ing. Jána Ničíka 

c) do funkcie revízora nadácie Jozefa Badžgoňa namiesto doterajšieho revízora 

nadácie Ing. Štefana Pieša 

 

II. schvaľuje 

 

1. potvrdenie doterajšieho riaditeľa príspevkovej organizácie: Mestské divadlo Žilina, 

Horný val 3, 010 01 Žilina, IČO: 30 229 839 Mgr. art. Antona Šulíka 

 

 

k Informatívnej správe k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 134/2015 - V PLNENÍ– plní sa, skupina kreovaná, súčinnosť poskytnutá, 

predstavitelia mesta predložili ostatným členom komisie prvotný návrh mesta, zatiaľ bez 

reakcie od ďalších poslancov 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. skupinu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení: 

Ing. Patrik Groma (NEZA) – predseda 

Mgr. Anton Trnovec (SMER-SD) 

Mgr. Ing. Peter Ničík (NEKA) 

Ing. Martin Kapitulík (SIEŤ-NOVA) 

Ing. Ľuboš Plešinger 

Ing. Ľubomír Bechný 
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2. zamestnancov Mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline 

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 

Ing. Karol Krutek 

 

rokovaním o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi mestom Žilina a skupinou 

SIRS. Skupina poslancov predloží poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi mestom Žilina a skupinou SIRS 

na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zároveň žiada prednostu mestského úradu, aby 

poverenej skupine poslancov poskytol pri jej práci maximálnu možnú súčinnosť, 

najmä aby jej sprístupnil všetku požadovanú dokumentáciu. 

 
  

 

Uznesenie č. 135/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. informatívnu správu k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

 

Uznesenie č. 136/2015 - SPLNENÉ, súťaž vyhlásená a vyhodnotená, výsledok predkladaný 

na MZ 2.11.2015 

 

k Návrhu na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej 

verejnej súťaže 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer prenechať do nájmu  na dobu neurčitú časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

Žilina, parc. č. KN-C 5713/1, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Žilina, parc. č. KN-

C 5763, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Žilina a parc. č. KN-C 5774/1, zastavané 

plochy a nádvoria, v k. ú. Žilina  (každá časť o výmere cca 1m2), ktorých vyznačenie 

je obsahom prílohy materiálu k tomuto uzneseniu, za účelom umiestnenia troch kusov 

dotykových panelov, s nasledovnými podmienkami: 

o) účastník súťaže predloží súťažný návrh obsahujúci navrhovanú výšku nájomného, 

technické riešenie dotykových panelov, vzhľad, vyhotovenie a software na 

aktualizáciu dát, pričom celý systém musí mať možnosť byť plnený cez internet, 

umožňovať vzdialene aktualizovať jeho obsah, podmienkou je  bezodplatná 

propagácia mestských pamiatok, prírodných zaujímavostí, bezodplatné 

uverejňovanie informácií o aktuálnom dianí v meste Žilina a spoločnostiach 

s majetkovou účasťou Mesta Žilina, o službách na území mesta, ktoré smerujú 
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k podpore turizmu, s možnosťou ďalších bonusových služieb pre mesto Žilina 

súvisiacich s prevádzkou dotykových  panelov 

p) Mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

q) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský úrad 

v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

r) lehota na podávanie návrhov je 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení 

obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa 

s) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky 

t) lehota na oznámenie vybraného návrhu  je 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov 

u) pri vyhodnocovaní predložených návrhov budú rozhodujúcimi kritériami: 

najvýhodnejšia výška nájomného, najlepšie technické riešenie, vzhľad, 

vyhotovenie zariadení, najvýhodnejší rozsah služieb poskytovaných mestu Žilina 

v súvislosti s prevádzkou dotykových panelov 
 

 

Uznesenie č. 137/2015 - V RIEŠENÍ, pripravujú sa potrebné dokumenty na zlúčenie 

k Návrhu na schválenie zrušenia spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. bez likvidácie formou 

jej zlúčenia do spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zrušenie spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 bez likvidácie formou jej zlúčenia do spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 ku 

dňu 01.01.2016 

 

2. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na všetky právne úkony spojené so 

zrušením spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 bez likvidácie formou jej zlúčenia do spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 ku 

dňu 01.01.2016 

 

 

Uznesenie č. 138/2015 - SPLNENÉ, ZI zvýšené a uhradené 

k Návrhu na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zvýšenie základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 

8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 o peňažný vklad jediného spoločníka v 

sume 35 000 € 
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Uznesenie č. 139/2015 - V RIEŠENÍ, viď Uznesenie č. 94/2015 

k Zmene a doplneniu uznesenia č. 94/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší  

 

1. celý text uvedený v časti I uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 94/2015 zo 

dňa 18.05.2015 

 

II. nahrádza 

 

1. celý text uvedený v časti I uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 94/2015 zo 

dňa 18.05.2015 nasledovným textom: 

 

I. ukladá hlavnému kontrolórovi 

 

1. vykonať kontrolu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru za obdobie roka 2014, ktoré môže zamestnávateľ na plnenie 

svojich úloh, alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať 

s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru v súlade s § 223 ZP v nadväznosti na § 224 ZP,  v kontrolovanom 

subjekte Mesto Žilina – Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 

č. 1, 011 31 Žilina nasledovne: 

 

1.1 Dohody o vykonaní práce uzatvorené podľa § 226 ZP za obdobie roka 

2014 

 

1.2 Dohody o brigádnickej činnosti študentov uzatvorené podľa § 227, 

228 ZP za obdobie roka 2014 

 

1.3 Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené podľa § 228a ZP za obdobie 

roka 2014 

 

1.4 Z kontroly budú vylúčené dohody uzatvorené s fyzickými osobami, 

týkajúce sa volieb, roznosu výmeru daní z nehnuteľností, za psa 

a komunálny odpad, za kontrolované obdobie roka 2014.  

 

2. v rámci hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti takto vynaložených finančných 

prostriedkov a sprehľadnenia celkovej analýzy je pri kontrole nevyhnutné sa 

zamerať a vo výstupnom materiáli je potrebné uviesť: 

- meno a priezvisko osoby, s ktorou bola dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru uzatvorená a ktorej boli vyplatené finančné 

prostriedky 

- vymedzenie pracovnej úlohy – druh práce, výsledok práce 
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- pracovný čas, za ktorý má byť práca/výsledok práce vykonaný – 

ukončený, teda rozsah práce 

- výška dohodnutej odmeny 

- kedy bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

uzatvorená a podpísaná 

- kto dojednané práce prevzal a kedy 

- kedy boli vyplatené finančné prostriedky  

   

3. v rámci výkonu tejto kontroly budú účastní poslanci Mestského zastupiteľstva 

a to PaedDr. Ľudmila Chodelková a Ján Púček v súlade s         § 25 ods. 4 

písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde podľa tohto 

ustanovenia je poslanec oprávnený zúčastňovať sa na kontrolách. Poslanci 

budú účastní v priebehu výkonu celej kontroly od zahájenia, ako aj vo fáze 

sumarizovania a vyhodnocovania výsledkov kontroly, až po ukončenie 

kontroly, kedy bude kontrolovaný subjekt oboznámený s výsledkami 

kontroly, odovzdania správy, ako aj podpísania zápisnice o vykonaní 

následnej finančnej kontroly vypracovanej hlavným kontrolórom. 

 

 

Uznesenie č. 140/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Územnému plánu zóny Žilina -  Centrum Rudiny II 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. konštatuje, že 

 

1. návrh Územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny II bol po dobu viac ako 30 dní 

zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi 

štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami a vlastníkmi 

nehnuteľností v súlade s ustanoveniami § 23 stavebného zákona 

 

2. akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osôb a vlastníkov nehnuteľností sú zapracované v Územnom 

pláne zóny Žilina – Centrum Rudiny II, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci 

spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie 

 

II. berie na vedomie 

 

1. vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny 

II 

 

III. schvaľuje 

 

1. Územný plán zóny Žilina – Centrum Rudiny II podľa ustanovenia § 26 ods. 3 

stavebného zákona 

 

 

Uznesenie č. 141/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 1 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie hracích prvkov na detskom ihrisku parc. č. KN-C 3034/2 v k. ú. Žilina, 

spolu s vybudovaným oplotením za cenu 5 000 € od Nadácie 21. storočia v likvidácii, 

so sídlom Mariánske námestie 31 Žilina, IČO: 37 805 878 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 391/2015 zo dňa 30.07.2015.  

 

Uznesenie č. 142/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 949/208, ostat. pl. 

o výmere 24 m2 a parc. č. KN-C 949/396, ostat. pl. o výmere 2 m2 v zmysle 

geometrického plánu č. 34933590-37/2014 v k. ú. Budatín a ich odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov Ing. Viktorovi Kyselovi, bytom Hálkova 2755/19,  

Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia 9/2013 vo 

výške 8 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 208 €, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu 

majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v záhradkárskej osade „Hôrka 

Budatín“    

PLNENIE: Uzatvorená KZ 431/2015 zo dňa 29.09.2015, zaslaná na katastrálny 

odbor – rozhodnutie o vklade sme zatiaľ neobdržali.  

 

 

Uznesenie č. 143/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 717/98, t. tr. p.  

o výmere 23 m2  v zmysle geometrického plánu č. 110/2012 v k. ú. Budatín a jej 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti Inteterimobilias, s.r.o., ul. A. 

Bernoláka 25, Žilina, IČO: 36 429 457, za cenu stanovenú metodickou pomôckou 

v zmysle uznesenia 9/2013 vo výške 18 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 414 €, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí z dôvodu zostatkovej parcely, ktorá bude súčasťou pripravovanej 

obslužnej komunikácie OS IBV 12 RD Žilina - Budatín Nad cintorínom 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 432/2015 zo dňa 12.10.2015 – čakáme na platbu, 

potom kataster. 

 

Uznesenie č. 144/2015 - V RIEŠENÍ 
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k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie nehnuteľností a to  pozemkov parc. č. KN-C 5541/72, orná pôda o výmere 

908 m2 a parc. č. KN-C 5541/76, orná pôda o výmere 206 m2, zapísaných na LV č. 

5502, kat. úz. Žilina v prospech Slovenská republika - VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 

Bratislava, IČO: 00 156 752 za cenu 1 € 

PLNENIE: KZ je na pripomienkovom konaní na Vodohospodárskej výstavbe. 

 

Uznesenie č. 145/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie nehnuteľnosti a to parc. č. KN-C 1102/3, orná pôda o výmere 2 m2 

v zmysle geometrického plánu č. 37/2015 v k. ú. Bytčica za cenu 1 € od Mgr. 

Dagmary Vnučkovej, trvale bytom: Hatalova 611/34 Žilina-Bytčica v rámci stavby: 

„Žilina, Bytčica Revitalizácia Bytčického potoka“ 

PLNENIE: Pozemok je riešený v rámci GP s iným subjektom so sídlom 

v Bratislave s ktorým zatiaľ nie je uzatvorená dohoda.  

 

 

Uznesenie č. 146/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemku parc. č. KN-C 5859/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 640 m2, 

zapísaného na LV č. 7289 u Okresného úradu v Žiline, odbor katastrálny pre 

katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres Žilina od MATE, s.r.o., M. R. Štefánika 

73, Žilina, za cenu 12 851,20 €, pričom časť kúpnej ceny vo výške        12 384,17 € 

bude započítaná oproti pohľadávke kupujúceho voči predávajúcemu, vo výške 12 

384,17 €. Zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške 467,03 € uhradí kupujúci 

predávajúcemu bankovým prevodom na účet predávajúceho 

PLNENIE: Kúpna zmluva zatiaľ neuzavretá.  

 

 

Uznesenie č. 147/2015  - SPLNENÉ 
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k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 5-tich rokov na pozemok parc. č. KN-C 

3515/3 ostat.pl. o výmere 1577 m2 (pôvodná parc. č. KN-E 3515/501) v k. ú. Žilina 

so spoločnosťou Združenie Ovčiarsko, zastúpené spoločnosťou Doprastav a. s., so 

sídlom Kragujevská 11, Žilina, IČO: 31 333 320, za účelom jej využívania ako 

parkovacej plochy v rámci stavby D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka, za cenu 

stanovenú v zmysle znaleckého posudku vo výške 2 978,95 €/ročne, ktorá bude 

v rámci prvej splátky zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 130 € a to 3/5 

väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zák. č. 138/91 Zb., a to z dôvodu, že ide o stavbu celoštátneho významu 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 417/2015 zo dňa 06.08.2015, účinná 06.08.2015.  

 

 

Uznesenie č. 148/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

časť pozemku parc. č. KN-C 7672/1, zast.pl. o výmere 8,8 m2 v k. ú. Žilina, 

Slovanská cesta  pod predajným stánkom typu POLYMO MINI so sortimentom 

predaja potravinárskeho tovaru bez tabakových a alkoholických výrobkov za cenu 

stanovenú v zmysle uznesenia 146/2011 MZ zo dňa 21.11.2011 vo výške 114 

€/m2/rok, čo predstavuje celkovú ročnú čiastku 1 003,20 € 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov so spoločnosťou Peza a. s., so sídlom K cintorínu 47 Žilina - Bánová, IČO: 

30 224 918, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 

138/91 Zb.,  a to z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku  

PLNENIE: Uzatvorená NZ 413/2015 zo dňa 21.07.2015, účinná 24.07.2015.  

 

 

Uznesenie č. 149/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na ročný záber pozemkov v k. ú. Bytčica a to v termíne 

od 01.04.2016 do 31.03.2017 v rámci stavby: “Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka 

– Žilina“ s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Mlynské Nivy č. 45 
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Bratislava, IČO: 35 919 001 za celkový ročný nájom 1 568,27 € a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zák. č. 138/91 Zb., a to z dôvodu, že ide o stavbu celoštátneho významu.  

Ide o nasledovné pozemky v zmysle geometrického plánu 36315583-080-2013:  
 

LV č.  
Číslo 

parcely 
Diel GP 

č.  

Výmera 
záberu 

dielu v m²  

Nájomné v 
€ za 1m2 /1 

rok 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Podiel v 
m2/diel 

Spolu 
náhrada v € 

na rok za 
záber a 
podiel 

Objekt č. 

1569 491 139 88 2,69 1/1 88,000 236,720 052-00 

1569 518/1 112 76 2,69 1/1 76,000 204,440 052-00 

1569 518/1 99 93 2,69 1/1 93,000 250,170 332-00 

1569 518/2 90 292 2,69 1/1 292,000 785,480 332-00 

1569 518/2 105 34 2,69 1/1 34,000 91,460 332-00 

Spolu náhrada na rok: 1 568,27 EUR 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dočasný záber pozemkov v k. ú. Bytčica a to 

v termíne od 01.02.2016 do 31.12.2017 v rámci stavby: “Diaľničný privádzač 

Lietavská Lúčka – Žilina“ s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom 

Mlynské Nivy č. 45 Bratislava, IČO: 35 919 001 za celkovú úhradu 648,29 €/ročne 

a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zák. č. 138/91 Zb., a to z dôvodu, že ide o stavbu celoštátneho 

významu.  

Ide o nasledovné pozemky v zmysle geometrického plánu 36315583-080-2013: 

 

LV č.  
Číslo 

parcely 
Diel GP 

č.  

Výmera 
záberu 

dielu v m²  

Nájomné v 
€ za 1m2 /1 

rok 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Podiel v 
m2/diel 

Spolu 
náhrada v € 

na rok za 
záber a 
podiel 

Objekt č. 

1569 490/2 75 46 2,69 1/1 46,000 123,740 604-00 

1569 490/2 116 81 2,69 1/1 81,000 217,890 146-00 

1569 491 19 84 2,69 1/1 84,000 225,960 605-00 

1569 492 20 25 2,69 1/1 25,000 67,250 605-00 

1569 518/2 72 5 2,69 1/1 5,000 13,450 604-00 

Spolu náhrada na rok: 648,29 EUR 
  

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemky v k. ú. Bytčica  

v rámci stavby: „Diaľničný  privádzač Lietavská Lúčka – Žilina“ s Národnou 

diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Mlynské Nivy č. 45, Bratislava, IČO: 

35 919 001  a tým súvisiacim právom vstupu a  vjazdu na predmetné pozemky a za  

účelom  uloženia  inžinierskych sietí  za  celkovú čiastku 1 370,80 € v zmysle 

geometrického plánu 36315583-087-2013:  

LV č.  
Číslo 

parcely 
Diel GP 

č.  

Výmera 
záberu 

dielu v m²  

Nájomné v € za 
1m2 /1 rok 

Spoluvlastníc
ky podiel 

Podiel v 
m2/diel 

Spolu náhrada 
v € na rok za 

záber a podiel 
Objekt č. 

1569 481/2 265 20 9,95 1/1 20,000 199,000 604-00 

1569 490/2 288 116 7,56 1/1 116,000 876,960 604-00 

1569 491 70 9 7,56 1/1 9,000 68,040 605-00 

1569 491 202 25 7,56 1/1 25,000 189,000 052-00 

1569 518/2 234 5 7,56 1/1 5,000 37,800 604-00 

Spolu náhrada: 1 370,80 EUR 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 468/2015 zo dňa 31.08.2015.  
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Uznesenie č. 150/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj schválenou 

metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností  a to 

nasledovne:  

 

Por.č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C 

vlastn. 
podiel 
Mesta  
Žilina 

druh 
pozemk

u 
výmera 

obr.č
. 

LV 
vlastní

ka 

vlastník - meno, priezvisko, 
adresa 

vlast
n. 

podie
l 

(prev
ádz. 

podie
l) 

cena 
€/m2 
podľa 

CM 

cena 
€/m2 
podľa 

ZP LV parcela 

1 8912 5829/15 1 / 1 zast.pl. 13 P1 1457 
Chromiak Pavol, Malý diel 

8177/30, Žilina 
1/1 38,00 

 

2 8912 4971/23 1 / 1 zast.pl. 37 P1 4537 
Frnčová Elena r. Adamčíková, 
Cesta k Paľovej Búde 1798/10, 

Žilina 
1/2 38,00 

 

3 8912 4971/23 1 / 1 zast.pl. 37 P1 4537 
Kuvik Juraj r. Kuvik, Cesta k 
Paľovej Búde 1798/10, Žilina 

1/2 38,00 
 

4 8912 4971/24 1 / 1 zast.pl. 16 P1 4537 
Frnčová Elena r. Adamčíková, 
Cesta k Paľovej Búde 1798/10, 

Žilina 
1/2 38,00 

 

5 8912 4971/24 1 / 1 zast.pl. 16 P1 4537 
Kuvik Juraj r. Kuvik, Cesta k 
Paľovej Búde 1798/10, Žilina 

1/2 38,00 
 

6 8912 4971/25 1 / 1 zast.pl. 23 P1 821 
Dupkala Jozef, Ing. a Eva 

Dupkalová r. Kekeliova, Ing. 
Gaštanová 3080/14, Žilina 

1/1 38,00 
 

7 8912 4971/26 1 / 1 zast.pl. 43 P1 4830 
Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 

1/1 38,00 
 

8 8912 5829/24 1 / 1 zast.pl. 23 P2 5719 
Kajánková Petra r. Komárková, 

Dukelských hrdinov 887/3, 
Čadca 

1/1 38,00 
 

9 8912 5829/26 1 / 1 zast.pl. 52 P3 1712 
Kočuta Tibor a Petra 

r.Mitringová, Jána Kovalíka 
2294/36, Žilina 

1/1 
 

55,94 

10 8912 5829/27 1 / 1 zast.pl. 3 P3 1712 
Kočuta Tibor a Petra 

r.Mitringová, Jána Kovalíka 
2294/36, Žilina 

1/1 53,00 
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2. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj schválenou 

metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností  a to 

nasledovne:  

 

Por.
č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C vlastn
. 

podiel 
Mesta  
Žilina 

druh 
pozemk

u 

výmer
a 

obr.
č. 

LV 
vlastní

ka 

vlastník - meno, priezvisko, 
adresa 

vlastn. 
podiel 

(prevád
z. 

podiel) 

cena 
€/m2 
podľ
a CM 

cena 
€/m2 
podľa 

ZP LV parcela 

1 
110
0 4973/9 1 / 1 orná p. 1 N1 4830 

Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 1/1 38,00   

2 
891
2 4971/32  1 / 1 zast.pl. 50 N1 4830 

Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 1/1 38,00   

3 
891
2 5823/27 1 / 1 zast.pl. 39 N2 2765 

Frajková Alena r.Nováková, 
PharmDr., Juraja Fándlyho 
2195/44, Žilina 1/1 38,00   

4 
110
0 

4886/20
3 1 / 1 zast.pl. 36 N3 3297 

Furmánek Tibor, Ing., Pribinova 
č.11, Žilina 1/1 38,00   

5 
110
0 

4886/10
9 1 / 1 záhrady 38 N3 3297 

Furmánek Tibor, Ing., Pribinova 
č.11, Žilina 1/1 38,00   

6 
110
0 

4886/11
0 1 / 1 záhrady 36 N3 1441 

Gjašík František a Emília r. 
Dubeńová, Pribinova 1936/9, 
Žilina 1/1 38,00   

7 
110
0 

4886/11
1 1 / 1 záhrady 31 N3 1442 

Loduha Ladislav a Elena r. 
Honišková, Pribinova 1935/7, 
Žilina 1/1 38,00   

8 
110
0 

4886/25
7 1 / 1 zast.pl. 30 N4 1420 

Kuchtová Elena r. 
Jakabovičová, Ing., Bezručova 
28, Nový Jičín, ČR 1/2 38,00   

9 
110
0 

4886/25
7 1 / 1 zast.pl. 30 N4 1420 

Jakabovič Marián, Gabčíkova 
1918/35, Žilina 1/2 38,00   

10 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Schurger František, Mgr., a Eva 
r. Ksandrová MUDr., 
Svätoplukova 3005/19, Žilina 1/2 38,00   

11 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Schurger František, Mgr., 
Svätoplukova 3005/19, Žilina 1/4 38,00   

12 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Eva Schurgerova r. Ksandrová 
MUDr., Svätoplukova 3005/19, 
Žilina 1/4 38,00   

13 
110
0 

4886/25
9 1 / 1 zast.pl. 6 N5 4336 

Lalinský Jozef MUDr.,  
Svätoplukova 3235, Žilina 1/1 38,00   

14 
110
0 5823/29 1 / 1 zast.pl. 12 N6 5003 

Siekel Rastislav Ing. a  Iveta r. 
Kmeťová, Bôrická cesta 
1964/95, Žilina 1/1 38,00   



      

 

94 
 

15 
110
0 5868/7 1 / 1 zast.pl. 7 N7 1136 

Franc Jaroslav a Francová 
Viera r.Veselovská, Tajovského 
28, Žilina 3/4 38,00   

16 
110
0 5868/7 1 / 1 zast.pl. 7 N7 1136 

Francová Viera r.Veselická, 
Tajovského 28, Žilina 1/4 38,00   

17 
110
0 5868/8 1 / 1 zast.pl. 28 N7 3430 

Kulichová Blanka 
r.Horňáčková,nar. 7.1.1952 1/1 38,00   

18 
110
0 5868/9 1 / 1 zast.pl. 17 N7 8307 

Lišková Katarína Ing., 
Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

19 
110
0 5868/9 1 / 1 zast.pl. 17 N7 8307 

Korenčíková Monika r.Lišková 
Ing., Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

20 
110
0 5868/10 1 / 1 zast.pl. 5 N7 8307 

Lišková Katarína Ing., 
Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

21 
110
0 5868/10 1 / 1 zast.pl. 5 N7 8307 

Korenčíková Monika r.Lišková 
Ing., Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

22 
891
2 1248/59 1 / 1 zast.pl. 8 N8 386 

Psica Peter, M.Šinského 
655/16, Žilina 1/2 38,00   

23 
891
2 1248/59 1 / 1 zast.pl. 8 N8 386 

Psica Pavol, Ciglianska cesta 
683/16, Prievidza 1/2 38,00   

24 
891
2 2193/13 1 / 1 záhrady 15 N9 2961 

Uškovitš Richard a Uškovitšová 
Viera r.Bujoková, Hlboká cesta 
1695/26, Žilina 1/1 38,00   

25 
891
2 2193/14 1 / 1 záhrady 4 N9 2961 

Uškovitš Richard a Uškovitšová 
Viera r.Bujoková, Hlboká cesta 
1695/26, Žilina 1/1 38,00   

26 
891
2 3607/2 1 / 1 záhrady 45 N10 1546 

Šikulová Alžbeta r.Šikulová, 
MUDr., Vysokoškolákov 41/13, 
Žilina 1/1 38,00   

27 
891
2 3610/2 1 / 1 záhrady 50 N10 1542 

Špánik Ján a Špániková 
Zdeňka r.Lisková, A. Bernoláka 
2178/70, Žilina 1/1 38,00   

28 
891
2 4304/19 1 / 1 záhr. 85 N11 1987 

Kováč Vincent Ing. a Anna 
Kováčová r. Roháčová, 
Jaseňová 3295/9, Žilina 1/1   39,15 

29 
891
2 3960/66 1 / 1 ost.pl. 12 N12 5583 

Ročiak Marián a Alena 
r.Auerswaldová, Limbová 
3058/18, Žilina 1/1 38,00   

30 
891
2 3960/67 1 / 1 ost.pl. 6 N12 5583 

Ročiak Marián a Alena 
r.Auerswaldová, Limbová 
3058/18, Žilina 1/1 38,00   

 

 

3. prebytočnosť nižšie uvedeného nehnuteľného majetku – pozemkov zastavaných 

existujúcimi garážami a ich odpredaj ďalej uvedeným vlastníkom garáží za 

jednotkovú cenu 53 €/m2, stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia č. 

9/2013 MZ, pričom mesto Žilina predáva tieto pozemky v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavané 

stavbou vo vlastníctve kupujúceho:  

 

or.č. 
stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C vlastn druh výmer obr. LV vlastník - meno, priezvisko, vlastn. cena cena 
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. 
podiel 
Mesta  
Žilina 

pozemk
u 

a č. vlastníka adresa podiel 
(prevád

z. 
podiel) 

€/m2 
podľ
a CM 

€/m2 
podľa 

ZP 
LV parcela 

1 8912 4116/21 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7218 
Kolárik Martin a Marta, Ružová 
42, Žilina 1/1 53,00   

2 8912 4116/20 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7249 
Kollár Boris, Gaštanová 
3074/3, Žilina 1/1 53,00   

3 8912 4116/19 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7131 

Stanček Václav RNDr. a Lýdia 
r.Kováčiková, Severná 51, 
Žilina 1/1 53,00   

4 8912 4116/18 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7130 
Klučárová Viera r.Obrtancová, 
Dadanova 385/5 1/1 53,00   

5 8912 4116/17 1 / 1 zast.pl. 18 G1 8123 
Kadnár Ľubomír, Mateja Bela 
3462/78, Žilina 1/1 53,00   

6 8009 2084/13 1 / 2 zast.pl. 17 G2 
6767        

č.s. 215 
Prokeš Miroslav, Gaštanova 
3080/18, Žilina 1/2 53,00   

PLNENIE: Niektoré zmluvy sú vyhotovené, avšak zatiaľ nie sú podpísané kupujúcimi.  

 

 

Uznesenie č. 151/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 12 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – prenechanie majetku mesta 

v užívaní MsHK Žilina, a.s., a to:  

 nebytové priestory spolu o výmere 156 m2: 

- reštaurácia: predajná plocha o výmere 120 m2, 

- sklad o výmere 15 m2, 

- šatňa o výmere 4 m2, 

- sklad o výmere 4 m2, 

- kancelária o výmere 13 m2, nachádzajúce sa v objekte zimného štadióna, 

súp. č. 573 postaveného na pozemku, parc. č. KN-C 3238/1, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 5648 m2 

 terasa o výmere 73 m2 na parc. č. KN-C 3270/1, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2232 m2, zapísané na LV č. 1100, kat. úz.  Žilina v prospech vlastníka: 

mesto Žilina v podiele 1/1 do podnájmu, na dobu určitú – 4 roky odo dňa 

účinnosti zmluvy o podnájme víťazovi elektronickej aukcie, spoločnosti Er–ka 

kreo, s.r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina, IČO: 46 184 449 za cenu 1 

150 € + náklady za služby poskytované s podnájmom/mesiac/celý predmet 

podnájmu 

 

2. v prípade, že víťazný uchádzač nevstúpi do právneho vzťahu s vyhlasovateľom na 

predmet súťaže, vyhlasovateľ je oprávnený rokovať s ďalším uchádzačom v poradí 

v akom boli návrhy vyhodnotené. Rovnako je vyhlasovateľ oprávnený rokovať 

s ďalším uchádzačom v poradí aj v prípade, ak víťazný uchádzač síce vstúpi do 
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právneho vzťahu s vyhlasovateľom, ale tento právny vzťah zanikne do 6 mesiacov od 

účinnosti zmluvy. 

PLNENIE: Zmluva uzavretá 28.9.2015  

 

 

Uznesenie č. 152/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 13 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8056, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1648 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Borová, súp. č. 3179 v Žiline, zapísanom na LV č. 5769, kat. úz. Žilina, a to: Ing. 

Jozef Kerák a Renáta Keráková, rod. Loncová, obaja trvale bytom Borová 3179/23, 

010 07 Žilina ako manželia BSM – podiel 70/8012 za cenu určenú v zmysle 

ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. 

vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve 

žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 401/2015 zo dňa 21.08.2015, odoslaná na vklad do 

katastra, zatiaľ nám nebolo rozhodnutie doručené. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7972, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1187 m2 a parc. č. KN-C 7973, zast. pl. a nádvoria o výmere 610 

m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, 

katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj príslušného podielu na 

predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jaseňová, súp. č. 3220 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5260, kat. úz. Žilina, a to: Miroslav Seidl, trvale bytom 

Dobšinského 1599/20, 010 08 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Vladimír Seidl, trvale 

bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Eva Masariková, rod. 

Seidlová, trvale bytom Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Ing. 

Viera Líneková, rod. Borgoiová, trvale bytom Jaseňová 3224/38, 010 07 Žilina – 

podiel 49/8316, Ing. Katarína Šujanová, rod. Žideková, trvale bytom Daniela Dlabača 

902/10, 010 01 Žilina – podiel 49/8316, Ján Balát, trvale bytom Višňové 324, 013 23 

Višňové – podiel 49/8316 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 

s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov  

PLNENIE: Uzatvorená KZ 472/2015 – nie je však podpísaná všetkými 

žiadateľmi 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7646, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1293 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 
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Tulská, súp. č. 1676 v Žiline, zapísanom na LV č. 5278, kat. úz. Žilina, a to: Andrea 

Urbanová, rod. Urbanová, trvale bytom Tulská 1676/19, 010 08 Žilina – podiel 

72/5481, Mária Kačeniarová, rod. Rišová, trvale bytom Bytčianska 357/83, 010 03 

Žilina – podiel 22/5481, Ing. Oľga Vrtiaková, rod. Vrtiaková, trvale bytom Tulská 

1676/19, 010 08 Žilina – podiel 60/548,  Mário Gažúr, trvale bytom Tulská 1676/19, 

010 08 Žilina – podiel 72/5481 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 

s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 400/2015 zo dňa 21. 08. 2015, odoslaná na vklad do 

katastra, zatiaľ nám nebolo rozhodnutie doručené.  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk 

mesta Žilina 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina 

a jej súčasti, Školskej jedálne, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina a jej 

súčasti, Školskej jedálne, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina 

a jej súčastí, Školského klubu detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, 

Žilina, Školskej jedálne, Do Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, 

Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a jej 

súčastí, Školského klubu detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, 
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Žilina, Školskej jedálne, Do Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, 

Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Základnej školy s materskou školou, 

Do Stošky 8, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení Základnej školy s materskou školou, Do 

Stošky 8, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie  o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených 

so štúdiom v základnej umeleckej škole 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 9/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 

Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013 
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z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.08.2015 

 

Uznesenie č. 156/2015  - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. konštatuje, že  

 

1. návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 5/2015 je 

vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015  

 

II. schvaľuje 

 

1. pozmeňovací návrh poslanca Cibulku tak, ako je predložený 

 

2. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2015 tak, ako je predložená 

v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu 

 

 

Uznesenie č. 157/2015  - SPLNENÉ 

k Prerokovaniu uznesenia č. 153/2015 k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, 

prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena), ktorého výkon primátor pozastavil 

jeho nepodpísaním  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. nepotvrdilo v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uznesenie č. 153/2015 zo dňa 29.06.2015, ktorého výkon primátor 

pozastavil jeho nepodpísaním v znení: 

Uznesenie č. 153/2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie dohody o zriadení vecného bremena in rem v prospech 

oprávneného z vecného bremena - vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV 

č. 906 – pozemku parc. č. KN-C 1753 a domu č. súp. 671 postavenom na parc. 

č. KN-C 1753 v k.ú. Žilina (v súčasnosti je vlastníkom Ing. Miroslav Kravárik, 

trvale bytom Cesta k vodojemu 22, 010 03 Žilina), spočívajúcom v práve 

užívať parkovacie miesta pre vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV č. 906 

a hotelových hostí na pozemku vo vlastníctve mesta Žilina parc. č. KN-C 

1730, zast. pl. o výmere 193 m2, parc. číslo 1730/9, 1730/8, 1730/7 v zmysle 

GP 14231174-103/2015 v k. ú. Žilina za jednorázovú odplatu určenú 

znaleckým posudkom vypracovaným za týmto účelom, ktorá bude zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku  
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Uznesenie č. 158/2015  - SPLNENÉ 

k Prerokovaniu uznesenia č. 154/2015 k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, 

prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena), ktorého výkon primátor pozastavil 

jeho nepodpísaním  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. nepotvrdilo v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uznesenie č. 154/2015 zo dňa 29.06.2015, ktorého výkon primátor 

pozastavil jeho nepodpísaním v znení: 

 

Uznesenie č. 154/2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie dohody o zriadení vecného bremena in rem v prospech 

oprávneného z vecného bremena - vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV 

č. 906 – pozemku parc. č. KN-C 1753 a domu č. súp. 671 postavenom na parc. 

č. KN-C 1753 v k.ú. Žilina (v súčasnosti je vlastníkom Ing. Miroslav Kravárik, 

trvale bytom Cesta k vodojemu 22, 010 03 Žilina), spočívajúcom v povinnosti 

mesta Žilina ako vlastníka pozemku parc. č. KN-C 5764 strpieť vybudovanie 

nadzemnej stavby (terasy) k stavbe domu č. súp. 671 na pozemku parc. č. KN-

C 1753 na časti pozemku parc. č. KN-C 5764 vyznačenej geometrickým 

plánom zabezpečeným oprávneným z vecného bremena za jednorázovú 

odplatu určenú znaleckým posudkom vypracovaným za týmto účelom, ktorá 

bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku  

 

 

Uznesenie č. 159/2015  - SPLNENÉ 

k Prerokovaniu uznesenia č. 155/2015 k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, 

prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena), ktorého výkon primátor pozastavil 

jeho nepodpísaním 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. nepotvrdilo v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uznesenie č. 155/2015 zo dňa 29.06.2015, ktorého výkon primátor 

pozastavil jeho nepodpísaním v znení: 

 

Uznesenie č. 155/2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Žilina a to časť parcely 

č. KN-C 5146/1 o výmere 456 m2, parc. číslo 5146/26 v zmysle GP 23/2015 

a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov s Ing. 

Miroslavom Holienčíkom, trvale bytom Jarná 2605/2, Žilina, za pozemok v k. 

ú. Žilina a to časť parcely č. KN-C 5146/3 o výmere 456 m2, parc. číslo 

5146/27 v zmysle GP 24/2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu vybudovania 

haly na plážový volejbal 

 

 

Uznesenie č. 160/2015  - SPLNENÉ 

k Prerokovaniu uznesenia, ktorým sa schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o záväznej časti Územného plánu zóny Žilina – 

Centrum Rudiny II, ktorého výkon primátor pozastavil jeho nepodpísaním 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. nepotvrdilo v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uznesenie zo dňa 29.06.2015, ktorým bolo schválené Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 15/2015, ktorého výkon primátor pozastavil jeho nepodpísaním 

v znení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 

Všeobecne záväzného nariadenie mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny II 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzného nariadenie mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť Územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny II 
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          z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.09.2015 

 

Uznesenie č. 161/2015  - SPLNENÉ 

k Správe o výsledkoch kontrol   

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 162/2015 - SPLNENÉ 

k Zmene Tarify MHD v Žiline od 01.12.2015 - Bezplatné cestovanie občanov odo dňa 

dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina   

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline účinnú od 01.12.2015, ktorou sa 

uvádza do praxe bezplatné cestovanie občanov od dosiahnutého 62. roku veku do 

ukončenia 69. roku veku, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina a nemajú dlh voči 

mestu Žilina ako aj Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. 

 

2. od 01.12.2015 zvýšiť príspevok na prevádzku MHD pre dopravcu vo výške 17 000 € 

a v nasledovných rokoch o 209 000 € / ročne 

 

 

Uznesenie č. 163/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe k zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov mesta 

Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie  

 

1. Informatívnu správu vypracovanú na základe uznesenia č. 95/2015:  

 

a) v prípade bezplatnej MHD v Žiline  

 

b) v prípade zľavneného celoročného predplatného 50 € pre všetkých Žilinčanov,   

ktorí nemajú žiadne podlžnosti voči mestu Žilina a informáciu o:  

 

1. predpokladanej výške nižších výnosov  

2. zdrojoch, ktorými sa vykryjú nižšie výnosy  

 

2. Informatívnu správu k zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov mesta 

Žilina  
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Uznesenie č. 164/2015 - SPLNENÉ 

k Dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina,  rozpočtovej 

organizácie 

 

 

Uznesenie č. 165/2015 - SPLNENÉ 

k Dodatku k zriaďovacej listine Materskej školy, Rybné námestie 1/1, Žilina, rozpočtovej 

organizácie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Materskej školy, Rybné námestie 1/1, Žilina, 

rozpočtovej organizácie 

 

 

Uznesenie č. 166/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo 

školského zariadenia 

 

 

Uznesenie č. 167/2015 - SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

  

1. návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015 je 

vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2015  

 

II. schvaľuje 
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1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2015 tak, ako je predložená  

 

 

Uznesenie č. 168/2015 - V RIEŠENÍ, proces odpredaja je v príprave 

k Návrhu na odpredaj pohľadávok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer odpredaja súboru pohľadávok v celkovej sume istiny 721 344,04 € formou 

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny, pričom 

minimálna výška ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je stanovená na sumu 

721 344,04 €, 

b) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne Mestského úradu v Žiline, 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej 

stránke mesta, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny. 

 

 

Uznesenie č. 169/2015 - SPLNENÉ 

k Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie č. 283/2009 zo dňa 20.10.2009 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh podstatných náležitostí Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie 

č. 283/2009 zo dňa 20.10.2009, a to:  

- zmenu „Oprávneného subjektu“ výhradne len na mesto Žilina, resp. ním písomne 

určený subjekt a/alebo subjekty a zrušenie príslušnej prílohy č. 1 Zmluvy, 

- zmenu maximálnej sumy dotácie tak, aby odzrkadľovala reálne podmienky 

súčasnej doby na výstavbu a prevádzku predmetu Zmluvy, 

- zovšeobecnenie pomenovania subjektu, ktorý bude mať s príjemcom dotácie 

uzatvorený obchodno-záväzkový vzťah (v prípade Zmluvy sa predpokladala 

spoločnosť UniCredit Leasing Real Estate s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 814 

16  Bratislava, IČO: 35696796 v skratke aj ako UniCredit Leasing Slovakia), 

- zmenu termínov splatnosti ročnej dotácie, a to spôsobom, kedy prvá splátka bude 

mať splatnosť k 15. júnu daného roka a následne ostatné splátky vždy k 15-tému 

kalendárnemu dňu nasledujúceho mesiaca, v rovnomerných splátkach, končiac 
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15. decembrom daného roka (teda v siedmych ročných splátkach, počnúc 15. 

júnom a končiac 15. decembrom príslušného roka), 

- určenie mechanizmu, podľa ktorého do ukončenia kontroly mesta, ako 

poskytovateľa dotácie, budú údaje uvedené vo vyúčtovaní dotácie považované za 

konečné a nesporné, pričom na strane prijímateľa pre účely daňové a účtovné je 

rozhodujúce vyúčtovanie v čase k 30-temu dňu od doručenia vyúčtovania, 

- určenie možnosti zohľadnenia medziročnej inflácie vyhlasovanej Štatistickým 

úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, a to k 1.1. kalendárneho roka, za 

podmienky prevýšenia takto určenej miery medziročnej miery inflácie o hodnotu 

20% vrátane, v prípade nižšej hodnoty sa na medziročnú infláciu nebude 

prihliadať, toto sa bude môcť upraviť v prvom roku nasledujúcom po roku, kedy 

bude otvorený „Areál Karpatská“ v zmysle Zmluvy, 

- pre prípad omeškania poskytovateľa dotácie, ktorým je mesto, s plnením svojich 

záväzkov voči príjemcovi dotácie sa poskytovateľ dotácie zaviaže do momentu 

splatnosti prvej splátky poskytovanej dotácie, najneskôr však do dňa, 

nasledujúceho po dni, kedy bude poskytovateľovi doručené právoplatné 

kolaudačné rozhodnutie, zriadiť na dobu trvania tejto zmluvy účet (ďalej aj 

„dotačný účet“) a v tej istej lehote zložiť na účet finančné prostriedky minimálne 

v sume dvojnásobku sumy priemernej mesačnej platby dotácie. Úroky z výnosov 

na účte patria poskytovateľovi dotácie. Poplatky za vedenie účtu znáša príjemca 

dotácie. Banka vyplatí peňažné prostriedky zložené na účte príjemcovi dotácie, na 

základe žiadosti príjemcu dotácie, ak poskytovateľ dotácie nesplní svoje záväzky 

voči prijímateľovi dotácie, a ak omeškanie úhrady dotácie alebo jej časti trvá viac 

ako 30 dní, a to maximálne vo výške sumy dotácie, s poskytnutím ktorej je 

poskytovateľ dotácie v omeškaní spolu s úrokom z omeškania maximálne vo 

výške 0,02 % z dlžnej sumy denne za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia. 

Dňom zaplatenia je deň, v ktorý bude príslušná suma odvedená, zrazená 

z dotačného účtu. Poskytovateľ dotácie je povinný doplniť finančné prostriedky 

vo výške vyplatených zložených finančných prostriedkov do 30 pracovných dní 

odo dňa ich vyplatenia, 

- povinnosť príjemcu dotácie skolaudovať „Areál Karpatská“ v zmysle Zmluvy, 

a to najneskôr do apríla 2016, 

- právo poskytovateľa dotácie, teda mesta, v prípade, že nedôjde ku skolaudovaniu 

„Areálu Karpatská“ v zmysle Zmluvy do termínu apríla 2016, resp. sa tak nestane 

ani v náhradnom termíne nie kratšom ako 30 dní, jednostranne a bez uvedenia 

akýchkoľvek dôvodov odstúpiť od Zmluvy, bez akýchkoľvek zmluvných a/alebo 

iných pokút a/alebo sankcií a/alebo akýchkoľvek iných  náhrad vrátane náhrady 

škody, ušlého zisku a pod., 

- povinnosť prijímateľa dotácie pripojiť objekt „Areálu Karpatská“ na centrálny 

rozvod tepla, 

- vypustenie odsekov dnešnej prílohy č. 2 Zmluvy, označenej ako „Ekonomicky 

oprávnené náklady“, konkrétne  č. e), h), m), n), p), v odseku o) sa textu „vozidiel 

a“ a v odseku t) prvej a druhej odrážky pod textom, za dvojbodkou. 

 

 

Uznesenie č. 170/2015  - SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I. 

polrok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za 

I. polrok 2015 

 

 

Uznesenie č. 171/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. pozmeňovací návrh poslanca Pažického v znení: „ nahradiť pôvodnú Grafickú prílohu 

č. 2 – Názvy ulíc v mestskej časti Žilina – Brodno novou upravenou Grafickou 

prílohou č. 2 – Názvy ulíc v mestskej časti Žilina – Brodno“ 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných 

verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných 

nariadení v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu 

 

 

Uznesenie č. 172/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste 

Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v 

meste Žilina 

 

 

Uznesenie č. 173/2015 - SPLNENÉ 

k Zmluve o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi mestom Třinec a mestom Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zmluvu o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi mestom Třinec a mestom Žilina 

 

 

Uznesenie č. 174/2015  - SPLNENÉ 

k Oceneniu osobností mesta Žilina za rok 2014  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. udeľuje 

 

1. ocenenia osobnostiam mesta Žilina za rok 2014 

 

a) Čestné občianstvo mesta Žilina  

Rudo Sikora 

 b) Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina 

Stano Lajda 

Tibor Mahút 

Štefan Massányi 

Peter Sagan 

 c) Cena mesta Žilina 

Dežo Hoffmann  

 

 

Uznesenie č. 175/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania 

pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou 

v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze    

užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania 

pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

mesta Žilina 

 

 

Uznesenie č. 176/2015 - SPLNENÉ, výpis z uznesenia zaslaný OÚ Žilina, odboru 

pozemkovému 

 

k Súhlasu s vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnom 

území Zástranie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. súhlasí 

 

1. s vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnom území 

Zástranie podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úpravách, pozemkovom fonde 

a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov 
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k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 

 

Uznesenie č. 177/2015 - PLNÍ SA, materiál do MZ 2.11.2015 už obsahuje len tie subjekty, 

ktoré nie sú dlžníkmi mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje, aby 

 

1. predkladateľ, ktorý má záujem obchodovať s mestom Žilina (odpredaj, zámena, 

prenájom, zriadenie vecného bremena), preukázal svoju bezúhonnosť a bezdĺžnosť 

voči mestu 

 

 

Uznesenie č. 178/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemku parc. č. KN-C 413/4, záhrada o výmere 10 m2 v zmysle 

geometrického plánu č. 48/2015 v k. ú. Bytčica za cenu 1 € od p. Jaroslava Mieresa 

s manž. Elenou Mieresovou, obaja bytom Orgovánová č. 32/23, Žilina v súvislosti so 

stavbou: „ Žilina, Bytčica Revitalizácia Bytčického potoka“ 

PLNENIE: Pripravuje sa kúpna zmluva. 

 

Uznesenie č. 179/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemku parc. č. KN-C 1169/13, ostat. pl. o výmere 2 m2 v k. ú. Brodno za 

celkovú cenu určenú v znaleckom posudku vo výške 6,88 € od SR – Slovenský 

pozemkový fond, so sídlom Búdková 36, Bratislava, regionálny odbor Žilina, ktorý je 

zapísaný pre vlastníka na LV č. 1995 pre k. ú. Brodno 

PLNENIE: Uznesenie odovzdané na SPF k príprave návrhu zmluvy.  

 

 

Uznesenie č. 180/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 6531/24, zast. pl. 

o výmere 8 m2 v zmysle GP 47643871-66/2015 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov p. Františkovi Židekovi, bytom A. Rudnaya 82, Žilina 

za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ 

vo výške 38 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 304 €, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je 

vlastníkom priľahlých pozemkov a citovaným odpredajom dôjde k zarovnaniu 

pozemku 

PLNENIE: Kúpna zmluva sa pripravuje.  

 

 

Uznesenie č. 181/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 5-tich rokov na časť pozemku parc. č. KN-C 

5739/1, zast. pl. o výmere 1 m2 v k. ú. Žilina so spoločnosťou POBA Servis, a. s., so 

sídlom Karloveská 34, Bratislava, IČO: 47 234 571, za účelom umiestnenia slnečnej 

clony pred bankomatom Poštovej banky a. s. Na Priekope, Žilina za cenu 20 

€/m2/ročne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu zabezpečenia  

tejto obslužnej činnosti  

PLNENIE: Nájomná zmluva sa pripravuje 

 

 

Uznesenie č. 182/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na STL plynovod PE DN 63 dĺžka 

200,0 m pre IBV Elektrovod 8 RD Žilina - Hájik s SPP - distribúcia a. s., so sídlom 

Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739 za cenu 1 €/ročne, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu zabezpečenia pravidelnej kontroly a údržby 

v zmysle platnej legislatívy 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 541/2015, zatiaľ podpísaná len mestom Žilina.  
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Uznesenie č. 183/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie podnájomnej zmluvy s Družstvom Brezová Žilina-Bytčica, na dobu 5 

rokov na užívanie časti pozemku parc. č. KN-C 1174/7, orná pôda o výmere 12,25 m2  

v k. ú. Bytčica z titulu umiestneného erbu mesta Žilina za nájom 81,33 €/ročne 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Urbárskou obcou, pozemkové spoločenstvo Mojšová 

Lúčka na dobu 15 rokov na užívanie časti pozemku parc. č. KN-C 532/1, t.tr.p. (E-

KN 370/2) o výmere 12,25 m2 v k. ú. Mojšová Lúčka z titulu umiestneného erbu 

mesta Žilina za nájom 81,33 €/ročne 

 

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ing. Mariánom Kuchárom, bytom Platanová 3228/18, 

Žilina na dobu 15 rokov na užívanie časti pozemku parc. č. KN-C 691/2, ostat. pl. 

o výmere 12,25 m2 v k. ú. Brodno z titulu umiestneného erbu mesta Žilina za nájom 

81,33 €/ročne 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 184/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na ročný záber pozemkov v k. ú. Bytčica a to v  termíne 

od 01.04.2016 do 31.03.2017 v rámci stavby: “Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka 

– Žilina“ Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Mlynské Nivy č. 45, 

Bratislava, IČO: 35 919 001 za celkový ročný nájom 93,96 € a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o stavbu celoštátneho významu.  

Ide o nasledovné pozemky v zmysle geometrického plánu 313220-7483-00-36/2015:  

 

 

Záber do jedného roka od 30.10.2015  
 

Por. 
číslo 

LV č. 
Číslo 

parcely 
Diel GP 

č. 

Výmera 
dielu v 

m² 

Spoluvlast.  
podiel 

Výmera 
spoluvlast. 

podielu v m2 

Nájomné 
v € za 

1m2 /1 rok 

Spolu náhrada v 
€ za 12 mes. za 
záber a podiel 

Objekt č. 

8 796 216/10 12 19 1/1 19 2,61 49,59 654-00, 662-00 

8 796 1171/4 13 12 1/1 12 2,61 31,32 654-00, 662-00 

8 1569 216/12 14 4 1/1 4 2,61 10,44 654-00, 662-00 

8 1569 1171/17 15 1 1/1 1 2,61 2,61 654-00, 662-00 
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     Spolu: 36  93,96  

 

Spolu náhrada:   93,96 €/rok 

Nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu pri výstavbe v tabuľke nižšie definovaných 

objektov a s tým súvisiacim právom vstupu a vjazdu na predmetné pozemky, v prípade záberu 

stavby do jedného roka je nájomca oprávnený vstúpiť na pozemky za účelom uloženia 

inžinierskych sietí. 
 

Por. 
číslo 

LV č.  
Číslo 

parcely 
Diel GP č.   Číslo a názov objektu  

8 796 216/10 12 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

8 796 1171/4 13 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

8 1569 216/12 14 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

8 1569 1171/17 15 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 185/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, 5 rokov na časť pozemku parc. č. KN-C 

8065 o výmere 24,78 m2 v k. ú. Žilina (sídl. Solinky) 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s Občianskym združením WORKOUT TEAM ŽILINA, Hečková 38, 010 

01 Žilina, zast. Marekom Frťalom a Vlastimilom Bellanom za nájom 1 €/ročne,  ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/91 Zb., a to 

za účelom  prevádzkovania jestvujúcich hracích prvkov na predmete nájmu 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 186/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

spoločnosti MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Duklianska 11, 

Prešov, IČO: 36 501 891 zastúpená Ing. Slavomír Kelemen-SK DESIGN Michalovce, 

ako vlastníka nehnuteľností parc. č. KN-C 5445/5 a 5445/6 v k. ú. Žilina, spočívajúce 

v práve výstavby výjazdu a práva prechodu a prejazdu pešo, ako aj osobnými a 

nákladnými motorovými vozidlami cez parc. č. KN-E 9058 vo vyznačenom rozsahu 
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10 m2 za jednorázovú odplatu v celkovej výške 167,20 €, ktorá bola zvýšená o 

hodnotu znaleckého posudku vo výške 130 € 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 187/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ, garáže odstránené 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Vyradenie prebytočného majetku mesta a následné odstránenie stavieb v k. ú. Žilina:  

  

- Bytového domu č. s. 506/52 nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 6110 

v k.  ú. Žilina, Bratislavská ul. v nadobúdacej hodnote 15 545,01 €. Zostatková 

hodnota je 0 €.  

 

- Bytového domu č. s. 504/58 nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 6107 

v k. ú. Žilina, Bratislavská ul. v nadobúdacej hodnote 34 465,01 €. Zostatková 

hodnota je      0 €. 

             

- garáže č. s. 6197 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/2 

v obstarávacej cene 373,36 €   

- garáže č. s. 6271 nachádzajúcej sa na pozemku  parc. č. KN-C 3894/5 

v obstarávacej cene 890,31 € 

- garáže č. s. 6272 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/6 v 

obstarávacej cene 890,31 € 

- garáže č. s. 6273 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/7 

v obstarávacej cene 919,02  €  

- garáže č. s. 6274 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/8 

v obstarávacej cene 775,43 € 

- garáže č. s. 6276 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/10 

v obstarávacej cene 775,43 €  

- garáže č. s. 6277 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/11 

v obstarávacej cene 775,43 €  

- garáže č. s. 6278 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/12 

v obstarávacej cene 373,36 €   

- garáže č. s. 6279 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/13 

v obstarávacej cene 373,36 €   

 

 

Uznesenie č. 188/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 12 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi mestom Žilina v zastúpení  

Materskou školou Bajzova 9, Žilina ako prenajímateľom a BYTTERM a.s. ako 

nájomcom, na dobu určitú, 15 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, na prenájom 

časti nebytových priestorov v budove materská škola, súp. č. 2983 na parc. č. KN-C 

4277/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 694 m2, stavba zapísaná pre  kat. úz. 

Žilina na LV č. 1100, a to miestnosť na prízemí s podlahovou plochou o výmere  

11,45 m2, za účelom prevádzkovania odovzdávacej  stanice tepla typu para – voda 

výrobcu DECON typ SL H88W40 s inštalovaným tepelným výkonom ÚK/TUV: 

Qt=88/40 kW s riadiacim systémom Johnson Controls pre diaľkové ovládanie 

technológie, ktorá je vlastníctvom nájomcu, za dohodnutú cenu 10 €/m2/rok, 3/5 

väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., ktorý spočíva v tom, že v prenajímanom nebytovom 

priestore sa nachádza výmenníková stanica vo vlastníctve BYTTERM a. s., ktorá 

slúži na vykurovanie objektu materskej školy 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 189/2015  - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 13 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom  majetku mesta na dobu 

neurčitú, a to: 

 

a) 11 ks výlepných a vývesných tabúľ a 15 ks výlepných valcov, za účelom ich 

rekonštrukcie, údržby a komerčného využitia víťazným uchádzačom, 

s možnosťou bezodplatného využitia časti výlepných a vývesných plôch mestom 

Žilina 

  

b) 2 časti pozemku parc. č. KN-C 6585/1, v k. ú. Žilina a 2 časti pozemku parc. č. 

KN-C 5714, v k. ú. Žilina (každá časť o výmere cca 1 m2), za účelom 

vybudovania a prevádzkovania výlepných a vývesných zariadení vo vlastníctve 

víťazného uchádzača, s možnosťou využitia časti výlepných a vývesných plôch 

mestom Žilina 

 

- odmietnutie jediného predloženého návrhu 

 

 

Uznesenie č. 190/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 14 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 



      

 

114 
 

1. odkúpenie novovytvorených pozemkov v zmysle GP č. 26/2015,  a to  par. č. KN-C 

985/2 o výmere 18 m2 a KN-C 985/3 o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina v celkovej 

hodnote 2 090,00 € od vlastníkov Dušan Slávik, trvale bytom Gerlachovská 3105/9, 

010 08 Žilina v podiele 9/12 a p. Jana Pauličková, rod. Fišerová, trvale bytom Ľ. 

Fullu 3112/7, Bratislava v podiele 3/12, ktoré sú zapísané na LV č. 1020 pre k. ú. 

Žilina 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 191/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 15 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Žilina  a ich odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj 

schválenou metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 

a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností a to 

nasledovne:  

 

P. 

č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 
 

KN-C 
Podiel 

Mesta 

Žilina 

druh 

poze

mku 

Výme

ra 
obr. č. 

LV 

vlast-

níka 

/užív. 

priľ. 

poz/ 

vlastník - meno, 

priezvisko, adresa 

prevá

dz. 

podiel 

cena 

€/m2 

podľa 

CM 

cena 

€/m2 

podľa 

ZP 

 
 

LV parcela 
 

1 1100 4886/204 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2328 

Ing. Mudrík Pavol, 

Dobšinského 7, 

Žilina 
1/2 38,00 

  

2 1100 4886/204 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2328 

Mgr. Mudríková 

Valéria r. Petrová, 

Dobšinského 7 
1/2 38,00 

  

3 1100 4886/205 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2433 

Ing. Pipich Juraj, 

Revolučná 3288/3, 

Žilina 
1/1 38,00 

  

4 1100 4886/206 1/1 
zast.

pl. 
88 1 2935 

Ing. Mancikova 

Gabriela r. 

Kullmanová, 

Bernoláka 43, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

5 1100 4886/208 1/1 
zast.

pl. 
101 1 3706 

Plichta Matúš, 

Mojmírova 3196/1, 

Žilina 
1/1 

 
39,15 
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6 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Pavol, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 

1/3 
 

39,15 
 

7 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Michal, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 
1/3 

 
39,15 

 

8 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Matej, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 
1/3 

 
39,15 

 

9 1100 4886/210 1/1 
zast.

pl. 
33 1 1905 

Mgr. Hrivík 

Miroslav a MUDr. 

Hrivíková Viera r. 

Jakubičková, 

Pribinova 19, Žilina 

1/1 38,00 
  

10 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Tamborská Oľga r. 

Brocková  
1/2 

 
39,15 

 

11 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Ing. Hranická 

Katarína r. 

Tamborská, 

Allendeho 1938, 

Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

12 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Ing. Slesarova 

Zuzana r. 

Tamborská, 

Allendeho 1938, 

Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

13 1100 4886/212 1/1 
zast.

pl. 
41 1 2433 

Ing. Pipich Juraj, 

Revolučná 3288/3, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

14 1100 4886/213 1/1 
zast.

pl. 
43 1 2328 

Ing. Mudrík Pavol, 

Dobšinského 7, 

Žilina 
1/2 38,00 

  

15 1100 4886/213 1/1 
zast.

pl. 
43 1 2328 

Mgr. Mudríková 

Valéria r. Petrová, 

Dobšinského 7 
1/2 38,00 

  

16 1100 4886/217 1/1 
zast.

pl. 
171 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r. Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

17 1100 4921/194 1/1 
orná 

p. 
9 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r. Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 38,00 
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18 1100 4921/195 1/1 
orná 

p. 
8 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r.Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

19 1100 4886/218 1/1 
zast.

pl. 
167 1 7159 

Ing. Brtáň Daniel a 

Brtáňová Viera 

r.Kupčová, 

Rastislavova 

3052/1, Žilina 

3/4 
 

39,15 
 

20 1100 4886/218 1/1 
zast.

pl. 
167 1 7159 

Ing. Brtáňová 

Katarína, 

Rastislavova 

3052/1, Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

21 1100 4886/221 1/1 
zast.

pl. 
82 1 1837 

Druska Bohuš a 

Drusková Pavlína, 

Svätoplukova 7, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

22 1100 4886/222 1/1 
zast.

pl. 
44 1 1805 

Ištván Milan, 

Svätoplukova 

3230/5, Žilina 
1/1 38,00 

  

23 1100 4886/223 1/1 
zast.

pl. 
111 1 2587 

Ing. Dolinajec 

Miroslav a 

Dolinajcová Mária 

r. Prievozníkova, 

Svätoplukova 3002, 

Žilina 

1/2 
 

39,15 
 

24 1100 4886/223 1/1 
zast.

pl. 
111 1 2587 

Kurková Renáta r. 

Dolinajcová, 

Svätoplukova 

3/3002, Žilina 

1/2 
 

39,15 
 

25 1100 4886/224 1/1 
zast.

pl. 
20 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r. 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

26 1100 4886/225 1/1 
zast.

pl. 
11 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r. 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

27 1100 4886/226 1/1 
zast.

pl. 
28 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

28 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Bureš Ján a 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/2 38,00 
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29 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Omámik Jozef, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/4 38,00 
  

30 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Bureš Ján , 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/8 38,00 

  

31 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/8 38,00 
  

32 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Bureš Ján a 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/2 38,00 
  

33 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Omámik Jozef, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/4 38,00 

  

34 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Bureš Ján , 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/8 38,00 

  

35 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/8 38,00 
  

36 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Uršula 

r. Ehspannerová, 

Koceľova 12, Žilina 

11/20 38,00 
  

37 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef, 

Koceľova 12, Žilina 
5/20 38,00 

  

38 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Dana r. 

Slivková,Ing.,  Koc

eľova 12, Žilina 

4/20 38,00 
  

39 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Uršula 

r. Ehspannerová, 

Koceľova 12, Žilina 

11/20 38,00 
  

40 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef, 

Koceľova 12, Žilina 
5/20 38,00 

  

41 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Dana r. 

Slivková, Koceľova 

12, Žilina 

4/20 38,00 
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42 1100 4886/231 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2946 

Heleyová Štefánia r. 

Hornišová, 

Pribinova 3037/14, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

43 1100 4886/232 1/1 
zast.

pl. 
19 1 2946 

Heleyová Štefánia r. 

Hornišová, 

Pribinova 3037/14, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

44 1100 4886/233 1/1 
zast.

pl. 
16 1 8249 

Oravec Matej, 

Pribinova 3036/16, 

Žilina 
1/1 38,00 

  

45 1100 4886/234 1/1 
zast.

pl. 
11 1 2330 

Mgr. Rojčeková 

Soňa r. Muríňová, 

Pribinova 1939/18, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

46 1100 4886/235 1/1 
zast.

pl. 
2 1 2330 

Mgr. Rojčeková 

Soňa r. Muríňová, 

Pribinova 1939/18, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

Uznesenie č. 192/2015 - SPLNENÉ, žiadateľ informovaný 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 16 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. neschvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemkov a ich odpredaj spoločnosti 

MIRAGE SHOPPING CENTER, a. s., so sídlom Framborská 12, Žilina, IČO: 

44 547 331, za cenu stanovenú  znaleckým posudkom v celkovej výške 850 171,50 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 200 € a dlžné nájomné v 

celkovej výške 59 971,50 €. Pozemky sa odpredávajú v súlade s ustanovením § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa.  

Ide o nasledovné pozemky:  

parc. č. KN-C 5747/3, zast. pl. o výmere 170 m2  

parc. č. KN-C 5748/3, zast. pl. o výmere 2 m2  

parc. č. KN-C 5749/12 zast. pl. o výmere 52 m2 

parc. č. KN-C 5750/3, zast. pl. o výmere 124 m2  

parc. č. KN-C 5750/9, zast. pl. o výmere 161 m2  

parc. č. KN-C 1724/8, zast. pl. o výmere 1652 m2  

novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1724/11, zast. pl. o výmere 280 m2  

v zmysle GP 44330227-155/2015  

novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1724/10, zast. pl. o výmere 427 m2   

v zmysle GP 44330227-154/2015  
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Uznesenie č. 193/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 17 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to parc. č. KN-C 6585/19, zast. pl. o výmere 

227 m2 v zmysle geometrického plánu č. I/2012-10952748 v k. ú. Žilina a jeho 

bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov so SR – Gymnázium 

bilingválne, so sídlom T. Ružičku 3, Žilina, IČO: 36 148 563 za pozemok parc.č.KN-

E 136/201, t.tr.p. o výmere 208 m2 , ktorý je zapísaný v prospech vlastníka na LV č. 

6421 pre k. ú. Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb., ktorou je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k 

majetkovo-právnemu vysporiadaniu časti pozemku pod  miestnou komunikáciou, ako 

aj k dobudovaniu športového areálu gymnázia 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 194/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 18 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú a to od 01.03.2016 do 30.06.2017 na 

časti pozemkov v k. ú. Žilina, 3/5 väčšinou všetkých poslancov so Žilinským 

samosprávnym krajom, so sídlom Komenského 48, Žilina, IČO: 37 808 427 za cenu 

1,00 €/mesačne za celý predmet nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., a to z dôvodu realizácie stavby: “Prestavba 

križovatky ciest III/01889 a III/01890” v k. ú. Žilina v časti Rosinky.  

Ide o nasledovné časti pozemkov:  

KN-C parc. č. 2950/3, ostatné plochy  

v rozsahu predpokladaného trvalého záberu  cca 81 m2 

v rozsahu predpokladaného dočasného záberu  cca 275,90 m2 

KN-C parc. č. 5807/9, zast. pl.  
v rozsahu predpokladaného trvalého záberu cca 49,70 m2 

KN-C parc. č. 5807/6,  zast. pl.  
v rozsahu predpokladaného  trvalého záberu cca 962 m2 

KN-E parc. č. 2685/1, orná pôda, ktorý je obsiahnutý v KN-C parc. č. 6022/4, 

vodné pl. 

v rozsahu predpokladaného trvalého záberu cca 97,60 m2 

KN-E parc. č. 9050/1, ostatné plochy, ktorý je obsiahnutý v KN-C parc. č.  

5807/1, zast. pl.  

v rozsahu predpokladaného trvalého záberu cca 1237,20 m2 

v rozsahu predpokladaného dočasného záberu cca 307,75 m2 

KN-C parc. č. 2950/1, tr. tráv. p.   
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v rozsahu predpokladaného dočasného záberu cca 248 m2  

KN-C parc. č. 2950/2, ostat. pl.  
v rozsahu predpokladaného dočasného záberu cca 144,75 m2   

PLNENIE: Zatiaľ nebola uzatvorená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 195/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 19 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a jeho odplatnú zámenu s doplatkom Žilinského 

samosprávneho kraja vo výške 88 902,33 €, 3/5 väčšinou všetkých poslancov so 

Žilinským samosprávnym krajom, so sídlom Komenského 48, Žilina, IČO: 

37 808 427 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb., ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu potreby vzájomného 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, vybudovanie a scelenie 

športového areálu, chodníkov a cyklotrasy.  

Ide o nasledovné nehnuteľnosti:   

 

pozemky vo vlastníctve mesta Žilina v k. ú. Žilina o celkovej výmere 3 911 m2:  

 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/74 ostatné plochy o výmere 378 m2 
novovytvorený geometrickým plánom č. 26/2015 vyhotoveného Ing. Emíliou 

Rybárskou dňa 19.08.2015, Geodetické práce, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO: 

36975907, autorizačne overeného Ing. Emíliou Rybárskou dňa 19.08.2015 z 

pôvodného pozemku parc. KN – C č. 6529/74, zapísaný na liste vlastníctva č. 1100  v  

k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1, 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/75 ostatné plochy o výmere  286 m2 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/3 ostatné plochy o výmere  2666 m2 

pozemok  parc. KN – C č. 6512/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere  581 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 1100  pre k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1.       

 

pozemky vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja o výmere 4 803 m2:  

 

pozemok parc. KN – C č. 721/789 orná pôda o výmere 3 m2 

pozemok parc. KN – C č. 721/790 orná pôda o výmere 2 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1230 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2 

pozemok parc. KN – C č. 993/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2 

pozemok parc. KN – C č. 993/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2 

zapísané na liste vlastníctva č. 2109 pre k. ú. Budatín, obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

 

pozemok parc. KN – C č. 5818/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2 
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pozemok parc. KN – C č. 5818/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1241 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 8456 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1, 

pozemok parc. KN – C č. 5816/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, 

novovytvorený geometrickým plánom č. 29/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 08.07.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 08.07.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1271/2015 z 20.07.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – E č. 5818 zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

pozemok parc. KN – C č. 3035/57 ostatné plochy o výmere 32 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/58 ostatné plochy o výmere 131 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/78 ostatné plochy o výmere 28 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/79 ostatné plochy o výmere 161 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/80 ostatné plochy o výmere 9 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/81 ostatné plochy o výmere 38 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/84 ostatné plochy o výmere 36 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/101 ostatné plochy o výmere 14 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/102 ostatné plochy o výmere 18 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/103 ostatné plochy o výmere 64 m2 

novovytvorené geometrickým  plánom č. 55/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 06.08.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 06.08.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1168/2015 z 11.08.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – E č. 5818 zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1, 

pozemok parc. KN – C č. 3035/83 ostatné plochy o výmere 2 m2 
novovytvorený geometrickým plánom č. 55/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 06.08.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 06.08.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1168/2015 z 11.08.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – C č. 3035/75 zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

Uznesenie č. 196/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 20 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8099, zast. pl. 

o výmere 739 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 
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úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Javorová, súp. č. 3071 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5637, kat. úz. Žilina, a to: Ján Bukovčan a manželka Iveta Bukovčanová, rod. 

Škrípková, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. 

Milan Degner, trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiely 84/3560 

a 16/3560, Ing. Pavol Podolák a manželka Mgr. Katarína Podoláková, rod. Špaková, 

obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Peter Jajko 

a manželka Ing. Júlia Jajková, rod. Trizuliaková, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 

010 07 Žilina – podiel 84/3560, Pavol Domanický a manželka Zuzana Domanická, 

rod. Hadidová, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, 

Mgr. Ján Priesol a manželka JUDr. Michaela Priesolová, rod. Kasenčáková, obaja 

trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Ľubomír Sága 

a manželka Eva Ságová, rod. Slyšková, obaja trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 

Žilina – podiely 84/3560 a 16/3560, Ing. Peter Kapusta, PhD. a manželka Ing. Silvia 

Kapustová, PhD., rod. Vlčáková, obaja trvale bytom Javorová 3071/5, 010 07 Žilina – 

podiel 84/3560, Ing. Peter Sakala, trvale bytom Veľká okružná 1293/12, 010 01 

Žilina – podiel 84/3560, Vladimír Bičanovký, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 

Žilina – podiel 84/3560, Ing. Kamil Puvák, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 

Žilina – podiel 84/3560, Jozef Seidl, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – 

podiel 84/3560 v 1/2, Marta Poperníková, rod. Birošová, trvale bytom Partizánska 

705/41, 058 01 Poprad – podiel 84/3560 v 1/2, Ing. Peter Lošonský, PhD., trvale 

bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Štefan Gavura, trvale 

bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560 v 1/2, Ing. Kristína 

Gavurová, rod. Korecová, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 

84/3560 v 1/2, Marta Adamková, rod. Závodská, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 

07 Žilina – podiel 84/3560, Silvia Hudecová, rod. Mitringová, trvale bytom Javorová 

3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a 

ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8127, zast. pl. 

o výmere 1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: Daniel Žofčík, trvale bytom Gaštanová 3083/38, 

010 07 Žilina – podiel 70/6846 v 1/4, Ing. Rudolf Sliviak a manželka Darina 

Sliviaková, rod. Skupňová, obaja trvale bytom Gaštanová 3083/38, 010 07 Žilina – 

podiel 70/6846 v 1/3, Viera Borošincová, rod. Borošincová, trvale bytom Gaštanová 

3083/38, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 v 1/2 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 

18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast. pl. 

o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 
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úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9767 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 5089, kat. úz. Žilina, a to: 

Michal Čajka, trvale bytom Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina – podiel 36/7190 

a podiel 66/7190 v 1/3, MUDr. Zuzana Zavřelová, rod. Čajková, trvale bytom 

Majdalenky 852/9, 638 00 Brno, Česká republika – podiel 66/7190 v 1/3, Ing. 

Katarína Panáková, rod. Čajková, trvale bytom Osiková 3213/18, 010 07 Žilina – 

podiel 66/7190 v 1/3, Anton Kubík, trvale bytom Cintorínska dolná 676, 013 23 

Višňové – podiel 66/7190 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 

s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast. pl. 

o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9767 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 5089, kat. úz. Žilina, a to: Bc. 

Augustín Sobola a manželka Mgr. Zdena Sobolová, rod. Olejková, obaja trvale bytom 

Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 66/7190, Ing. Martin Marko, trvale 

bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, Bc. Tomáš Ďuriš, trvale 

bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina  – podiel 66/7190, Monika Porubčanská, 

rod. Porubčanská, trvale bytom Radlinského 300/12, 010 01 Žilina – podiel 36/7190, 

Katarína Bzdylová, rod. Ošípaníková, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 01 

Žilina – podiel 36/7190, Mgr. Silvia Hyčková, rod. Kodčíková, trvale bytom Jaseňová 

3219/4, 010 07 Žilina – podiel 80/7190, Mária Klimiková, rod. Salátová, trvale bytom 

Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, Ing. Ľubica Ajranová, rod. 

Chocholáčová, trvale bytom Gercenova 3633/6, Bratislava – Petržalka – podiel 

66/7190 v 3/4, Irena Chocholáčová, rod. Chrenková, trvale bytom Predmestská 

1711/46, 010 01 Žilina – podiel 66/7190 v 1/4, Mgr. Eva Kollárová, rod. 

Gašparíková, trvale bytom Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 36/7190, 

Branislav Burian, trvale bytom Predmestská 1711/44, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, 

Juraj Daniš, trvale bytom Turie 212, 013 12 a manželka Anna Danišová, rod. 

Surovčáková, trvale bytom Ochodnica 428, 023 35 – podiel 36/7190, Gabriela 

Suchoňová, rod. Gregorovičová, trvale bytom Píniová 8, 821 07 Bratislava – podiel 

82/7190, Ing. Ľubica Raptová, rod. Vargončíková, trvale bytom 1240 Highland Ct, 

San Carlos, California 94070, USA – podiel 66/7190 v 1/6, Ing. Ladislav Vargončík, 

trvale bytom Pod Rovnicami 710/11, Bratislava – Karlova Ves – podiel 66/7190 

v 1/6, Jana Chudíková, rod. Vargončíková, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 

01 Žilina – podiel 66/7190 v 1/6,  Zuzana Flašíková, rod. Flašíková, trvale bytom Pod 

Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina, zastúpená zákonným zástupcom Zuzanou 

Flašíkovou, rod. Pokusovou, trvale bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina - 

podiel 66/7190 v 1/2, Ľudovít Flašík, trvale bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 

Žilina, zastúpený zákonným zástupcom Zuzanou Flašíkovou, rod. Pokusovou, trvale 

bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina - podiel 66/7190 v 1/2 za cenu určenú 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 

Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 
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5. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7692 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1591 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Nanterská, súp. č. 1680 v Žiline, zapísanom na LV č. 5910, kat. úz. Žilina, a to:  Ján 

Slatinský a manželka Viera Slatinská, rod. Bľandová, obaja trvale bytom Nanterská 

1680/15, 010 08 Žilina – podiel 85/9029, Gabriela Kapitulíková, rod. Kapitulíková, 

trvale bytom Piešťanská 2991/5, 010 08 Žilina – podiel 70/9029 v 1/6, Zuzana 

Kapitulíková, rod. Kapitulíková, trvale bytom Nanterská 1682/6, 010 08  Žilina – 

podiel 70/9029 v 1/6, Mária Dobroňová, rod. Dobroňová, trvale bytom Nanterská 

1680/15, 010 08 Žilina – podiel 70/9029, Andrea Lapúniková, rod. Ovčíková, trvale 

bytom Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina – podiel 70/9029 v 1/2, Ivan Šťastný 

a manželka Anna Šťastná, rod. Sopúšková, obaja trvale bytom Nanterská 1680/16, 

010 08 Žilina – podiel 70/9029, Roman Štaffen a manželka Mgr. Adela Štaffenová, 

rod. Šmicerová, obaja trvale bytom Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina – podiel 

84/9029 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 

31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 

15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 

8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve 

žiadateľov 

 

6. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8127 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: 

Andrea Frnčová, rod. Frnčová, trvale bytom Komenského 2231/49, 010 01 Žilina – 

podiel 70/6846, Rudolf Potecký, Gaštanová 3083/40, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 

v 1/2, Helena Jakubeková, rod. Piláriková, trvale bytom Gaštanová 3083/40, 010 07 

Žilina – podiel 70/6846 v 1/2,  Miroslav Ševčík a manželka Ing. Tatiana Ševčíková, 

rod. Menichová Gaštanová 3083/40, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 za cenu určenú 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a  zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 

Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

 

7. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6187 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 2119 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Lichardova, súp. č. 2801 v Žiline, zapísanom na LV č. 5497, kat. úz. Žilina, a to: Ing. 

Marián Vrábel, PhD., trvale bytom Šrobárova 2682/44, 058 01 Poprad – podiel 

23/8349, Ján Papík, trvale bytom Lichardova 2801/10, 010 01 Žilina – podiel 

63/8349, Viktória Krutilová, rod. Klesingová, trvale bytom Lichardova 2801/7, 010 

01 Žilina – podiel 23/8349, Ing. Milan Hodoň, trvale bytom Suvorovova 2796/14, 

010 01 Žilina – podiel 15/8349, Ing. Rudolf Jesenský a manželka Janka Jesenská, rod. 

Ličková, obaja trvale bytom Rajecká 2798/5, 010 01 Žilina – podiel 86/8349 za cenu 

určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 
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465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

 

8. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8037 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1251 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Limbová, súp. č. 3054 v Žiline, zapísanom na LV č. 5765, kat. úz. Žilina, a to: Juraj 

Kaščák, trvale bytom Limbová 3054/2, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Pavol 

Kovalík, trvale bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Marián 

Kútnik a manželka Andrea Kútniková, rod. Košová, obaja trvale bytom Limbová  

3054/1, 010 07 Žilina – podiel 70/5880 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a 

ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

 

9. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8127 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: Mgr. 

Tomáš Škrobák, trvale bytom Gaštanová 3083/32, 010 07 Žilina – podiel 70/6846, 

Mária Ryčeková, rod. Luptáková, trvale bytom Edith-Stein-Straße 10, 97084 

Würzburg, Nemecko – podiel 70/6846 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a 

ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – doplnený bod 21  - SPLNENÉ, rokovanie uskutočnené, na ktorom 

však nedošlo k zhode v zásadných otázkach zmluvy. Návrh mesta bude predložený na 

rokovanie MZ 2.11.2015 

 

 

Uznesenie č. 197/2015 - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. návrh poslanca Púčeka stiahnuť doplnený bod č. 21 z rokovania 8. zasadnutia 

mestského zastupiteľstva a dosiahnuť akceptovaný výsledok rokovaním s p. 

Kravárikom na úrovni vedenia mesta  a následne predložiť na prerokovanie 

mestskému zastupiteľstvu 
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Uznesenie č. 198/2015 - SPLNENÉ 

k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

 

1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 199/2015 - SPLNENÉ 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. pozmeňovací návrh poslanca Sokola v znení: 

 

nahradiť v čl. VIII ods. 1 vo vete – „Oznámenie bude zasielané na adresu 

elektronickej pošty, dohodnutú medzi zariadením a Mestskou políciou v Žiline alebo 

mestom Žilina a bude obsahovať meno hosťa, trvanie ubytovania v zariadení 

a evidenčné číslo vozidla“ spojku „a“ slovom „prípadne“ na tvar „Oznámenie bude 

zasielané na adresu elektronickej pošty, dohodnutú medzi zariadením a Mestskou 

políciou v Žiline alebo mestom Žilina a bude obsahovať meno hosťa, trvanie 

ubytovania v zariadení, prípadne evidenčné číslo vozidla“ 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 

časti mesta v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu poslanca Sokola 

 

 

Uznesenie č. 200/2015 - Pripravuje sa zmena uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá 

 

1. správcom telocviční v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zverejňovať na svojej 

web stránke viditeľne a prehľadne počas školského roka – Zoznam všetkých aktivít 

na dennej báze v podobe: 

- názov a druh aktivity s uvedením termínu (deň a presný čas začiatku a konca) 

- objednávateľ a spôsob objednania (zmluva, objednávka, ...) 

- hodinová sadzba, prípadne bezplatné poskytnutie v zmysle uznesenia č. 74/2015  

- v prehľade budú uvedené, resp. farebne odlíšené všetky voľné termíny a spôsob 

možnosti ich objednania spolu s hodinovou sadzbou 

- prípadné zmeny termínov, tieto budú včas uvedené na príslušnej web stránke 

- meno zodpovednej osoby 
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Termín zverejňovania: od 01.10.2015 

 

 

Uznesenie č. 201/2015  - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. poslanecký prieskum v súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna 

 


