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z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.05.2012 

 

 

Uznesenie č. 43/2012 

k Vzdaniu sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Ţiline Mgr. Antona Šulíka 

dňom 21.05.2012 podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení na základe písomného vzdania 

 

2. zánik členstva Mgr. Antona Šulíka v komisii kultúry, športu, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja a v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

 

3. zánik členstva Mgr. Antona Šulíka vo Výbore v mestskej časti č. 1 

 

Uznesenie č. 44/2012 

ku Kontrolnej a Informatívnej správe o stave plnenia uznesení  MZ v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Kontrolnú a Informatívnu správu  o stave plnenia uznesení MZ v Ţiline 
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Uznesenie č. 45/2012 

k Informatívnej správe o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 

 

Uznesenie č. 46/2012 

k Správe o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2011 - 

Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Správu o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií mesta Ţilina za rok 2011 

- Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne 
 
Uznesenie č. 47/2012 

k Návrhu na odvolanie riaditeľky Mestského divadla 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. odvoláva 

 

1. Mgr. Martinu Jesenskú z funkcie riaditeľa Mestského divadla, IČO: 30229839 ku 

dňu 21.05.2012 
 

II. poveruje 

 

1. Mgr. Antona Šulíka vedením Mestského divadla, IČO: 30229839, dňom 22.05.2012 
 
Uznesenie č. 48/2012 

k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 

2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Ţilina za rok 

2011 
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Uznesenie č. 49/2012 

k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, ţe 

 

1. Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, predstavuje - 20 958,58 €. Schodok rozpočtu podľa 

jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je záporný rozdiel medzi časovo 

rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami. Na základe uvedenej 

skutočnosti mesto nie je povinné tvoriť rezervný fond.  

Hospodárenie vrátane finančných operácií  

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom beţného rozpočtu a finančných 

operácií. Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2011 predstavoval 843 312,17 €. 

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených 

prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2011) zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu 

(§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny) v celkovej výške 

165 723,96 €. Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej 

únie je moţné pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2012 v súlade s 

ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z prebytku sa tieţ 

vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rokov 

2006, 2009, 2010 v celkovej výške 116 098,55 €. Po vylúčení vyššie uvedených 

nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2011 a z 

predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 281 822,51 €, predstavujú disponibilné 

zdroje sumu 561 489,66 €. Zostatok disponibilných zdrojov (zostatok fin. operácií) 

vo výške 561 489,66 € navrhujeme odviesť do Rezervného fondu mesta, kde bude 

ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta, podľa rozhodnutia mestského 

zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta za rok 2011. Zostatok 

finančných operácií je, v zmysle § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zdrojom rezervného fondu obce (t.j. peňaţného fondu obce). 

 

II. schvaľuje 

 

1. pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Ţilina za rok 2011 tak, ako je 

navrhnuté v časti XII. Záverečného účtu Mesta Ţilina za rok 2011  

 

2. finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta 

Ţilina za rok 2011 tak, ako je navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu Mesta Ţilina 

za rok 2011 

 

3. celoročné hospodárenie Mesta Ţilina bez výhrad  
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Uznesenie č. 50/2012 

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, ţe  

 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 1/2012 

je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2012  

 

II. schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Ţilina rozpočtovým opatrením č. 1/2012 tak, ako je 

predloţená  

 

Uznesenie č. 51/2012 

k Informatívnej správe o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina 

v zóne plateného parkovania 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloţenie cash flow za posledné tri roky Ţilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o., 

v termíne do najbliţšieho mestského zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 52/2012 

k Informatívnej správe o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina 

v zóne plateného parkovania 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. predloţenie informácie o výsledkoch hospodárenia Ţilinskej parkovacej spoločnosti, 

s.r.o. za rok 2011, v termíne do 30. júna 2012 

 

Uznesenie č. 53/2012 

k Vyúčtovaniu príspevku objednávateľa a preukázateľnej straty z poskytnutých 

dopravných služieb vo verejnom záujme za rok 2011 spoločnosťou 

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vynaloženého na prevádzku mestskej hromadnej 

dopravy v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Vyúčtovanie príspevku objednávateľa a preukázateľnej straty z poskytnutých 

dopravných sluţieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy 

v Ţiline vo výške 683 996 EUR za rok 2011 pre prevádzkovateľa mestskej 
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hromadnej dopravy, Dopravný podnik mesta Ţiliny s.r.o. a vyrovnanie straty do 

decembra 2014 

 

Uznesenie č. 54/2012 

k Návrhu na zrušenie uznesenia č. 34/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zrušuje 

 

1. uznesenie č. 34/2011 k Návrhu na schválenie Ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z Operačného programu Ţivotné prostredie pre projekt: „Povaţský 

Chlmec – stoková sieť“ 

 

Uznesenie č. 55/2012 

k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

nasledovné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Ţilina: 

 

1. v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO 36 672 297: 

 

a) do funkcie člena dozornej rady namiesto Ing. Dušana Petríka nového člena  

dozornej rady primátora Mesta Ţilina Ing. Igora Chomu 

 

Uznesenie č. 56/2012 

k Návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 4/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zrušuje 

 

1. uznesenie MZ č. 4/2012 zo dňa 23.01.2012 k Návrhu na zmenu výšky  minimálneho 

nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Ţilina 

 

II. schvaľuje 

 

1. minimálnu výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Ţilina 

nasledovne, pričom v odôvodnených prípadoch o výnimke môţe rozhodnúť 

primátor mesta, informáciu o výnimke podá na najbliţšom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Ţiline: 

 

a) v Mestskej pamiatkovej rezervácii s výnimkou prípadov podľa písm. d), na 

Národnej   ulici a Námestí Andreja Hlinku za cenu 0, 53 €/m
2
/deň 

 

b) na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, Sad SNP, na ulici J.M. Hurbana, na 

ul. Jána Milca, za cenu 0, 31 €/m
2
/deň 
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c) na ostatnom území mesta za cenu 0, 15 €/m
2
/deň 

 

d) na Mariánskom námestí:  

 

- plochu v rozsahu letnej terasy, výmerou zodpovedajúcu pôdorysu pozemku 

pod laubňou  pred konkrétnym domom, v ktorom sídli stála prevádzka, s ktorou 

je letná terasa v priamej väzbe, za cenu 1 €/celá doba nájmu 

 

- kaţdý ďalší začatý m
2
 za cenu 0, 53 €/m

2
/deň 

 

Uznesenie č. 57/2012 

k Návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 32/2012 
 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zrušuje 

 

1. uznesenie č. 32/2012 k Návrhu na zaloţenie spoločnosti s ručením obmedzeným 

Ţilinská správcovská spoločnosť, s.r.o. (skrátene ŢSS, s.r.o.) 

 

II. schvaľuje 

 

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

 

a) názov spoločnosti: ŢILBYT, 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, 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných neţ základných sluţieb 

spojených s prenájmom, 

Prenájom hnuteľných vecí, 

Faktoring a forfaiting, 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti sluţieb, 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

Rozmnoţovacie a kopírovacie sluţby, 

Čistiace a upratovacie sluţby 

 

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 – konateľov spoločnosti a správcu vkladu: 
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za konateľov:  

Mgr. Moniku Bánovcovú, bytom Bystrická 552/44, 010 09 Ţilina – Bytčica,  

JUDr. Jarmilu Beszédesovú, bytom Jaseňová 3219/4, 010 07 Ţilina 

 

za správcu vkladu: Mesto Ţilina 

 

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

a všetky právne úkony spojené so zaloţením spoločnosti 

 

 

Uznesenie č. 58/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C  6436, zast.pl. 

o výmere  18 m
2
 v k. ú. Ţilina zastavaných garáţou č. s. 1267 vo vlastníctve Anny 

Šulcovej, bytom Gabajova 2594/26 Ţilina, a jeho odpredaj tomuto ţiadateľovi za 

cenu určenú znaleckým posudkom v celkovej  výške  684,- €. 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. 59/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 1479/33, zast.pl. 

o výmere 8 m
2 

v zmysle geometrického plánu 80-2/2010 v k. ú. Ţilina,zastavaných 

trafostanicou  vo vlastníctve Stredoslovenskej energetike - Distribúcia, a. s., so 

sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Ţilina,  IČO: 36 442 151, a jeho odpredaj tomuto 

ţiadateľovi za cenu určenú znaleckým posudkom v celkovej výške 319,04 €. 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. 60/2012 

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 parc.č.KN-C 472/3, 

zast. pl. o výmere 22 m
2
 v zmysle geometrického plánu 43010296-006/2012 v k. ú. 

Bytčica a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov  p. Jaroslavovi Dojčiakovi 

s manţelkou Oľgou Dojčiakovou, obaja bytom Dlhá 810/51A Ţilina, za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 910,- €, ako prípad hodný 

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

z dôvodu, ţe odpredajom citovaného pozemku by sa vytvoril celistvý pozemok vo 

vlastníctve ţiadateľa 

 

 

Uznesenie č. 61/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 1472/415, zast.pl. o výmere 

2498 m
2 

v zmysle geometrického plánu 30579864-7/2012 v k. ú. Závodie  vo 

vlastníctve Mesta Ţilina a jeho bezodplatnú zámenu, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých  poslancov,  za 

pozemky v k. ú. Povaţský Chlmec parc.č.KN-C  764/1, zast.pl. o výmere 109 m
2
, 

parc.č.KN-C 764/2, zast.pl. o výmere 1116 m
2
, parc.č.KN-C 764/4, zast. pl. 

o výmere 70 m
2
, parc.č.KN-C 765/10, zast. pl. o výmere 411 m

2
 a parc.č.KN-C 

765/19, zast.pl. o výmere 199 m
2
. Celková výmera predstavuje 1905 m

2
.  

Osobitným zreteľom je moţnosť mimosúdnou dohodou získať pozemky v kat. 

územní Povaţský Chlmec, ktoré sú v súčasnosti predmetom súdneho sporu, pričom 

zamieňaný pozemok v k.ú. Závodie bude vyuţitý na výstavbu garáţového domu 

s multifunkčným ihriskom. Zámena sa uskutoční za splnenia podmienok: zamieňané 

pozemky v k. ú. Povaţský Chlmec budú Mestu Ţilina prevedené bez tiarch a iných 

uplatnených práv, súdny spor s ich doterajším vlastníkom bude ukončený, na 

zamieňaný pozemok v k. ú. Závodie bude zriadené bezodplatné vecné bremeno 

v povinnosti vyuţitia citovaného pozemku iba na výstavbu garáţového domu 

s verejne a bezplatne prístupným športoviskom v zmysle architektonickej štúdie Ing. 

Petra Pagáča zo dňa 03/2011 

 

 

Uznesenie č. 62/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti vlastníka zaťaţeného pozemku 

parc.č.KN-C 3960/21 v k. ú. Ţilina (Mesta Ţilina) trpieť právo prechodu peši 

a prejazdu motorovým vozidlom cez uvedený pozemok v rozsahu vyznačenom 

v geometrickom pláne č. 18/2006 prerušovanou čiarou v prospech p. Radovana 

Kozáka, bytom Republiky 1004/23 Ţilina za cenu určenú znaleckým posudkom vo 

výške 2 800,– € ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ 
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zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu, ţe 

ide o prístupovú komunikáciu k pozemku vo vlastníctve ţiadateľa 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o špecifikácii platieb miestnych daní 

a miestneho poplatku ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta 

Žilina, týkajúce sa miestnych daní 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o špecifikácii platieb miestnych daní 

a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

Mesta Ţilina, týkajúce sa miestnych daní 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulice a verejného priestranstva 

v meste Žilina  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Ţilina  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina o podmienkach poskytovania 

sociálnych sluţieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne sluţby 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

č. 7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady 

za stravný lístok v jedálni 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné 

nariadenie č. 7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej sluţby 

v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni 

 

 

 

V Ţiline 25.05.2012 

 

 

 

 

              Ing. Igor Choma 

            primátor mesta Ţilina 


