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zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 16.04.2012 

 

 

Uznesenie č. 30/2012 

k Návrhu na doplnenie člena Mestskej rady v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. doplnenie 1. zástupkyne primátora PhDr. Mgr. Slavomíry Brezovskej za člena 

Mestskej rady v Ţiline 

 

Uznesenie č. 31/2012 

k Platu primátora mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiline č. 91/2011 zo dňa 27.06.2011 

 

II. schvaľuje 

 

1. primátorovi Mesta Ţilina Ing. Igorovi Chomovi plat vo výške 2508 € mesačne 

v zmysle ustanovenia § 3 a 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov s účinnosťou od 01.01.2012 
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Uznesenie č. 32/2012 

k Návrhu na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Žilinská správcovská 

spoločnosť, s.r.o. (skrátene ŽSS, s.r.o.) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zaloţenie spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto Ţilina, nasledovne: 

 

a) názov spoločnosti: Ţilinská správcovská spoločnosť, s.r.o., (skrátene ŢSS, s.r.o.) 

 

b) sídlo spoločnosti: ul. J. Fándlyho 2161/10, Ţilina 

 

c) predmet podnikania: Správa a údrţba bytového a nebytového fondu v rozsahu 

voľných ţivností 

 

d) hodnota základného imania spoločnosti bude 5.000 EUR, toto bude tvorené 

peňaţným vkladom Mesta Ţilina, ktorého predmet budú tvoriť peňaţné 

prostriedky vo výške 5.000 EUR 

 

e) doba, na akú sa spoločnosť zriaďuje: neurčitá 

 

2. vklad peňaţných prostriedkov vo výške 5.000 EUR (ako majetkový vklad Mesta 

Ţilina) do základného imania spoločnosti 

 

3. určenie štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti a správcu vkladu: 

za konateľa a správcu vkladu: Mgr. Moniku Bánovcovú, bytom Bystrická 552/44, 

010 09 Ţilina – Bytčica 

 

4. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie zakladateľskej listiny 

a všetky právne úkony spojené so zaloţením spoločnosti 

 

Uznesenie č. 33/2012 

k Návrhu na prevod správy majetku Mesta Žilina z Centra voľného času SPEKTRUM na 

Mestské divadlo Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prevod správy majetku Mesta Ţilina uvedeného v bode I. 2. tohto uznesenia z 

Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Ţilina, IČO 37 810 961 na 

Mestské divadlo Ţilina, Horný Val 3, Ţilina, IČO 30 229 839 

 

2. uzatvorenie zmluvy o prevode správy majetku podľa prílohy k tomuto materiálu, 

pričom Centrum voľného času SPEKTRUM prevádza ku dňu 1.6.2012 správu 

nehnuteľného majetku, t.j. stavbu: súp. č. 335 na parc. č. 1285 zapísanú na LV č. 

1100 pre katastrálne územie Ţilina ako aj pozemky parc. č. 1285 o výmere 1217 m², 

parc. č.1286/1 o výmere 294 m², parc.č. 1286/6 o výmere 19 m² a parc. č.1286/5 
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o výmere 19 m² na Mestské divadlo Ţilina, Horný val 3, Ţilina, IČO 30 229 839, 

a to bezodplatne za účelom prevádzkovania a vyuţívania tohto objektu na rozvoj 

kultúrneho, spoločenského a osvetového ţivota 

 

3. poverenie primátora Mesta Ţilina na vydanie dodatku k zriaďovateľskej listine 

Centra voľného času SPEKTRUM zo dňa 22.4.2002 v zmysle tohto uznesenia 

 

4. poverenie primátora Mesta Ţilina na vydanie doplnku k zriaďovacej listine 

Mestského divadla zo dňa 17.12.1991 v zmysle tohto uznesenia 

 

Uznesenie č. 34/2012 

k Návrhu na schválenie Poverenia primátora mesta vrátiť časť NFP a učiniť ďalšie 

právne kroky za účelom minimalizácie dopadov na Mesto Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. poverenie primátora mesta realizovať vrátenie časti nenávratného finančného 

príspevku vo výške 89 277,99 € z projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti 

a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Ţilina za účelom zlepšenia kvality 

vzdelávania“ poţadovanú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

2. poverenie primátora mesta učiniť potrebné právne kroky na minimalizáciu dopadov 

uvedenej skutočnosti na Mesto Ţilina 

 

Uznesenie č. 35/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc.č.KN-C parc.č.KN-C 

1335/10, zast.pl. o výmere 18 m
2
 a parc.č.KN-C 1335/11, zast.pl. o výmere 10 m

2
 

v k. ú. Ţilina zastavaných garáţami č. s.  4553 a 4554 vo vlastníctve Mgr. Márie 

Sikorovej, bytom A. Kmeťa 321/9 Ţilina, a ich odpredaj tomuto ţiadateľovi za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 1 490,– €. Mesto Ţilina predáva 

predmet kúpy v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí ako pozemok zastavaný stavbami vo vlastníctve kupujúceho 

 

Uznesenie č. 36/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc.č.KN-C 1872/5, zast.pl. 

o výmere 24 m
2
 a parc.č.KN-C 1872/17, zast.pl. o výmere 36 m

2
 v zmysle 

geometrického plánu 8/2012 v k. ú. Ţilina, a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov p. Antonovi Šmehylovi, bytom Zástranie 52 Ţilina, za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom v celkovej výške 4 414,– €, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, ţe 

časti dvorového priestoru  sú nevyuţiteľné, nakoľko sú uţ ostatné časti základného 

pozemku parc.č.KN-C 1872/1 v súkromnom vlastníctve. Ţiadateľ je aj vlastníkom  

podkrovného bytu v dome č. s. 999 v k. ú. Ţilina, kde dvorová časť prináleţí 

citovanému bytovému domu 

 

Uznesenie č. 37/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 1872/18, zast.pl. 

o výmere 21 m
2
 v zmysle geometrického plánu 8/2012 v k. ú. Ţilina, a jeho odpredaj 

3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing.Valérii Obšivanovej, bytom Republiky 999/9 

Ţilina, za cenu 73,57 €/m
2
, čo predstavuje celkovú čiastku 1 619,97 € spolu 

s faktúrou za vypracovanie znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí, z dôvodu, ţe 

časti dvorového priestoru  sú nevyuţiteľné, nakoľko sú uţ ostatné časti 

v súkromnom vlastníctve. Ţiadateľ je aj vlastníkom  podkrovného bytu v dome č. s. 

999 v k. ú. Ţilina, kde dvorová časť prináleţí citovanému bytovému domu 

 

Uznesenie č. 38/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 5962/5, zast.pl. 

o výmere 250  m
2
 v zmysle geometrického plánu 14231174-94/2011 v k. ú. Ţilina, 

a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov JUDr.Ing. Ján Ďurica-DUVOKS, 

Margita Ďuricová – právny zástupca, so sídlom: Bratislavská 1838 Ţilina, IČO : 

17 979 803, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 8 050,– €, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí, z dôvodu, ţe sa predmetný pozemok nachádza vo vnútri areálu 

spoločnosti DUVOKS  a je súčasťou plochy parkoviska 
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Uznesenie č. 39/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4906/213, orná 

pôda o výmere 572 m
2
 v zmysle geometrického plánu 44865708-1/2012 v k. ú. 

Ţilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Občianskemu zdruţeniu 

Malý Diel Ţilina, zast. Mgr. Petrom Bohušom, so sídlom Baničova 21 Ţilina, za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 19 750,– €, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku 

obcí, z dôvodu, ţe uvedený pozemok prestavuje spevnenú plochu slúţiacu ako  

prístupovú komunikáciu z ul. Malý Diel k rodinným domom. Zároveň sa na 

uvedený pozemok zriaďuje bezodplatné vecné bremeno, spočívajúce v práve 

prechodu peši, ako aj motorovými vozidlami pre dopravnú obsluhu hvezdárne 

a partizánskeho cintorína 

 

Uznesenie č. 40/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc.č.KN-C 6589/24, ostat.pl. 

o výmere 52 m
2
, parc.č.KN-C 6589/25, ostat.pl. o výmere 11 m

2
 a parc.č.KN-C 

6589/27, ostat.pl. o výmere 70 m
2
 v zmysle geometrického plánu 45876479-9/2012 

v k. ú. Ţilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. Eduardovi  

Kvasnicovi– EURO MEDIA, so sídlom Kvačalova 5 Ţilina, IČO : 10 951 890, za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 10 150,– €, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku 

obcí, nakoľko ţiadané pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo 

vlastníctve ţiadateľa, ktoré má záujem vyuţiť na účel vybudovania nového 

komunikačného modulu pre schodisko a výťahy, ako aj pre rozšírenie existujúcich 

parkovacích kapacít uvaţovanej nadstavby objektu 

 

Uznesenie č. 41/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 5194/46, zast.pl. 

o výmere o výmere 127 m
2
 v zmysle geometrického plánu 14231174-114/2011 v k. 

ú. Ţilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ţilinským 

komunikáciám, a. s. Ţilina, so sídlom Vysokoškolákov 2 Ţilina, IČO : 31 590 250, 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 7 850,– €  ako prípad 
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hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku 

obcí, nakoľko ţiadaný pozemok je samostatne nevyuţiteľný a jeho pričlenením 

k areálu Ţilinských komunikácií sa usporiadajú pomery v tejto časti územia 

 

Uznesenie č. 42/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zaväzuje 

 

1. zástupcov mesta Ţiliny z pozície akcionára spoločnosti SEVAK, a.s. k vedeniu 

jednaní o presun investícií plánovaných na rok 2012 v lokalite kat. územia Bytčica 

na rok 2013 s moţnosťou o doplnenie výstavby kanalizácie na ul. Hlavná 

a Matušková 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa určujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa určujú podmienky predaja 

výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v meste Ţilina 

 

 

V Ţiline 25.04.2012 

 

 

 

 

              Ing. Igor Choma 

            primátor mesta Ţilina 


