
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.10.2010 
 
 
Uznesenie č. 106/2010 
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 
1. Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline 

 
2. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK 
 

II. ukladá hlavnej kontrolórke 
 
1. na 1. polrok 2011 vykonať kontrolu plnenia opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených kontrolou podľa záverov poverenia č. 15/2010 týkajúcich sa Odboru 
dopravy a komunálnych služieb Mestského úradu v Žiline 
 

 
 
Uznesenie č. 107/2010 
k  II. zmene a doplneniu Organizačného poriadku Mestskej polície v Žilinek  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. II. zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline podľa 
predloženého materiálu   
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Uznesenie č. 108/2010 
k Informácii o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 
1. Informáciu o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline účinného od 

01.08.2010  
 
 
Uznesenie č. 109/2010 
k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina 
k 30.6.2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 
1. Výsledok hospodárenia k 30.6.2010 predstavuje priebežný prebytok vo výške 

1 966 349,84 €. Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku 
rozpočtového roka 2010. 

II. berie  na vedomie 
 

1. Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina 
k 30.6.2010 
 
 

Uznesenie č. 110/2010 
k Správe o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom 
roku 2010/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Správu o  pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina 
v školskom roku 2010/2011 
 

 
 
Uznesenie č. 111/2010 
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, SSŠ a MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

2 
 



I. schvaľuje 
 

1. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Slovenských 
dobrovoľníkov 122/7, Žilina, IČO: 37812980 č. j.: OŠKOL/I/9/2002 zo dňa 
01.07.2002 
 

2. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Karpatská 8063/11, 
Žilina, IČO: 37813013 č. j.: OŠKOL/I/17/2002 zo dňa 01.07.2002 

 
3. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strediska služieb škole, Lichardova 

20, Žilina, IČO: 37900137 č. j.: OŠKOL/164/2002 zo dňa 19.11.2002 
 

4. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Cesta k vodojemu 
386/4, Žilina, IČO: 37905121 č. j.: 309/3/2003 zo dňa 04.11.2003 

 
5. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Rybie námestie 1/1, 

Žilina, IČO: 37911961 č. j.: ŠÚ/388/2004 zo dňa 29.11.2004 
 
6. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Dedinská 1/1, 

Žilina, IČO: 37905066 č. j.: 309/6/2003 zo dňa 04.11.2003 
 
7. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina, 

IČO: 37905082  č. j.: 309/18/2003 zo  dňa 04.11.2003 
 
8. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Suvorovova 

2797/20, Žilina, IČO: 37905112 č. j.: 309/20/2003 zo dňa 04.11.2003 
 
9. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Trnavská 2993/21, 

Žilina, IČO: 37904876 č. j.: 309/24/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

 
 
Uznesenie č. 112/2010 
ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 
1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013 

 
 
 
Uznesenie č. 113/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 
1245/16, zast.pl. o výmere 22 m2 v k. ú. Žilina, ul. Fedora Ruppeldta, pod 
existujúcou garážou ev. č. 730 a jeho odpredaj, p. Jánovi Frátrikovi, bytom Fedora 
Ruppeldta 1293/8, Žilina za cenu 50,– €/m2 

 
 
 
Uznesenie č. 114/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 5547/31, 

zast.pl. o výmere cca 60 m2 a časti parc.č.KN-C 5547/34, zast.pl. o výmere cca 5 m2 
v k. ú. Žilina ul. Osloboditeľov, a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Ing. 
Petrovi Pšenkovi, bytom Jána Vojtaššáka 3146/10, Žilina za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
 
 

 
Uznesenie č. 115/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 
1. uznesenie č. 73/2010 MZ zo dňa 28.06.2010  v nasledovnom znení:  

 
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 998/9, zast.pl. 
o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hálkova, a jeho odpredaj, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných 
poslancov, Viliamovi Hornáčkovi – ŽIVO, so sídlom Prieložná 211/18, Žilina-
Strážov za cenu 50,– €/m2 
 

 
 
Uznesenie č. 116/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. prebytočnosť  nehnuteľného  majetku,  a to parc.č.KN-C  998/58, zast.pl. o výmere  

74 m2 (z pôvodnej parc.č.KN-C 998/1) v zmysle GP 44865708-51/2010 v k. ú. 
Žilina, ul. Hálkova, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
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ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Viliamovi 
Hornáčkovi – ŽIVO, so sídlom Prieložná 211/18, Žilina-Strážov za cenu 50,– €/m2  
 

 
 
Uznesenie č. 117/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. zrušenie práva spätnej kúpy povalového priestoru na ul. Tajovského č. 2040/2 v k. 

ú. Žilina parc.č.KN-C 4535/8, ktoré bolo zriadené v prospech Mesta Žilina zo 
zmluvy č. 2040/02/005/2000  o prevode vlastníctva povalového priestoru domu   

 
 
 
Uznesenie č. 118/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku parc.č.KN-C 5166/36, zast.pl. o výmere 348 m2 

v zmysle GP č. 1/2010 v k. ú. Žilina, (areál fakultnej nemocnice) a jeho odpredaj, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina 
prítomných poslancov, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola 
43, Žilina, IČO: 17 335 825 za symbolickú cenu 1,– € 

 
 
Uznesenie č. 119/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-E 484, zast.pl. o výmere 379 

m2 v k. ú. Bytčica, a jeho odpredaj, spoločnosti MYMA Invest s.r.o., so sídlom  
Kamenná  19,  Žilina, IČO: 36 692 131, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 

 
 

Uznesenie č. 120/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 
 
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 717/57 t.tr.p. o výmere 907 

m2  v zmysle GP 133/2010 v k. ú. Budatín vo vlastníctve Mesta Žilina, a jeho 
zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 
väčšina prítomných poslancov, za  pozemok parc.č.KN-C 717/58, t.tr.p. o výmere 
907 m2 v zmysle GP 133/2010 v k. ú. Budatín vo vlastníctve spoločnosti 
Interimobilias s.r.o., Antona Bernoláka 25, Žilina. Zároveň sa zriaďuje právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v povinnosti Interimobilias s.r.o. 
zachovať už existujúci peší chodník ako reálne pešie prepojenie obytnej zóny 
a jestvujúceho cintorína. 
 

 
Uznesenie č. 121/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. uzatvorenie Dohody o urovnaní a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom 

Žilina, ako nadobúdateľom a nižšie uvedenými (spolu)vlastníkmi, ako 
predávajúcimi, t.j. právnymi nástupcami po Ignácovi Dorčíkovi, o uzatvorení 
kúpnej zmluvy, na základe ktorej Mesto Žilina nadobudne príslušnú časť nižšie 
špecifikovaného pozemku v k.ú. Závodie, zodpovedajúcu jednotlivým dedičským 
podielom, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 € à m², nasledovne: 

 
- pozemok EKN parc. č. 2172, orná pôda, zapísaný na LV č. 2413, o celkovej výmere 

521 m², od: 
• Dorčíkovej Dagmar, rod. Grečnárovej, trvale bytom v Žiline, Tulská 2979/21, 
• Dorčíka Mariána, rod. Dorčíka, trvale bytom v Žiline, Tulská 2979/21, 
• Dorčíkovej Jany, rod. Dorčíkovej, trvale bytom v Žiline, Priehradná 29, 
• Liškovej Zuzany, rod. Dorčíkovej, trvale bytom v Ostrave – Zábřeh, Petruškova 

2767/22, 
• Petrovej Lenky, rod. Dorčíkovej, trvale bytom vo Frenštátě pod Radhoštěm, 

Podkopčí 467, 
• Mazáčovej Dany, rod. Dorčíkovej, trvale bytom vo Frenštátě pod Radhoštěm, 

Školská 1277, 
• Dorčíka Milana, rod. Dorčíka, trvale bytom vo Višňovom 540, 
• Ivanigovej Sone, rod. Dorčíkovej, trvale bytom v Žiline, Petzvalova 3376/49, 
• Dorčíka Petra, rod. Dorčíka, trvale bytom v Žiline, Gaštanová 3089/50 a 
• Dorčíkovej Hany, rod. Kiškovej, trvale bytom v Žiline, Mateja Bela 3446/69 
 

 
 
Uznesenie č. 122/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

6 
 



I. schvaľuje 
 
1. uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Žilina, ako nadobúdateľom a nižšie 

uvedenými spoluvlastníkmi, ako predávajúcimi, na základe ktorej zmluvy Mesto 
Žilina nadobudne príslušnú časť nižšie špecifikovaného pozemku v k. ú. Závodie, za 
dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 50,00 € à m², nasledovne: 

 
- pozemok EKN parc. č. 2196/11, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 

1425, o celkovej výmere 856 m², od: 
 

• Harzek Rudolf, rod. Harzek, spoluvlastník pod B2 s výškou podielu ½ (na 
podiel pripadá výmera 428 m²), za dohodnutú kúpnu cenu 21.400,00 € a 

• Sedláčková Marta, rod. Závadská, spoluvlastníčka pod B3 s výškou podielu 
½ (na podiel pripadá výmera 428 m²), za dohodnutú kúpnu cenu 21.400,00 € 

 
 
 

Uznesenie č. 123/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 1472/474, zast.pl. o výmere 

295 m2 v zmysle GP č. 2/2009 v k. ú. Závodie vo vlastníctve Mesta Žilina, a jeho 
zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 
väčšina prítomných poslancov, za pozemok parc.č.KN-C 4906/77, t.tr.p. o výmere 
1965 m2 v k. ú. Žilina  vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Žilina - 
mesto, ul. Republiky 6, Žilina, IČO: 31924042  bez finančného doplatenia 

 
 

Uznesenie č. 124/2010 
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, SSŠ a MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 
1. uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 111/2010 zo dňa 18.10.2010 v znení: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Slovenských 
dobrovoľníkov 122/7, Žilina, IČO: 37812980 č. j.: OŠKOL/I/9/2002 zo dňa 
01.07.2002 
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2. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Karpatská 
8063/11, Žilina, IČO: 37813013 č. j.: OŠKOL/I/17/2002 zo dňa 01.07.2002 

 
3. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strediska služieb škole, 

Lichardova 20, Žilina, IČO: 37900137 č. j.: OŠKOL/164/2002 zo dňa 
19.11.2002 
 

4. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Cesta 
k vodojemu 386/4, Žilina, IČO: 37905121 č. j.: 309/3/2003 zo dňa 
04.11.2003 

 
5. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Rybie 

námestie 1/1, Žilina, IČO: 37911961 č. j.: ŠÚ/388/2004 zo dňa 29.11.2004 
 
6. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Dedinská 

1/1, Žilina, IČO: 37905066 č. j.: 309/6/2003 zo dňa 04.11.2003 
 
7. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, 

Žilina, IČO: 37905082  č. j.: 309/18/2003 zo  dňa 04.11.2003 
 
8. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Suvorovova 

2797/20, Žilina, IČO: 37905112 č. j.: 309/20/2003 zo dňa 04.11.2003 
 
9. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Trnavská 

2993/21, Žilina, IČO: 37904876 č. j.: 309/24/2003 zo dňa 04.11.2003 

 
 
Uznesenie č. 125/2010 
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, SSŠ a MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Slovenských 
dobrovoľníkov 1, Žilina, IČO: 37812980 č. j.: OŠKOL/I/9/2002 zo dňa 01.07.2002 
 

2. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Karpatská 1, Žilina, 
IČO: 37813013 č. j.: OŠKOL/I/17/2002 zo dňa 01.07.2002 

 
3. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strediska služieb škole, Lichardova 

20, Žilina, IČO: 37900137 č. j.: OŠKOL/164/2002 zo dňa 19.11.2002 
 

4. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Budatín, Žilina, 
IČO: 37905121 č. j.: 309/3/2003 zo dňa 04.11.2003 

 
5. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Žilina, IČO: 

37911961 č. j.: ŠÚ/388/2004 zo dňa 29.11.2004 
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6. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Strážov, Žilina, IČO: 
37905066 č. j.: 309/6/2003 zo dňa 04.11.2003 

 
7. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny VI., Žilina, 

IČO: 37905082  č. j.: 309/18/2003 zo  dňa 04.11.2003 
 
8. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny VIII., Žilina, 

IČO: 37905112 č. j.: 309/20/2003 zo dňa 04.11.2003 
 
9. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Trnavská 2830, 

Žilina, IČO: 37904876 č. j.: 309/24/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2010 
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na 
území Mesta Žilina  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. doplnenie čl. 5 ods. 1 písm. h) návrhu - na záver o spojenie „vykonáva výlučne 

vlastník zelene“ 
 

2. zmenu čl. 5 ods. 2 písm. a) a c) návrhu - nahradenie spojenia „správcu zelene“ 
spojením „vlastníka zelene“ 

 
3. zmenu čl. 8 ods. 9 písm. b) návrhu na tvar, ktorý znie: „kosenie a zber trávy v 

centrálnej mestskej zóne 8-10x za rok a v ostatných mestských častiach 3-4x za rok“  
 
4. Všeobecne záväzné nariadenie o správe,  tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území 

mesta Žilina v znení schválených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ivan Harman 
            primátor mesta Žilina 
 
 


