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zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 08.12.2008 
 
 
Uznesenie č. 201/2008 
 
Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 
 
Uznesenie č. 202/2008 
 
Správa o výsledku kontroly použitia dotácií z vlastných zdrojov mesta vykonanej zo 
strany  Najvyššieho  kontrolného  úradu  SR v subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti 
 Mesta Žilina, prijatých opatreniach a ich následného plnenia  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly 
použitia dotácií z vlastných príjmov mesta Žilina poskytnutých právnickým 
osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti  
 

2. poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly, ako 
aj prijatými a následne plnenými opatreniami na odstránenie nedostatkov 
vyplývajúcich z kontroly 
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II. berie na vedomie 
 

1. Správu NKÚ SR o výsledku kontroly použitia dotácií z vlastných príjmov 
mesta Žilina poskytnutých právnickým osobám na podporu všeobecne 
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 
účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti  

 
 
Uznesenie č. 203/2008 
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh poslanca Badžgoňa na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2009 o bod 12 - Kontrola implementácie 
Všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave, zhodnocovaní 
a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, 
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina 

 
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2009 

v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Badžgoňa 
 

II. poveruje 
 

1. hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 
kontrolnej činnosti 

 
 
Uznesenie č. 204/2008 
 
Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na rok 2009 
  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Žiline na 
rok 2009 

 
 
Uznesenie č. 205/2008 
 
Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 



3 
 

1. Zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline  
 
 
Uznesenie č. 206/2008 
 
Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline podľa 
predloženého materiálu od 01.01.2009 

 
 
Uznesenie č. 207/2008 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového rozpočtu Mesta 
Žilina na rok 2009 a viacročný rozpočet na roky 2009-2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu  
Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 a viacročný rozpočet 
na roky 2009-2011 

 
 
Uznesenie č. 208/2008 
 
Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 - 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 
2009, ktorý je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu vo výške 1 438 993 tis. Sk. Návrh rozpočtu na roky 2010-2011 je 
informatívny a nezáväzný 

 
2. v priebehu roka 2009 bude prehodnocované napĺňanie rozpočtových príjmov 

a priebežne budú vykonávané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu a podľa potreby sa budú vykonávať prípadné zmeny rozpočtu 
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II. schvaľuje 
 

1. návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 tak, ako bol 
predložený 

 
III. berie na vedomie 

 
1. návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2010-2011 ako nezáväzný a informatívny 

tak, ako bol predložený 
 
 
Uznesenie č. 209/2008 
 
Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Správu o plnení úloh  súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta 
Žilina 

 
 
Uznesenie č. 210/2008 
 
Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Žilina a vyznamenania mesta - verejné 
uznanie za zásluhy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. udeľuje na návrh primátora mesta a Mestskej rady v Žiline 
 

1. čestné občianstvo mesta Žilina: 
 

  Magdaléne Rozsivalovej rod. Robinsonovej  in memoriam  
  Hane Hegerovej  
  Ľubomírovi Feldekovi 

 
2. vyznamenanie mesta verejné uznanie za zásluhy: 
 

 PhDr. Soni Holúbkovej 
 akad. mal. Róbertovi Brunovi 
 akad. mal. Pavlovi Chomovi   
 Ing. arch. Antonínovi Stuchlovi 
 Antonovi Šulíkovi st. in memoriam 
 MUDr. Vojtechovi Spanyolovi in memoriam 
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Uznesenie č. 211/2008 
 
Voľba 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  

 
Ing. Bc. Juraja Englarta 
Lýdiu Štillovú 

 
za prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012 
  

 
Uznesenie č. 212/2008 
 
Návrh na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2009 
 
a/ pre oblasť kultúry 
 
 predseda: Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ a divadelný režisér 
 
 členovia:  Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Žilinskej knižnice  
 
    Ing. Ľubomír Bechný, poslanec a fotograf 
 
    PhDr. Elena Filippi, dramaturg ŠKO v Žiline 

Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický designér, pedagóg VŠVU 
v Bratislave 
 

b/ pre oblasť vzdelávania 
 

 predseda:  Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec 
 

 členovia:     Mgr. Tomáš Milata, riaditeľ súkromnej obchodnej akadémie Žiline 
 

  PhDr. Soňa Řeháková, riaditeľka Krajského kultúrneho strediska 
 

PhDr. Anna Poláčková, pedagóg Gymnázia sv. Františka v Žiline 
 

  Ing. Rozália Beníkovská 
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c/ pre oblasť športu 
 

 predseda:  Mgr. Peter Fiabáne, poslanec a prezident Klubu plaveckých športov 
Nereus 

 
 členovia: Daniel Kováčik, poslanec a šéf mládežníckeho basketbalu v Žiline 
 
   Mgr. Marián Zrník, poslanec a predseda ŠK Iuventa 
 

Ing. Michal Staňo, predseda Olympijského klubu v Žiline 
 
Michal Polák, centrum voľného času Žirafa 
 
Milan Novosad, riaditeľ KŠC v Žiline, predseda cyklistického spolku 
ZA 
 

d/ pre zdravotnú a sociálnu oblast 
 

 predseda:  MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec a lekár  
 
 členovia:  MUDr. Juraj Vyletelka, poslanec a lekár 
 

Mgr. Anna Lovritšová, poslankyňa a enviropracovník NP Malá Fatra 
 
Bc. Mária Vargová, ved. odd. posudkových činností Úradu práce 
 

   MUDr. Karol Orlovský, lekár 
 
   MUDr. Jozef Hudcovský, lekár 
 

   MUDr. Štefan Köhler, lekár 
 

PhDr. Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – 
riaditeľka detašovaného pracoviska v Žilina 

  
e/ pre oblasť prostredie mesta a zeleň 
 
 predseda: Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt 

  
 členovia:  Ing. arch. Juraj Gallo, poslanec a architekt 
 

  Ing. arch. Blanka Malá, architektka 
 
  Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka 
 

Ing. Milan Veliký, riaditeľ divízie doprav. technológie 
 

f/ pre schvaľovanie inštitucionálnej podpory  
 

   Mgr. Peter Fiabáne, poslanec a prezident Klubu plaveckých športov  
   Nereus 
 

Ing. Ján Ničík, poslanec a kníhkupec 
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Mgr. Anton Šulík, poslanec a divadelný režisér 
 
Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec a architekt 
 
Michal Horecký, poslanec a viceprimátor 

 
 
Uznesenie č. 213/2008 
 
Informatívna správa o priebehu projektu „Progresívne opatrenia pre spoločnosti 
(firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov- 
Benefit“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o priebehu projektu „Progresívne opatrenia pre 
spoločnosti / firmy/ na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich 
zamestnancov – Benefit “ 

 
 
Uznesenie č. 214/2008 
 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia 
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 
pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných 
prímestských častí Mesta Žilina“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu 
projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných 
prímestských častí Mesta Žilina“, ktorý je realizovaný mestom Žilina 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok 
 

3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt t.j. vo výške 13 157,89 EUR  (396 394,59 SKK) 
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Uznesenie č. 215/2008 
 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, 
opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie 
kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, 
Žilina“  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 
Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality 
vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, 
Žilina“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Lichardova 24, 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. 62 505, 27 EUR  (1 883 033,76 SKK) 

 
 

Uznesenie č. 216/2008 
 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, 
opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva rok 2009) pre projekt „Zvýšenie 
kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 
Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality 
vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“, 
ktorý je realizovaný pre Základnú školu Jarná ulica 20, 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. 47 285,00 EUR  (1 424 507,91 SKK) 
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Uznesenie č. 217/2008 
 
Návrh na prevod majetkovej účasti (obchodného podielu) Mesta Žilina v spoločnosti 
MIS Žilina, s.r.o. na spoločnosť ITS, spol. s.r.o. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj 25 % obchodného podielu Mesta Žilina v spoločnosti MIS Žilina, 
s.r.o. na spoločnosť ITS, spol. s.r.o., za cenu určenú znaleckým posudkom 

 
 
Uznesenie č. 218/2008 
 
Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší  
 

1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 107/2008 zo dňa 16.06.2008 
v nasledovnom znení: prevod verejného osvetlenia do nájmu  na spoločnosť 
ŽILINA REAL, s.r.o., ktorý je podmienený zabezpečením správy, ktorá zahŕňa 
zabezpečenie technického a prevádzkového systému verejného osvetlenia, na 
dobu neurčitú s možnosťou výpovede s 1-ročnou výpovednou lehotou, s tým 
že Mesto Žilina zabezpečí spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. finančné náklady 
spojené s výkonom správy verejného osvetlenia v súlade so schváleným 
rozpočtom mesta, formou každoročnej dotácie zo svojho rozpočtu 

 
 

Uznesenie č. 219/2008 
 
Návrh na prevod verejného osvetlenia do nájmu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prevod verejného osvetlenia do nájmu spoločnosti Dopravný podnik mesta 
Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099. Predmetný nájom 
je podmienený zabezpečením správy, ktorá zahŕňa zabezpečenie technického 
a prevádzkového systému verejného osvetlenia. Nájom verejného osvetlenia 
bude na dobu neurčitú, s možnosťou výpovede s 1-ročnou výpovednou lehotou 
s tým, že Mesto Žilina zabezpečí spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny 
s.r.o. finančné náklady spojené s výkonom správy verejného osvetlenia 
v súlade so schváleným rozpočtom mesta formou každoročnej dotácie zo 
svojho rozpočtu, pričom spoločnosť Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. bude 
povinná tieto náklady priebežne vyúčtovávať a podávať mestu písomný plán 
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výkonu správy v pravidelných polročných intervaloch alebo podľa potreby a 
požiadaviek mesta. 

 
 
Uznesenie č. 220/2008 
 
Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby. Ide o nasledovné byty:   
 

a) 1-izbový byt, I. kategórie,  na II. poschodí nachádzajúci sa v obytnom dome 
č.s. 1304/3 na ul. Veľká Okružná 3 v k. ú. Žilina  o celkovej podlahovej ploche 
28,09 m2 . Číslo bytu 47.  

 
b) Garsónka I. kategórie na III. poschodí nachádzajúca sa v obytnom dome č. s. 

1673/13 na ul. Pittsbugská 13 v k. ú. Žilina (Vlčince) o celkovej podlahovej 
ploche 20,18 m2. Číslo bytu 233.  

 
c) Garsónka I. kategórie na V. poschodí nachádzajúca sa v obytnom dome č. s. 

1673/17 na ul. Pittsburgská 17 v k. ú. Žilina (Vlčince) o celkovej podlahovej 
ploche 20,18 m2. Číslo bytu 147.  

 
 
Uznesenie č. 221/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Moyzesovej 905/5 
o výmere 40,34 m2 v k. ú. Žilina p. Andrej Krajíček, bytom Jabloňová 630/64 
Žilina-Bánová za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude 
zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.   

 
 

Uznesenie č. 222/2008 
  
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. odpredaj nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na ul. Jedlíková 3429-
priestor F o celkovej výmere 43,01 m2 v k. ú. Závodie p. Oľge Hikaníkovej, 
bytom Jedlíková 3428/8 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  

 
 

Uznesenie č. 223/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 6388, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, 
Rajecká ul. pod existujúcou garážou p. Jozefovi Malejkovi, bytom Ku Zvonici 
9 Žilina-Budatín za cenu 1 500,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 224/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1258/15, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. 
Žilina, ul. Veľká Okružná pod existujúcou garážou Ing. Elene Kožuchovej, 
bytom Ondrašovecká-Škorupovo 604 Liptovský Mikuláš za cenu 1 500,– 
Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 225/2008 
  
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti PK parcely 1864/1, pasienok o výmere cca 150 m2 v k. ú. Žilina, 
Malý Diel p. Pavlovi Chromiakovi, bytom Na Malý Diel č. 30 Žilina za cenu 
1 800,– Sk/m2 spolu so zriadením vecného bremena na uvedený pozemok 
spočívajúci v tom, že bude pozemok neoplotený a bude slúžiť ako zeleň 
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Uznesenie č. 226/2008 
  
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 4699/10, ostat.pl. o výmere cca 45 m2 
v k. ú. Žilina, ul. Festivalová MUDr. Blanke Habánikovej, bytom Festivalova 
18 Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2 spolu so zriadením vecného bremena zákazu 
akejkoľvek výstavby na uvedenom pozemku 

 
 
Uznesenie č. 227/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc.č.KN-C 985, zast. pl. o výmere 190 m2 v k. ú. 
Zádubnie p. Helene Martinčekovej, bytom Osloboditeľov 1400/31 Žilina za 
cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu 
znaleckého posudku.  

 
 
Uznesenie č. 228/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc.č.KN-C 2426/5, zast. pl. o výmere 32 m2 v zmysle 
geometrického plánu 89/2008 v k. ú. Považský Chlmec p. Jozefovi Moravcovi, 
bytom Na Hôrke 479/33 Žilina za cenu 900,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 229/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. odpredaj pozemkov v súvislosti s výstavbou multifunkčného centra ŠTADIÓN 
a to parc.č.KN-C 5771/1, zast. pl. o výmere 485 m2 a pozemku parc.č.KN-C 
3234/64, zast. pl. o výmere 41 m2 v zmysle geometrického plánu č. 46/2008 
v k. ú. Žilina spoločnosti MC Štadión s.r.o., zast. Ing. Mariánom Majtánom, 
Pri Celulózke 1376 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 230/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-E 1820, orná pôda o výmere cca 120 m2 
v k. ú. Považský Chlmec (záhradkárska osada Briešky) p. Ľubomírovi 
Šujanskému, bytom Borová 30 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  

 
 
Uznesenie č. 231/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov členom záhradkárskej osady Považský Chlmec-Plešie 
v zmysle geometrického plánu č. 14231174-118/2008 v k. ú. Považský Chlmec 
nasledovne:  

 
parc.č.KN-C  2388/250, záhrada o výmere 137 m2      p. Elichovský Miloš  
parc.č.KN-C   2388/172, záhrada o výmere 23 m2    Ing.Cíba Anton  
parc.č.KN-C   2388/173, záhrada o výmere 15 m2   Ing.Cíba  Anton  
parc.č.KN-C   2388/252, záhrada o výmere 77 m2   Ing.Štubňa Vladimír  
parc.č.KN-C   2388/161, záhrada o výmere 14 m2   p. Belorid Miroslav 
parc.č.KN-C   2388/296, záhrada o výmere 19 m2   Ing.Kubán  Marcel  
za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku.  

 
 
Uznesenie č. 232/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. odpredaj  časti pozemku v záhradkárskej osade „Hôrka-Budatín“ PK 

parc.č.806, p.cesta  o výmere cca 33 m2 v k. ú. Budatín (novovzniknuté 
parc.č.KN-C 949/269 o výmere 12 m2 a parc.č.KN-C 949/208 o výmere 21 m2 
v zmysle GP) Ing. Viktorovi Kyselovi, bytom Hálkova 10 Žilina za cenu 
určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu 
znaleckého posudku.  

 
 
Uznesenie č. 233/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov v zmysle GP č. 5/2007 v súvislosti so stavbou : 
„Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ v k. ú. Strážov Slovenskej 
správe ciest – SR (Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M.Rázusa 
104/A Žilina)  za cenu určenú znaleckým posudkom nasledovne:  

 
Parcela KN – E  482/1 (pôvodná PK 482  zapísaná v kom.h. 05), kultúra orná pôda 
o celkovej    výmere 266 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.422, v podiele 1/1, z ktorej 
sa  vykupuje   
diel č. 34  o výmere    180 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 482/4   
o výmere 180 m2 , 
kultúra zastavaná plocha. 
 
Parcela KN – E  939/1 (pôvodná PK 939  zapísaná v kom.h. 01), kultúra zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere  148 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.812, 
v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje   
diel č. 36  o výmere    16 m2 , v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 939/3   
o výmere 16 m2 , 
kultúra zastavaná plocha. 
 
Parcela KN – E  940/1 (pôvodná PK 940  zapísaná v kom.h. 01), kultúra zastavané 
plochy a nádvoria o celkovej výmere  72 m2, vlastníctvo zapísané na  LV č.812, 
v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje   
diel č. 37  o výmere    12 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 940/3   
o výmere 12 m2 , 
kultúra zastavaná plocha. 

 
 
Uznesenie č. 234/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. zámenu pozemkov so SSIM Development, s.r.o., so sídlom Makovického 7 
Žilina nasledovne :  
pozemok parc.č.KN-C 6529/56, zast.pl. o výmere 59 m2 v k. ú. Žilina vo 
vlastníctve spoločnosti SSIM Development, s.r.o. za pozemok parc.č.KN-C 
6529/76, ostat.pl. o výmere 40 m2 v zmysle GP 14231174-130/2008 vo 
vlastníctve Mesta Žilina. 

 
 
Uznesenie č. 235/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov verejnou obchodnou súťažou spoločnosti I.F.I. 
Development s.r.o., so sídlom Makovického 7 Žilina za účelom rozšírenia 
parkovacích miest za cenu  1 500,– Sk/m2 v zmysle geometrického plánu 
12/2008 v k. ú. Žilina nasledovne:   

 
parc.č.KN-C 6163/46, ostat.pl. o výmere 56 m2  
parc.č.KN-C 6163/47, ostat.pl. o výmere 153 m2  
parc.č.KN-C 6163/48, ostat.pl. o výmere 122 m2  
parc.č.KN-C 6163/49, ostat.pl. o výmere 72 m2  
parc.č.KN-C 6163/50, ostat.pl. o výmere 251 m2  
parc.č.KN-C 6163/51, ostat.pl. o výmere 211 m2  
parc.č.KN-C 6163/52, ostat.pl. o výmere 66 m2  
parc.č.KN-C 6163/53, ostat.pl. o výmere 35 m2  
parc.č.KN-C 6163/54, ostat.pl. o výmere 129 m2  
parc.č.KN-C 6163/55, ostat.pl. o výmere 123 m2  
Celková výmera predstavuje 1218 m2  
 

 
Uznesenie č. 236/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 196/2008 zo dňa 13.10.2008 v nasledovnom znení :  
 

odpredaj pozemku parc.č.KN-E 484, zast.pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica 
spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., zast. Stanislavom Macekom, Kamenná 19 
Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2. 
Výkon uznesenia bol postavený primátorom mesta v súlade s § 13 ods. 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
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Uznesenie č. 237/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 4921/131, ostat.pl. o výmere 193 m2 
v zmysle geometrického plánu 19/2007 /pôvodná nekn. PK parcela 5825/ 
a parc.č.KN-C 4921/117, ostat.pl. o výmere 34 m2 v zmysle geometrického 
plánu 6/2004 v k. ú. Žilina (Bôrik), spoločnosti DOSS spol. s.r.o. Žilina, zast. 
Ing. Jozefom Očkom, so sídlom Bôrická cesta 103 Žilina za cenu 1 800,– 
Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 238/2008 
 
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Bilingválnemu gymnáziu, zast. Mgr. Gabrielou Vankovou, so sídlom T. 
Ružičku 3 Žilina, dlhodobý prenájom  časti pozemku parc.č.KN-C 6585/1, 
zast. pl. o výmere cca 790 m2 v k. ú. Žilina v zmysle vyjadrenia odboru 
hlavného architekta na dobu neurčitú s ½-ročnou výpovednou lehotou za cenu 
1,– Sk/ročne, pre ďalšie obdobie nájmu 1 € /ročne  

 
 
Uznesenie č. 239/2008 
 
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 66/2008 zo dňa 14.4.2008 v nasledovnom znení:  
 

dlhodobý prenájom 25 rokov za cenu 1,– Sk/ročne, a to komasovanej parc. č. 
948, poľná cesta o výmere 1076 m2  a parc.č. 949, poľná cesta o výmere 1658 
m2 v k. ú. Strážov s podmienkou získania finančnej dotácie na ich opravu 
spoločnosti LyžiarSki klub Žilina-Strážov, zast. Pavlom Slaničkom, so sídlom 
Hričovská 51 Žilina-Strážov.  
V prípade nezískania finančnej dotácie na opravu, bude pokračovať nájomná 
zmluva s výpovednou lehotou.  
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Uznesenie č. 240/2008 
 
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Šport Centrumu Hradisko s.r.o., so sídlom Hričovská 51 Žilina-Strážov 
dlhodobý prenájom -  25 rokov za cenu 1,– Sk/ročne (v ďalšom období 1 
€/ročne) a to komasovanej parc. č. 948, poľná cesta o výmere 1076 m2  
a parc.č. 949, poľná cesta o výmere 1658 m2 v k. ú. Strážov s podmienkou 
získania finančnej dotácie na ich opravu.  
V prípade nezískania finančnej dotácie na opravu, bude pokračovať nájomná 
zmluva s výpovednou lehotou.  

 
 
Uznesenie č. 241/2008 
 
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Športovému klubu JUVENTUS Žilina-Závodie, zast. Mgr. Jánom Majsniarom, 
so sídlom Cesta na Štadión 28 Žilina-Závodie dlhodobý prenájom 20 rokov za 
cenu 1,–Sk/ročne (v ďalšom období 1 €/ročne) nasledovné časti pozemkov v k. 
ú. Závodie za účelom vybudovania umelého trávnika v celkovej hodnote 20 
mil. Sk.  
časť pozemku parc.č.KN-C 2196/50, zast.pl. o výmere cca 300 m2  
časť pozemku parc.č.KN-C 787/2, ostat.zast.pl. o výmere cca 150 m2  
časť pozemku parc.č.KN-C 787/3, zast.pl. o výmere cca 200 m2  

 
 
Uznesenie č. 242/2008 
 
Návrh na určenie odmeny pre zástupcu primátora 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. určuje 
 

1. odmenu pre zástupcu primátora mesta Michala Horeckého vo výške, ktorá 
zodpovedá 70 % schváleného platu primátora mesta, s účinnosťou od 1. 
januára 2009 
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Uznesenie č. 243/2008 
 
Návrh na úpravu odmien poslancom a členom komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. úpravu odmien s účinnosťou od 01.01.2009 nasledovne: 
- poslanec mestského zastupiteľstva     200,00 eur 
- príspevok na mobilný telefón poslancovi mestského zastupiteľstva  20,00 eur 
- člen mestskej rady        50,00 eur 
- predseda komisie pri mestskom zastupiteľstve     50,00 eur 
- člen komisie pri mestskom zastupiteľstve     30,00 eur 
- predseda výboru mestskej časti       30,00 eur 
- sekretár komisie pri mestskom zastupiteľstve     25,00 eur 
- sekretár výboru mestskej časti       25,00 eur 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie o  určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú obvody základných škôl v 
Žiline 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh poslankyne Kapustovej na doplnenie čl. 13 predloženého návrhu o ods. 3 
v znení: „Vyrubenú daň správca dane zaokrúhli na dve desatinné miesta 
v prospech daňovníka.“ 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností v znení schváleného 
doplňujúceho návrhu poslankyne Kapustovej 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh poslancov Kapustovej a Chabana na zmenu čl. 13 - stanoviť jednotnú 
sadbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok vo výške 100 € 

 
2. návrh poslancov Badžgoňa a Klačka na doplnenie čl. 5 písm. c) – bodka sa 

nahradí čiarkou a doplní sa text: pokiaľ takýto predaj nie je v rozpore so 
zákonom 

 
3. návrh poslankyne Kapustovej na úpravu čl. 10 ods. 2 – vypustiť členenie na 

písm. a) a b) 
 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty a nevýherné hracie 
prístroje v znení doplňujúcich a pozmeňujúcich poslaneckých návrhov 
schválených v bode 1 až 3 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie 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. návrh poslanca Klačka na doplnenie čl. 4 bod 4.1.4 nasledovne 
- v prvej vete doplniť „najmenej dvakrát 7 dní do roka“ 
- v poslednej vete doplniť za slovo mesto text „najmenej 14 dní vopred“ 

 
2. návrh poslanca Maňáka na doplnenie Prílohy č. 1 čl. 8 bod 3 - za slová 

v prímestskej časti Považský Chlmec doplniť text „z dôvodu environmentálnej 
záťaže starej skládky odpadu znečisťujúcej vodu, pôdu, vzduch a znižujúcej 
kvalitu života a hodnotu pozemkov a domov v Považskom Chlmci“ 

 
3. návrh Michala Horeckého, zástupcu primátora a poslanca Púčeka na doplnenie 

čl. 3 bod 3.2.5 - na konci vety doplniť „až do jej uzatvorenia“ 
 
4. návrh Michala Horeckého, zástupcu primátora na zmenu tabuľky v Prílohe 1 

podľa predloženého návrhu z dôvodu doplnenia 2 ďalších typov kontajnerov 
a zaokrúhlenia sadzieb v eurách na 4 desatinné miesta oproti pôvodnému 
návrhu 
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5. Všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave, zhodnocovaní 
a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, 
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina 
v znení doplňujúcich a pozmeňujúcich poslaneckých návrhov schválených 
v bode 1 až 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Ivan Harman 
                       primátor mesta Žilina 
 
 
 
 
 
 
 


