
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.10.2011 
 
 
Uznesenie č. 132/2011 
k Informatívnej správe o výsledku kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej 
činnosti HK na 1. a  2. polrok 2011 

 
II. ukladá hlavnému kontrolórovi mesta na základe návrhu opatrení primátora mesta 

 
1. vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou 

v rozpočtovej organizácii  ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov 122/7,  010 03 Žilina – 
Budatín za  obdobie rokov 2008 – 2009  v čo najbližšom možnom termíne  

 
 
Uznesenie č. 133/2011 
k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina 
k 30.06.2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. výsledok hospodárenia k 30.06.2011 predstavuje priebežný prebytok vo výške         
5 429 323,09 €. Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo 
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štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku 
rozpočtového roka 2011 

 
II. berie na vedomie 

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

k 30.06.2011 
 
Uznesenie č. 134/2011 
k Výročnej správe konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 
1. Výročnú správu konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2010 

 
Uznesenie č. 135/2011 
k Návrhu na schválenie zámeru vstupu mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného 
ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu „,Horné Považie” 
 

2. vstup Mesta Žilina ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie cestovného 
ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu 
 

3. poverenie primátora mesta Žilina zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie oblastnej 
organizácie cestovného ruchu a rokovať o postavení Mesta Žilina v zakladateľskej 
zmluve a v stanovách organizácie 
 

4. zástupcov mesta Žilina v dozornej rade a v predstavenstve oblastnej organizácie 
cestovného ruchu: 
 
a)  za člena dozornej rady Ing. Štefan Vančík 

 
b) za člena predstavenstva Mgr. Ingrid Dolníková 

 
5. výšku členského príspevku Mesta Žilina maximálne do sumy vybratej dane za 

ubytovanie za predchádzajúci rozpočtový rok 
 
Uznesenie č. 136/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 6491, zast.pl. 

o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta,  pod existujúcou garážou č. s. 5322 
a jeho odpredaj, Mgr. Alžbete Chovančíkovej, bytom Platanová 3228/19, Žilina za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu 
znaleckého posudku 

 
Uznesenie č. 137/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to: parc.č.KN-C 1696/1, zast.pl. o výmere 76 
m2 , parc.č.KN-C 1696/4, zast.pl. o výmere 24 m2, parc.č.KN-C 1696/7, zast.pl. 
o výmere 24 m2 a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého 
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov do podielového 
spoluvlastníctva vlastníkov bytov domu č. s. 653/23, zast. JUDr. Emilom 
Hadbábnym, bytom Kálov 653/23, Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 

 
Uznesenie č. 138/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 1088/11, zast.pl. o výmere 
88 m2 a parc.č.KN-C 1088/12, zast.pl. o výmere 89 m2 v k. ú. Bytčica, v zmysle 
geometrického plánu 67/2011 a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov Ing. Igorovi 
Chomovi, bytom Liesková 660/10, Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 

 
Uznesenie č. 139/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 3960/43, ostat.pl. o výmere 
28 m2 v zmysle geometrického plánu č. 56/2011 v k. ú. Žilina a jej odpredaj 
Stredoslovenskej energetike-Distribúcia, a.s. Žilina, IČO: 36 442 151 za cenu 
určenú znaleckým posudkom 
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Uznesenie č. 140/2011 
k Návrhu na schválenie zámeru revitalizácie tenisového areálu na sídlisku Vlčince 
a Návrhu na zrušenie uznesenia č. 114/2011 zo dňa 19.09.2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 114/2011 zo dňa 19.09.2011 
 

2. obchodnú verejnú súťaž, vyhlásenú na základe uznesenia č. 114/2011 
 
 

II. schvaľuje 
 

1. zámer prenechania časti pozemku parc. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Žilina na sídlisku 
Vlčince o výmere cca 10 000 m2 pod existujúcim tenisovým areálom (vrátanie 
susediacej oplotenej zelenej plochy) medzi ul. Karpatská a Rosinská do nájmu 
s cieľom zachovania tenisového areálu formou obchodnej verejnej súťaže 
s nasledovnými podmienkami:  

 
a) nájom bude trvať 10 rokov od podpísania zmluvy s možnosťou výpovede zo  
strany Mesta Žilina aj bez uvedenia dôvodu s 1-ročnou výpovednou dobou 

 
b) užívanie predmetu nájmu výlučne na športové účely (tenis) po celú dobu trvania  
nájmu 

 
c) vybudované zhodnotenie tenisového areálu zostane aj po ukončení nájomného  
vzťahu (aj predčasnom) majetkom mesta Žilina bez nároku na kompenzáciu zo 
strany nájomcu 

 
d) areál bude prístupný verejnosti 

 
e) účastník súťaže predloží svoj návrh, obsahujúci najmä víziu fungovania  
tenisového areálu po dobu nájmu, výšku nájomného, zámer celkovej revitalizácie 
areálu a vybudovania adekvátneho zázemia (napr. sociálne zariadenia a pod.) 

 
f) 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 

 
g) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ, 

 
h) lehota na podávanie návrhov do 20.11.2011, 

 
i) lehota na oznámenie vybraného návrhu - do 14 dní od konania najbližšieho  
zasadnutia Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov 

 
j) Mesto Žilina si vyhradzuje právo vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011 
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, 
povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných 
zariadení  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu  
nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2011 
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o verejných kultúrnych podujatiach, voľných 
pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o kultúrnych podujatiach, voľných 
pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta 
Žilina 

 
II. schvaľuje 

 
1. v Čl. 7 ods. 1 vypustiť slovo môžu 

 
   
V Žiline 24.10.2011 
 
 
 

              Ing. Igor Choma 
            primátor mesta Žilina 


