
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 10.12.2007 

 

Uznesenie č.117/2007 

Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie 
 
1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 Uznesenie č.118/2007    

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Žilina na roky 2008-
2010 a návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 

 Mestského zastupiteľstva  v Žiline  

I. berie na vedomie 
 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu viacročného rozpočtu 

                        Mesta Žilina na rok 2008-2010 a návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 

 

 

Uznesenie č.119/2007 

Návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2008-2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. konštatuje že 

l.   predmetom schvaľovania je návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008, ktorý je         

     zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške   

     1 331 483 tis. Sk. Návrh rozpočtu na roky 2009-2010 je informatívny  

     a nezáväzný. 

   2.  v priebehu roka 2008 bude prehodnocované naplnenie rozpočtových príjmov  

  a priebežne budú vykonávané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti   

  rozpočtu a podľa potreby sa budú vykonávať prípadné zmeny rozpočtu. 

  

 



II. schvaľuje 

l.  návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 tak, ako bol predložený 

 

III. berie na vedomie 

l. návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2009-2010 ako nezáväzný a informatívny 

 

 

 

     Uznesenie č. 120/2007 

   Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. konštatuje, že  

 
1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007 rozpočtovým opatrením je 

predložený na základe 
 

uznesenia MZ č.74 /2007 a rieši spôsob poskytnutia dotácie MsHK a.s. 
z rozpočtu mesta 
 
zmeny spôsobu financovania výstavby klientskeho centra 

 
 
II. schvaľuje 

1. nasledovnú zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením na rok 2007 : 

 
 
Funkčná 
klasifikácia 

Ekonomická 
klasifikácia Názov položky 

Suma v 
tis. Sk 

03.1.0 711 003 Nákup softvéru -150

03.1.0 714 001 Nákup osobných automobilov -2 000

01.1.1.6 711 004 Nákup licencií -1 600

01.1.1.6 636 002 Nájom pre.zariad,techniky.... -1 050

08.1.0 644 002 Dotácia MsHK a.s. 4 800

01.1.1.6 717 002 Rekonštrukcie a modernizácie  -17 000

01.1.1.6 723 001 Transfery práv.osobe-Žilina Real s.r.o. 17 000

SPOLU     0

 



 

 

 Uznesenie č.121/2007 

Pohotovostné zdroje z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory 

v mestských častiach pre rok 2008 – zásady  stanovenia ich použitia a výšky. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. konštatuje, že  

 
1. pohotovostné zdroje z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok   
    2008 sú navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých prímestských častí 

 
II. schvaľuje 

2. predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z 
rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2008 upravený o 
pripomienku 

 

 

Uznesenie č.122/2007 

Návrh na zástupcov mesta   do  orgánov spoločnosti  Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. sídlo : 
Košická 2, 010 01  Žilina, IČO : 36  407 470   

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

I.         schvaľuje  

           1.  návrh na zástupcov mesta   do  orgánov spoločnosti  Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.                        

                sídlo : Košická 2, 010 01  Žilina, IČO : 36  407 470 :  

a/   do funkcie konateľa 
      Ing. Miroslavu Kapustovú 
      trvale bytom : Jarná 32,   Žilina  

b/  za člena dozornej rady 
     Ing. arch. Pavel Kropitza 
     trvale bytom : Osiková 3213/19,   Žilina 

 

Uznesenie č.  123/2007 

Návrh na  vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2008 



Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
  

1. návrh na  vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 
2008 

a/ pre oblasť kultúry 
 predseda: Anton Šulík 

 členovia:  Katarína Šušoliaková 

    Ľubomír Bechný 

    Elena  Filipi 

    Marcel Benčík 

b/ pre oblasť vzdelávania 
 predseda:  Ján Ničík 

 členovia:  Vasil Dorovský 

   Paulína Pauriková 

  Soňa Řeháková 

  Zuzana  Baloghová 

  Rozália Beníkovská 

c/ pre oblasť športu 
 predseda:  Peter Fiabáne  

 členovia: Daniel Kováčik 

   Marián Zrník 

Dušan Ondruš 

Michal Staňo 

Michal Polák 

 

 

d/ pre zdravotnú a sociálnu oblasť 
 predseda:  Juraj Popluhár 



 členovia:  Juraj Vyletelka 

   Anna Lovritšová   

Janka Hrošovská    
Mária Vargová 

   Karol Orlovský 

   Jozef Hudcovský 

   Štefan Köhler 

   Soňa Holúbková 

e/ pre oblasť prostredie mesta a zeleň 
 predseda: Dušan Maňák 

 členovia:  Juraj Gallo 

  Blanka Malá 

  Ľubica Koreňová 

Milan Veliký 

f/ pre schvaľovanie inštitucionálnej podpory 

Peter Fiabáne  

Ján Ničík 

Anton Šulík 

 

Dušan Maňák 

Michal Horecký 

 

 

 

Uznesenie č.  124/2007 

Návrh na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského komunitného fondu, n.f., 
Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 



I. schvaľuje 

1. návrh na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského komunitného  
fondu, n.f., Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 

a/  Správna rada: 

               Elena Krausová  

               Ivan Chaban 

               Ján Ničík 

b/ Dozorná rada: 

        Alžbeta Popluhárová 

 

 

Uznesenie č.125/2007 

Plán práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na I. polrok 2008 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  schvaľuje 
1.  Plán práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na I. polrok 2008 
 
 
 

Uznesenie č. 126/2007  

Návrh na prevod správy budovy na Predmestskej ul. č. s. 1610  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline    

I. schvaľuje  
 
1. Prevod výkonu správy ubytovne č. s. 1610, postavenej na pozemku parc.č.KN-   
    C 5426/2 v k. ú. Žilina, ul. Predmestská  v  celkovej  hodnote  33 540 596,95       
    Sk spoločnosti ŽILINA REAL s.r.o., so sídlom Námestie obetí komunizmu 1   
    Žilina, IČO: 36 433 420     

 

Uznesenie č. 127/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 



I.  schvaľuje 
    
1.  Odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul.   

 Štefánikova 12 Žilina p. Jurajovi Šeligovi, bytom Berlínska 5/20 Žilina, za     
 cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu   
 znaleckého posudku.  

 

Uznesenie č. 128/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  schvaľuje 
    
1. Odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. 

Baničová  3392 Žilina p. Jane Haššovej – Salón Lívia, bytom Petzvalova 63 
Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku.  

 

Uznesenie č. 129/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  schvaľuje 
 
1. Odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. 

Moyzesova 907/9 Žilina  p. Márii Gluchovej – GRAMA, bytom Moyzesova 
907/9 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude 
zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

 
 

Uznesenie č. 130/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  schvaľuje 
 
1. Odpredaj  časti pozemku parc.č.KN-C 6276/1, ostat. pl. o výmere cca 65 m2 

v k. ú. Žilina, ul. Hlinská (pri Juniore) Ing. Oliverovi Časnochovi, bytom 



Osloboditeľov 514 Rajecké Teplice za účelom zarovnania pozemku pri 
výstavbe polyfunkčného domu  za cenu 2 000,– Sk/m2.  

 
 
 
 

Uznesenie č. 131/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  schvaľuje 
 
1. Odpredaj  časti pkn.parc.č. 2719/1 (parc.č.KN-C 2999/2), roľa o výmere cca 

350 m2 v k. ú. Žilina,  Rosinky, za účelom jeho využitia ako záhrada p. 
Jozefovi Puškárovi, bytom Černovská 1667/3 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2.  

 
 

Uznesenie č. 132/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  schvaľuje 
 
1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 784/1 (dielov 3,4,5) spolu o výmere 65 m2 

v k. ú. Brodno – čerpacia stanica v areáli základnej školy Brodno v zmysle 
geometrického plánu č. 44/2006 a investičnej stavby : „Intenzifikácia ČOV 
v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ spolu so zriadením vecného bremena – práva 
prechodu cez areál školského dvora  parc.č.KN-C 784/1  SVS –inžiniering, 
s.r.o., so sídlom Bôrická cesta 107 Žilina za cenu 800,– Sk/m2.  

 
 

Uznesenie č. 133/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  schvaľuje 
 

1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4701/32, záhrada o výmere 54 m2 a pozemku  



parc.č.KN-C 4701/31 (diel 2)  o výmere 7 m2  v zmysle geometrického plánu č. 
56/2004 v k. ú. Žilina, ul. V. Javorku – Bôrik, za účelom majetko-právneho 
vysporiadania  Ing. Ivanovi Hrabovskému, bytom Benjamína Martinského 
č. 1 Žilina  za cenu 1 600,– Sk/m2

 

 

Uznesenie č. 134/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1335/1, zast.pl. o výmere cca 60 m2 v      

k. ú. Žilina, ul. Hollého, za účelom zástavby preluky medzi obytným domom na 
Hollého ul. a Geodéziou Žilina spoločnosti ISTOS s.r.o., zast. Ing. Štefanom 
Figurom-konateľom so sídlom Vajanského 7 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2.  

 

 

Uznesenie č. 135/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1087/12, zast.pl. o výmere 37 m2 v k. ú. Žilina, 

ul. Veľká Okružná pod existujúcou garážou č. s. 4798 p. Petrovi  
Turianskému, bytom Limbová 3058/21  Žilina, za cenu 1 500,– Sk/m2.  

 
 

Uznesenie č. 136/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 428/1, zast. pl. o výmere 63 m2 v k. ú. Žilina, 

medzi ul. Kuzmányho a ul. Veľká Okružná, za účelom vybudovania 



parkovacích miest Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Žilina, za 
cenu 800,– Sk/m2.  

 

Uznesenie č. 137/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Odpredaj dielu 1 z parc.č.KN-C 3272/1, zast. pl. o výmere 108 m2 a dielu č. 2  

z  parc.č.KN-C 3272/1, zast. pl. o výmere 6 m2  v zmysle geometrického plánu 
č. 90/2007 v k. ú. Žilina, ul. Uhoľná, za účelom majetko-právneho 
vysporiadania PANORÁME  ŠPORT HOTEL,  a. s., Uhoľná 1 Žilina,  za 
cenu 2 000,– Sk/m2.  

 
 

Uznesenie č. 138/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 

 1.  Odpredaj  pozemkov v k. ú. Žilina, ul. Športová v okolí futbalového štadióna, 
a to :  

parc.č.KN-C 3246/1, ostat. pl. o výmere 1634 m2  

parc.č.KN-C 3246/2, zast. pl.  o výmere 1441 m2  

parc.č.KN-C 3247/1, ostat. pl. o výmere 5715 m2  

parc.č.KN-C 3245, ostat. pl. o výmere 849 m2  

parc.č.KN-C 3236/6, zast. pl. o výmere 1116 m2  

parc.č.KN-C 3247/2, zast. Pl. o výmere 205 m2  

časť parc.č.KN-C 5772, zast. pl. o výmere cca 500 m2  

časť parc.č.KN-C 3236/1, ostat.pl. o výmere cca 140 m2  

časť parc.č.KN-C 3243/1, zast. pl. o výmere cca 1400 m2  



pkn.parc.č. 950/1, záhrada o výmere 200 m2 

MŠK Žilina a. s., so sídlom Športová 9 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2.  

 

Uznesenie č. 139/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. sťahuje návrh na odpredaj 
 

1.       Odpredaj pozemku a to parc.č.KN-C 1020/5, záhrada o výmere 110 m2 v zmysle  
geometrického plánu 43/2007 v k. ú. Závodie   do podielového spoluvlastníctva 
žiadateľov, za účelom zachovania záhrady za cenu 1 200,– Sk/m2  

Šnajderovi  Róbertovi, bytom  Dadanová 3387/17 Žilina 

Babčianskej Janke, bytom Kubínska 1105/9 Žilina  

Šnajderovi Jaroslavovi, bytom Smreková 6 Žilina  

Šnajderovi Dušanovi, Vansovej 1/110H Žilina  

Šnajderovej Lenke, bytom A.Bernoláka 2201/14-F Žilina 

 

 

Uznesenie č. 140/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.   schvaľuje 
 
1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4906/179, t.tr.p. o výmere 355 m2 v k. ú. 

Žilina , ul.  
Pod Hájom (Solinky)v zmysle geometrického plánu č. 126/2006 za účelom jej 
zatrávnenia spoločnosti LG Devel, s.r.o., zast. Tiborom Šobichom – 
konateľom, so sídlom Dolný Val 1523/5 Žilina,  za cenu 1 500,– Sk/m2.  

 
 
 

Uznesenie č. 141/2007  



Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Odpredaj pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov vo 

vnútri  
vojenského areálu v k. ú. Žilina, Rajecká cesta v zmysle geometrického plánu 
č. 10985981-033/2006  nasledovne : 

            a/ diel 11 o výmere 2706 m2 z PK parcely č. 1062/1  
                  b/ diel 15 o výmere 1135 m2 z PK parcely č. 1069  

            c/ diel 39 o výmere 258 m2 z neknihovanej parcely č. 5993 
            d/ diel 40 o výmere 482 m2 z neknihovanej parcely č. 5995  
            e/ diel 41 o výmere 2033 m2 z neknihovanej parcely č. 5996 
 

Ministerstvu obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica za 
cenu určenú znaleckým posudkom.  

 

 

Uznesenie č. 142/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.    sťahuje návrh z rokovania 
 
1.  Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8069/1, ostat. pl. o výmere cca 900 m2      

v k. ú. Žilina, Centrálna ul. (Solinky)  za účelom scelenia pozemkov 
spoločnosti Garáže Žilina a. s., zast. Mgr. Erikom Končokom – členom 
predstavenstva, so sídlom Obežná 5815 Žilina, za cenu 1 800,– Sk/m2. 

 
  

 
 

Uznesenie č. 143/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.   schvaľuje 
 



1.  Odpredaj pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania  pre potreby 
stavby: „DP Žilina-juh I. etapa Lietavská Lúčka“ v k. ú. Bytčica v zmysle 
geometrického plánu č. 315 623 88-92/2006  :  

a/ z parc.č.KN-E  481/2 diel č. 264, o výmere 5 m2 ( pre parc.č.KN-C 1375/5)  
                                       diel č. 265, o výmere 69 m2 (pre parc.č.KN-C 1375/6)   
                                       diel č. 267, o výmere 170 m2 (pre parc.č.KN-C 1376/6)  
                          

b/ z parc.č.KN-E  482    diel č. 271,o výmere 41 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/15) 
     diel č. 272, o výmere 4 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/16)  
                                       diel č. 273,o výmere 3164 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/20)  
              diel č. 274, o výmere 263 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/21)  
 diel č. 275, o výmere 39 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/22)  
 diel č. 276, o výmere 19 m2 (pre parc.č.KN-C 1172/23)  
 diel č. 277, o výmere 33 m2 (pre parc.č.KN-C 1368/9)  
 

SR – Slovenskej správe ciest Bratislava, za cenu určenú znaleckým posudkom.  

 

 

Uznesenie č. 144/2007  

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 

1. Zámenu pozemkov v k. ú. Závodie v zmysle geometrického plánu 127/2007   
nasledovne :  

 

Ing. Igor Hell, bytom Petzvalova 3369/19 Žilina, zamieňa parc.č.KN-C 1472/429, zast. pl. 
o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/432, zast.pl. o výmere 7 
m2 vo vlastníctve Mesta Žilina. 

Ing. Rastislav Ťažký, bytom J. Hronca 3365/25 Žilina, zamieňa parc.č.KN-C 1472/428, 
zast. pl. o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/431, zast. pl. 
o výmere 7 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina 

Michal Šaray, bytom Petzvalova 3369/19 Žilina, zamieňa parc.č.KN-C 1472/427, zast. pl. 
o výmere 7 m2 vo svojom vlastníctve za pozemok parc.č.KN-C 1472/430, zast. pl. o výmere 7 
m2  vo vlastníctve Mesta Žilina.  

 



 

Uznesenie č. 145/2007  

Návrh na dlhodobý prenájom  nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1/  Návrh na dlhodobý prenájom  nehnuteľností  MŠK Žilina, a. s., Športová 9 
Žilina,  a to:  
pozemku parc.č.KN-C 485, ostat. pl. o výmere 15001 m2 a  bývalých šatní bez  
súpisného čísla, nachádzajúcich sa na pozemku parc.č.KN-C 486, zast. pl. 
o výmere 308 m2 v k. ú. Budatín na dobu 20 rokov za cenu 1,– Sk,  za účelom 
výchovy mládežníckych futbalistov.  

 

Uznesenie č. 146/2007  

Návrh na dlhodobý prenájom  nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností MŠK Žilina, a. s., Športová 9 

Žilina   v k. ú. Závodie v zmysle geometrického plánu 134-2007 nasledovne :   

 a/ parc.č.KN-C  786/5, zast. pl. o výmere 71 m2  
 b/ parc.č.KN-C 786/6,  zast. pl. o výmere 486 m2  
 c/ parc.č.KN-C 786/8,  zast. pl. o výmere 173 m2  
 d/ parc.č.KN-C 786/9,  zast. pl. o výmere 264 m2  
 e/ parc.č.KN-C 786/10, zast. pl. o výmere 88 m2  
 f/ parc.č.KN-C 787/16, ostat.pl. o výmere 128 m2  

na  dobu 20 rokov za cenu 1,– Sk, za účelom vybudovania umelého futbalového ihriska pre 
žiacke družstvá v blízkosti ZŠ Závodie 

 

Uznesenie č. 147/2007  

Návrh na dlhodobý prenájom  nehnuteľností Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 

1. Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti SLOVAK INVEST 
CORPORATION, a. s., zast. Marcelou Hodasovou, Námestie Ľ.Štúra 2 



Žilina, na dobu 10 rokov, a to pozemku parc.č.KN-C 6695/1, zast. pl. 
o výmere 1753 m2 v k. ú. Žilina z dôvodu zriadenia prístupovej cesty k objektu 
hotela Slovakia za cenu 100,– Sk/m2/rok s podmienkou zabezpečenia 
kompletnej starostlivosti – údržby o túto časť komunikácie počas celého 
obdobia prenájmu.  

 
 
 

Uznesenie č. 148/2007  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

Doplnok ÚPN – SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec a návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o záväzných častiach Doplnku ÚPN – SÚ IBV Považský Chlmec 

I. schvaľuje 

1. Doplnok územného plánu sídelného útvaru Žilina – individuálna bytová 
výstavba Považský Chlmec 

 

 

Uznesenie č. 149/2007 

Stanovisko k exekúcii bytov OSBD Hájik

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

       I.      berie na vedomie

   situáciu týkajúcu sa problémov exekúcie bytov OSBD na sídlisku Háji ku 

II..   žiada 

p. Ivana Harmana, primátora mesta, aby vzniknutú situáciu monitoroval, s tým, že 
v prípade potreby bude dotknutým obyvateľom poskytnuté právne poradenstvo 

 

 

Uznesenie č. 150/2007 

Odvolanie a voľba predsedu komisie vzdelávania, školstva a kultúry a voľba člena 
mestskej rady 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 



          I.    Odvoláva 
 

1. Mgr. Ing. Petra Ničíka z funkcie člena mestskej rady a predsedu komisie 
vzdelávania, školstva a kultúry na jeho vlastnú žiadosť 
 
 
 

Uznesenie č. 151/2007  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. Volí 

1. Mgr. Ing. Petra Ničíka za člena komisie vzdelávania, školstva a kultúry 

 

 

 

Uznesenie č. 152/2007  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.  Volí 
 

1. Mgr. Antona Šulíka za člena mestskej rady 
 

Uznesenie č. 153/2007  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.         Volí
 

1. Mgr. Antona Šulíka za predsedu komisie vzdelávania, školstva  a kultúry 
 
Uznesenie č. 154/2007 
 
Návrh na zmenu VZN č. 9/2004 a jeho dodatku č. 7/2007 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
  

I. konštatuje, že 
zrušenie vyberania daní parkovacou spoločnosťou je riešené vo Všeobecne 
záväznom nariadení o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta č. 15/2007 



 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2007 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového 

vozidla  v historickej časti mesta  
 

II. ukladá 
                Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, 

zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 
15/2007 na úradnej tabuli mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 
15 dní 
Termín: 11.12.2007 
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2007 

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom 
    

II. ukladá 
Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť    
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2007 na úradnej tabuli mesta 
a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní 
Termín: 11.12.2007 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2007 

Dodatok k VZN  č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych 
odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na 
území mesta Žilina  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 
1. Dodatok k VZN  č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní 

a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, 
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina  

 

II.       Ukladá 

Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, 
zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2007 
na úradnej tabuli mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní 
Termín: 11.12.2007 

 

 

 

 

    

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2007 

Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec a návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
o záväzných častiach Doplnku ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec  
 

 Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

          I.      prerokovalo 
 

1. Doplnok územného plánu sídelného útvaru Žilina – individuálna bytová 
výstavba Považský Chlmec 

2. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Doplnku územného 
plánu sídelného útvaru Žilina – individuálna bytová výstavba Považský 
Chlmec 

 



II.  vyhlasuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Doplnku územného 
plánu sídelného útvaru Žilina – individuálna bytová výstavba Považský 
Chlmec  

 
            III.    ukladá 
 

Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť 
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2007 na úradnej tabuli mesta 
a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 30 dní 
Termín: 11.12.2007 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2007 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi 
Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I.          schvaľuje
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní iných výstrojných súčiastok 

príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 
22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
dodatkov 

 
    II.     ukladá  

Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť 
vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19/2007 na úradnej 
tabuli mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní 
Termín: 11.12.2007 
 
 
 
      Ivan Harman 
          primátor mesta Žilina 
 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	I.      prerokovalo

