
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.08.2008 
 
 
Uznesenie č. 109/2008 
 
KKoonnttrroollnnáá  sspprráávvaa  oo  ppllnneenníí  uuzznneesseenníí  MMeessttsskkééhhoo  zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa  vv  ŽŽiilliinnee  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
 
Uznesenie č. 110/2008 
 
SSpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  MMeessttsskkeejj  ppoollíícciiee  ŽŽiilliinnaa  zzaa  II..  ppoollrrookk  22000088  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za I. polrok 2008 
 
 
Uznesenie č. 111/2008 
 
SSpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  MMeessttsskkééhhoo  ddiivvaaddllaa  ŽŽiilliinnaa  vv  sseezzóónnee  22000077//22000088  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Správu o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008 
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II. ukladá 
 

1. Mg. Martine Jesenskej, riaditeľke Mestského divadla Žilina predložiť na 
najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline prehľad 
vlastných predstavení od 1.7.2007-31.12.2007 v tabuľkovej podobe 

 
 
Uznesenie č. 112/2008 
 
RReekkoonnššttrruukkcciiaa  zzaassttáávvkkoovvýýcchh  oozznnaaččnnííkkoovv  MMHHDD  vv  ŽŽiilliinnee  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Rekonštrukciu zastávkových označníkov MHD v Žiline 
 

 
Uznesenie č. 113/2008 
 
PPrroojjeekktt  pprreessťťaahhoovvaanniiaa  aauuttoobbuussoovveejj  ddoopprraavvyy  zz  uulliiccee  KKooššiicckkáá  ddoo  aarreeáálluu  nnaa  uulliiccii  KKvvaaččaalloovvaa 
  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Projekt presťahovania autobusovej dopravy z ulice Košická do areálu na ulici 
Kvačalova 

 
 
Uznesenie č. 114/2008 
 
SSttaannoovviisskkoo  hhllaavvnnééhhoo  kkoonnttrroollóórraa  kk  mmaatteerriiáálluu  RRoozzppooččeett  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  nnaa  rrookk  22000088  ––  44..  zzmmeennaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 
– 4. zmena 

 
 
Uznesenie č. 115/2008 
  
ZZmmeennaa  rroozzppooččttuu  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  nnaa  rrookk  22000088  rroozzppooččttoovvýýmm  ooppaattrreenníímm  čč..  44//22000088  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 



1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 
4/2008 je predložený na základe nevyhnutných potrieb – výdavky spojené so 
súdnou exekúciou 

 
2. konečný rozpočet bude po navrhovanej zmene vyrovnaný v príjmovej aj 

výdavkovej časti vo výške  1 672 472 tis. Sk 
 

II. schvaľuje 

 
1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2008 na rok 2008:  

- zvýšením vo výdavkovej časti o 21 000 tis. Sk  

- zvýšením v  príjmovej časti – kapitálové príjmy  (predaj kapitálových 

aktív) o 21 000  tis. Sk 

 
 
Uznesenie č. 116/2008 
 
SSpprráávvaa  oo  ppllnneenníí  úúlloohh  ssúúvviissiiaacciicchh  ssoo  zzaavveeddeenníímm  eeuurraa  vv  ppooddmmiieennkkaacchh  mmeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. práce súvisiace so zavedením eura postupujú v súlade so schváleným Plánom 
mesta Žilina na zavedenie eura 

 
II. berie na vedomie 

 
1. plnenie prijatých  úloh, na zasadnutí riadiacej pracovnej skupiny dňa 

10.7.2008, súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina 
 
 
Uznesenie č. 117/2008 
 
IInnffoorrmmaattíívvnnaa  sspprráávvaa  kk  pprrootteessttuu  pprrookkuurrááttoorraa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 a č. 7/2007 
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Uznesenie č. 118/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  zzrriiaaddeenniiee  CCeennttrraa  vvooľľnnééhhoo  ččaassuu,,  PPiivvoovvaarrsskkáá  11,,  ŽŽiilliinnaa,,  rroozzppooččttoovveejj  oorrggaanniizzáácciiee  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. zriadenie Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina je v súlade s prijatým 
uznesením  mestského zastupiteľstva č. 81/2008 a v súlade so zámermi mesta 
na podporu rozvoja voľno časových aktivít detí a mládeže v meste  

 
II. zriaďuje 

 
1. podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 5 písm. b) a ods. 9 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, rozpočtovú organizáciu 
Mesta Žilina s názvom Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina,  
rozpočtová organizácia dňom 01.09.2008 

 
III. schvaľuje 

 
1. Zriaďovaciu  listinu rozpočtovej organizácie  Centra  voľného  času, 

Pivovarská 1, Žilina, rozpočtovej organizácie so sídlom Pivovarská 1, 010 01 
Žilina 

 
2. Štatút príspevkovej organizácie Mesta Žilina s názvom Centrum voľného času, 

Pivovarská 1, Žilina, rozpočtová organizácia 
 
3. Rozpočet na rok 2008 – finančné prostriedky  /nájomné, mzdy, odvody, ostatné 

bežné výdavky/ a na obdobie od 01.09. 2008 do 31.12. 2008 na bežné výdavky 
Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina rozpočtovej organizácie 

 
IV. ukladá  

 
1. Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť 

všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné záležitosti spojené so 
zriadením Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina, rozpočtovej organizácie 
k 1. 9. 2008 

 
2. Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline predložiť na 

najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline rozpis položky 
nájom rozpočtu Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina na obdobie od 
1.9.2008 do 31.12.2008  
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Uznesenie č. 119/2008 
 
PPrroojjeekktt  „„PPrrooggrreessíívvnnee  ooppaattrreenniiaa  pprree  ssppoollooččnnoossttii  ((ffiirrmmyy))  nnaa  zzvvýýššeenniiee  ppoouužžíívvaanniiaa  hhrroommaaddnneejj  
ddoopprraavvyy  zzoo  ssttrraannyy  iicchh  zzaammeessttnnaannccoovv  ––  BBeenneeffiitt““  ––  NNeennáávvrraattnnýý  ffiinnaannččnnýý  pprrííssppeevvookk  zz  pprrooggrraammuu  
„„IInntteelllliiggeenntt  EEnneerrggyy  EEuurrooppee““,,  oobbllaassťť  „„EEnneerrggyy  aanndd  TTrraannssppoorrtt  ––  SSTTEEEERR““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. realizáciu projektu „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie 
používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov - Benefit“ , ktorý 
bude realizovaný v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Žilina 
a Žilinskou univerzitou 

 
2. financovanie projektu vo výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, t. j. 28 042,50 EUR 
 

II. ukladá 
 

1. Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline predložiť 
informatívnu správu o rozsahu a obsahu tohto projektu v najbližšom možnom 
termíne riadneho zasadnutia Mestskému zastupiteľstvu v Žiline najneskôr však 
do konca roku 2008 

 
 
Uznesenie č. 120/2008 
 
ŽŽiiaaddoossťť  oo  nneennáávvrraattnnýý  ffiinnaannččnnýý  pprrííssppeevvookk  zz  RReeggiioonnáállnneehhoo  ooppeerraaččnnééhhoo  pprrooggrraammuu,,  ooppaattrreenniiaa  11..11  
––  iinnffrraaššttrruukkttúúrryy  vvzzddeelláávvaanniiaa  pprree  pprroojjeekktt  „„RReekkoonnššttrruukkcciiaa  aa  mmooddeerrnniizzáácciiaa  ZZáákkllaaddnneejj  šškkoollyy  
ss  mmaatteerrsskkoouu  šškkoolloouu,,  ŠŠkkoollsskkáá  4499,,  ŽŽiilliinnaa,,  zzaa  úúččeelloomm  zznníížžeenniiaa  eenneerrggeettiicckkeejj  nnáárrooččnnoossttii  aa  zzvvýýššeenniiaa  
jjeejj  kkaappaacciittyy““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 
Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia 
a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, za 
účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ ktorý je 
realizovaný pre Základnú školu s materskou školou, Školská 49, Žilina a je 
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. 
strednodobými prioritami mesta 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok 
 
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, t. j. 2 115 708,50,-Sk 
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Uznesenie č. 121/2008 
 
ŽŽiiaaddoossťť  oo  nneennáávvrraattnnýý  ffiinnaannččnnýý  pprrííssppeevvookk  zz  RReeccyykkllaaččnnééhhoo  ffoonndduu  pprree  pprroojjeekktt  „„IInntteennzziiffiikkáácciiaa  
sseeppaarroovvaannééhhoo  zzbbeerruu  vv  mmeessttee  ŽŽiilliinnaa““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Recyklačného fondu na 
realizáciu projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“, ktorý 
bude riešiť zintenzívnenie triedenia odpadu obyvateľmi na území mesta Žilina 
a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, 
resp. strednodobými prioritami mesta 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok 
 
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, t. j. 520 000,00 Sk / 17 260,84 EUR  (konverzný kurz 30,1260) 
 
 
Uznesenie č. 122/2008 
 
IInnffoorrmmaattíívvnnaa  sspprráávvaa  oo  uukkoonnččeennoomm  pprroojjeekkttee  „„ÚÚzzeemmnnáá  pprrooggnnóózzaa  ssttrraatteeggiicckkééhhoo  rroozzvvoojjaa  mmeessttaa  
ŽŽiilliinnaa““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o ukončenom projekte „Územná prognóza strategického 
rozvoja mesta Žilina“, ktorý bol spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami 
/č.2006-OPZI-33-ZA-0114, kód ITMS : 11430300114/ 

 
 
Uznesenie č. 123/2008 
 
PPoorriiaaddookk  ooddmmeeňňoovvaanniiaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Poriadok odmeňovania 
 
 
Uznesenie č. 124/2008 
 
KKoonncceeppcciiaa  rroozzvvoojjaa  ooddbboorroovv  MMeessttsskkééhhoo  úúrraadduu  vv  ŽŽiilliinnee  ddoo  rrookkuu  22001100  



Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Koncepciu rozvoja odborov Mestského úradu v Žiline do roku 2010 
 
 
Uznesenie č. 125/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. 
Jedlíkova 3427-priestor č. 2 o celkovej výmere 15,46 m2 v k. ú. Závodie 
(Hájik) Ing. Miroslavovi Kreanovi, bytom Hôrky 13 za cenu určenú 
znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého 
posudku. 

 
 
Uznesenie č. 126/2008 
  
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj  nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na ul. 
Jedlíková 3428 o celkovej výmere 225,18 m2 + rampa o výmere 17,36 m2 v k. 
ú. Závodie (Hájik) p. Václavovi Čandovi – CANDA, bytom Moyzesová 11 
Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku. 

 
 
Uznesenie č. 127/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 6484, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, 
Rajecká cesta pod existujúcou garážou č. s. 5315  Pavlovi Macurovi, bytom 
Platanová 3228/18 Žilina, za cenu 1 500,– Sk/m2 
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Uznesenie č. 128/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 6335, zast. pl. o výmere cca 6 m2 v k. ú. 
Žilina, Rajecká cesta p. Jozefovi Šimčíkovi, bytom Severná 2809/29 Žilina, za 
cenu 1 500,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 129/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1258/9, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. 
Žilina, ul. V. Okružná a Legionárska pod existujúcou garážou ev.č. 783 p. 
Hedvige Tvrdej, bytom Karpatská 3 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 130/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1258/13, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. 
Žilina, ul. V. Okružná a Legionárska pod existujúcou garážou ev.č. 779 Ing. 
Jane Cyprichovej, bytom Veľká Okružná 7 za cenu 1 500,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 131/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. neschvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 1382/1, t.tr.p. o výmere cca 220 m2 v k. 
ú. Bytčica (Soliny-Juh) p. Matúšovi Rybanskému, bytom M. Šinského 671/3 
Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2 
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Uznesenie č. 132/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 5963/4, zast.pl. o výmere 35 m2 v zmysle 
geometrického plánu č. 67/2007 v k. ú. Žilina, ul. Czambelova (Strážov) p. 
Emilovi Frnčovi, bytom Czambelova 4 Žilina za cenu určenú znaleckým 
posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

 
 
Uznesenie č. 133/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 5963/3, zast. pl. o výmere 120 m2 v zmysle 
geometrického plánu č. 67/2007 v k. ú. Žilina, ul. Czambelova (Strážov) 
spoločnosti ELEKTROSYSTÉM s.r.o., zast. Ing. Jánom Smržom CSc., za 
cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu 
znaleckého posudku. 

 
 
Uznesenie č. 134/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj nasledovných pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 184/2007, 
za účelom majetko-právneho vysporiadania v k. ú. Budatín nasledovne :  
• diel „4“ záhrada o výmere 258 m2 pre parc. č. KN-C 579/2  
• diel „5“ záhrada o výmere 35 m2  pre parc. č. KN-C 579/6  
p. Ondrejovi Luptákovi, bytom Radová 35 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 135/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 4971/4, zast. pl. o výmere 53 m2 v k. ú. 
Žilina, Malý Diel p. Eve Jasenkovej, bytom Na Malý Diel 13 Žilina za cenu  
1 800,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 136/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 2388/180, zast. pl. o výmere 6 m2 a parc. č. 
KN-C 2388/181, záhr. o výmere 76 m2  (z pôvodnej parc. č. KN-E 1815) 
v zmysle geometrického plánu 154/2007 v k. ú. Považský Chlmec 
(záhradkárska osada časť Plešie)  Ing. Ľudovítovi Šebestovi, bytom 
Trenčianska 1589/1 Žilina,  za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková 
cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

 
 

Uznesenie č. 137/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 2388/176, zast. pl. o výmere 4 m2 a parc. č. 
KN-C 2388/177, záhr. o výmere 40 m2  (z pôvodnej parc. č. KN-E 1815) 
v zmysle geometrického plánu 154/2007 v  k. ú. Považský Chlmec 
(záhradkárska osada časť Plešie)  Ing. Ladislavovi Schwartzovi, bytom 
Rajecká cesta 5 Žilina,  za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková 
cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

 
 
Uznesenie č. 138/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov v zmysle geometrických plánov 79/2008, 80/2008 
a 81/2008 v k. ú. Žilina spoločnosti HARLEX s.r.o., zast. Ing. Mariánom 
Majtánom, Pri Celulózke 1376 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2 nasledovne:  
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parc.č.KN-C 3215/4, záhrada o výmere 1 m2  
parc.č.KN-C 3236/12, zast. pl. o výmere 646 m2  
parc.č.KN-C 3247/5, zast. pl. o výmere 5 m2  
parc.č.KN-C 3250/4, zast. pl. o výmere 60 m2  
parc.č.KN-C 3250/5, zast. pl. o výmere 102 m2  
parc.č.KN-C 3250/9, ostat.pl. o výmere 1213 m2  
 
v zmysle GP 79/2008, 80/2008, 81/2008 nasledovne :  
parc.č.KN-C 3234/59, zast. pl. o výmere 409 m2  
parc.č.KN-C 3234/60, zast. pl. o výmere 315 m2  
parc.č.KN-C 3234/61, zast. pl. o výmere 130 m2  
parc.č.KN-C 6027/58, zast. pl. o výmere 74 m2  
parc.č.KN-C 3236/16, ostat.pl. o výmere 449 m2  
parc.č.KN-C 5771/3, zast.pl. o výmere 1015 m2  

 
 
Uznesenie č. 139/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov Slovenskej správe ciest – investičná výstavba a správa 
ciest, M. Rázusa 104/A Žilina,  pre stavbu : „ Diaľničný privádzač cesta I/18 
Žilina-Strážov“ za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov v k. ú. 
Strážov nasledovne:  

 
GP č. 4/2007  
parc.č.KN-C 951/3, zast. pl.  o výmere 57 m2  
 
GP č. 5/2007  
parc.č.KN-C 930/7, zast. pl. o výmere 97 m2  
 
GP č. 45/2007  
parc.č.KN-C 449/6, zast. pl. o výmere 5 m2  
parc.č.KN-C 449/7, zast. pl. o výmere 63 m2  
parc.č.KN-C 449/8, zast. pl. o výmere 10 m2  
 
parc.č.KN-C 690/19, zast.pl. o výmere 1007 m2  
parc.č.KN-C 690/20, zast. pl. o výmere 6 m2  
 
parc.č.KN-C 930/8, zast. pl. o výmere 1080 m2  
parc.č.KN-C 951/4, zast. pl. o výmere 113 m2  
parc.č.KN-C 951/5, zast. pl. o výmere 37 m2  
 
za cenu určenú znaleckým posudkom 
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Uznesenie č. 140/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 4906/1, t.tr.p. o výmere cca 250 m2 v k. 
ú. Žilina (ul. Pod Hájom) Ing. Tomášovi Hnathovi, bytom Pribinova 64 Žilina 
za cenu 1 800,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 141/2008 
 
NNáávvrrhh  nnaa  ooddpprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 30/2006 bod 6/ zo dňa 24.4.2006 v nasledovnom znení:   
 

odpredaj časti pozemku parc. č. KN 1245/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. 
ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta za účelom výstavby garáže – Oľge Mikysovej, 
bytom F.Ruppeldta 20 Žilina za cenu 800,– Sk/m2 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 
 
VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  oo  cchhoovvee,,  vvooddeenníí  aa  ddrržžaanníí  ppssoovv  nnaa  úúzzeemmíí  mmeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území mesta 
Žilina 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 
 
VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  oo  pprrííssppeevvkkuu  nnaa  ččiiaassttooččnnúú  úúhhrraadduu  vvýýddaavvkkoovv  vv  mmaatteerrsskkeejj  šškkoollee      
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o  príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v 

materskej škole 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 
 
VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  oo    pprrííssppeevvkkuu  nnaa  ččiiaassttooččnnúú  úúhhrraadduu  nnáákkllaaddoovv  ssppoojjeennýýcchh  ssoo  
ššttúúddiioomm  vv  zzáákkllaaddnneejj  uummeelleecckkeejj  šškkoollee  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 
 
VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  oo    pprrííssppeevvkkuu  nnaa  ččiiaassttooččnnúú  úúhhrraadduu  nnáákkllaaddoovv    vv  šškkoollsskkeejj  jjeeddáállnnii  
aa  vvýýddaajjnneejj  šškkoollsskkeejj  jjeeddáállnnii  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 
 
VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  oo    pprrííssppeevvkkuu  nnaa  ččiiaassttooččnnúú  úúhhrraadduu  nnáákkllaaddoovv  nnaa  ččiinnnnoossttii  
šškkoollsskkééhhoo  kklluubbuu  ddeettíí  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti školského klubu detí 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 
 
VVššeeoobbeeccnnee  zzáávvääzznnéé  nnaarriiaaddeenniiee  oo  pprrííssppeevvkkuu  nnaa  ččiiaassttooččnnúú  úúhhrraadduu  nnáákkllaaddoovv  nnaa  ččiinnnnoossttii  cceennttrraa  
vvooľľnnééhhoo  ččaassuu  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti centra voľného času 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ivan Harman 
                       primátor mesta Žilina 
 
 
 
 


