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z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 16.12.2013 

 

 

Uznesenie č. 165/2013 

k Správe o výsledkoch kontrol 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol   

 

Uznesenie č. 166/2013 

k Návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady 

v Žiline na rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady  v Žiline 

na rok 2014  

 

Uznesenie č. 167/2013 

k Návrhu na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Žilina Ing. Petrovi Mikovi vo 

výške  1 188 €, čo predstavuje 6 % z platu za mesiac február 2013, marec 2013, 
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apríl 2013, máj 2013, jún 2013, júl 2013, august 2013, september 2013, október 

2013, november 2013, za kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2013 

v najbližšom výplatnom termíne  

 

Uznesenie č. 168/2013 

k Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, 

ktorý nadobúda účinnosť dňom schválenia  

 

Uznesenie č. 169/2013 

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 

je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2013  

 

II. schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2013 tak, ako je 

predložená  

 

Uznesenie č. 170/2013 

k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu programového 

rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 - 2016 

 

Uznesenie č. 171/2013 

k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok  2014 – 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

  I.     zrušuje 

 

1. Uznesenie č. 53/2012 k Vyúčtovaniu príspevku objednávateľa a preukázateľnej 

straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme za rok 2011 
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spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vynaloženého na prevádzku 

mestskej hromadnej dopravy v Žiline 

 

 II.    schvaľuje 

 

1. Vyúčtovanie príspevku objednávateľa a preukázateľnej straty z poskytnutých 

dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy 

v Žiline vo výške 683 996 EUR za rok 2011 pre prevádzkovateľa mestskej 

hromadnej dopravy, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a vyrovnanie straty 

nasledovne: do decembra 2014 – 550 335€, do decembra 2015 – 133 661€ 

 

Uznesenie č. 172/2013 

k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok  2014 – 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 

2014, ktorý je zostavený ako prebytkový vo výške 17 230 €, pričom celkové 

rozpočtové príjmy sú v objeme 66 788 731 € a celkové rozpočtové výdavky sú v 

objeme 66 771 501 €.  

Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 je informatívny a nezáväzný 

 

II. schvaľuje 

 

1. návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 tak, ako bol predložený  

 

III. berie na vedomie 

 

1. návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2015 – 2016 ako informatívny a nezáväzný  

  

Uznesenie č. 173/2013 

k Pohotovostným zdrojom z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre 

rok 2014 – zásady  stanovenia ich použitia a výšky 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. pohotovostné zdroje z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre 

rok 2014 sú navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých mestských častí  

 

II. schvaľuje 

 

1. predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z 

rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2014  
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Uznesenie č. 174/2013 

k Vyradeniu majetku 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odpis nezaradeného majetku v obstarávacej cene 3 770 895,64 € tak, ako je 

predložené 

 

Uznesenie č. 175/2013 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny, 

s.r.o. sumárne za I. – III. kvartál 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - III. kvartál 

2013 

 

 

Uznesenie č. 176/2013 

k Informácii k plneniu uznesenia č. 164/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu k plneniu uznesenia č. 164/2013 

 

Uznesenie č. 177/2013 

k Návrhu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 

2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 

2020  

 

Uznesenie č. 178/2013 

ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018 
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Uznesenie č. 179/2013 

k Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina 

 

Uznesenie č. 180/2013 

k Analýze  ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Analýzu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

 

 

Uznesenie č. 181/2013 

k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám MŠ a ZŠ 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Uzatvorenie  dodatku  č. 3  k zriaďovacej  listine Materskej školy, Žilina  zo dňa    

29.11. 2004,  č. j.: ŠÚ/388/2004 

 

2. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, V.  Javorku 32, 

Žilina, zo dňa 01.07.2002,  č. j. OŠKOL/I/11/2002 

 

Uznesenie č. 182/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 1248/57, zast.pl. 

o výmere 47 m
2 

 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 224/2013 a jeho 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti PDM Autosúčiastky s.r.o., so 

sídlom Veľká Okružná 1 Žilina, IČO : 46 744 134 za cenu stanovenú metodickou 

pomôckou v zmysle uznesenia č. 9/2013 MZ vo výške 75,-- €/m
2
, teda v celkovej 

výške 3 525,-- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ 

zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí za účelom realizácie spevnenej plochy pre tri 
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osobné motorové vozidlá, ako aj zelene tak, ako je to odsúhlasené v predloženej 

štúdii. Zároveň sa v danom priestore odstráni problém nepovoleného parkovania 

 

 

Uznesenie č. 183/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zriadenie vecného bremena „in rem“  spočívajúceho v povinnosti povinného 

z vecného bremena (Mesto Žilina) strpieť na parc.č.KN-C 4886/183, zast.pl. 

o výmere 14 m
2 

v zmysle geometrického plánu č. 14231174-85/2013 v k. ú. Žilina 

stavbu zasahujúcej strechy rodinného domu č. s. 1927 postaveného na pozemku 

parc.č.KN-C 4886/130 vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena 

RNDr.Gabriela Thinschmidta s manž. MUDr. Blandínou Thinschmidtovou, obaja 

bytom Pribinova 1927/2 Žilina, v k. ú. Žilina za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom vo výške 205,- €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 

 

Uznesenie č. 184/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to parc.č.KN-C 2170/7, orná pôda o výmere 

495 m
2
 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

spoločnosti AUTOCENTRUM – Minárik s.r.o., so sídlom Hlavná 363/4 Bytča, IČO 

: 31 600 115, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 16 350,-- €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného 

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

vybudovania parkovacích miest.  Na pozemok parc.č.KN-C 2170/7, orná pôda 

o výmere 495 m
2
 v k. ú. Závodie sa zároveň zriadi vecné bremeno – povinnosť 

vlastníka umožniť vjazd a vstup na susednú parcelu č. 2170/8, (ktorá je identická 

s parcelami EKN 2200,2201,2202) v k. ú. Závodie (prístup k záhradkárskej osade) 

a ďalej vecné bremeno – povinnosť vlastníka umožniť vjazd a vstup na susednú 

parcelu č. 2170/34 v k. ú. Závodie a výjazd z nej (prístup k čerpacej stanici Shell) 

 

Uznesenie č. 185/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v Žiline k.ú. Bánová, a to KN–C 

parc. č. 33/1 zast. pl. o výmere 1120 m² a stavby jedáleň – školská družina súp. č. 
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802 postavenej na KN C parc. č. 33/1, ktoré sú evidované na LV č. 936 pre k.ú. 

Bánová, formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

 

a) Účastník súťaže predloží písomný záväzný návrh kúpnej ceny, spolu s ďalšími 

nižšie uvedenými náležitosťami, na základe ktorého bude prizvaný do 

elektronickej aukcie. Predložený návrh bude premietnutý do štartovacej pozície 

účastníka v elektronickej aukcii. Minimálna výška ceny nehnuteľností potrebná 

pre zaradenie/prizvanie do elektronickej aukcie je suma stanovená na základe 

znaleckého posudku č. 115/2013 vypracovaného Ing. Pavlom Raškom dňa 

09.11.2013 t.j.  137 000 €,  

 

b) 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, 

 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ, 

 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na 

internetovej stránke mesta, 

 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu  do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

 

a) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny nehnuteľností 

 

 

Uznesenie č. 186/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemok pod garážou parc.č.KN-

C 6459, zast.pl. o výmere 18 m
2
 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta  za cenu 15,- €/m

2
/rok, 

čo predstavuje ročný nájom 270,- €  3/5 väčšinou všetkých poslancov s p. Milanom 

Majerčíkom, bytom Gaštanová 3089/50 Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že vlastník stavby nemá 

vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla 

potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemok pod garážou parc.č.KN-

C 6460, zast.pl. o výmere 18 m
2
 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta  za cenu 15,- €/m

2
/rok, 

čo predstavuje ročný nájom 270,- €  3/5 väčšinou všetkých poslancov s p. 

Veronikou Babčanovou, bytom, bytom Gabajova 20 Žilina, ako prípad hodný 
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osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že 

vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre 

pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod 

garážou 

 

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemok pod garážou parc.č.KN-

C 6490, zast.pl. o výmere 18 m
2
 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta  za cenu 15,- 

€/m
2
/rok,čo predstavuje ročný nájom 270,- €  3/5 väčšinou všetkých poslancov s p. 

Vincentom Donátom, bytom Severná 59  Žilina, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb.  z dôvodu, že vlastník stavby 

nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného 

čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou 

 

4. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemok pod garážou parc.č.KN-

C 6458 zast.pl. o výmere 18 m
2
 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta  za cenu 15,- €/m

2
/rok, 

čo predstavuje ročný nájom 270,- €  3/5 väčšinou všetkých poslancov s p. Ing. 

Milanom Janíkom CSc., bytom Rosina č. 903 , ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu, že vlastník stavby nemá 

vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla 

potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou 

 

Uznesenie č. 187/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú (dva roky) na prenájom miestnosti na 

I. poschodí (o celkovej výmere 3,5m x 5 m) kultúrneho domu v Bytčici za cenu 

16,67 €/mesiac, čo predstavuje za celé obdobie nájmu 400,08 € 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov s hudobnou skupinou „The Patent“ zast. Ing. Ferdinandom 

Janíčekom, za účelom zriadenia skúšobne a hudobného štúdia pre nácvik 

a nahrávanie programu hudobnej skupiny ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. a to z dôvodu, že citovaný nebytový 

priestor v KD  je  nevyužívaný 

 

Uznesenie č. 188/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na dobu neurčitú na dočasný 

prenájom nebytových priestorov vo veľkej sále, nachádzajúce sa v kultúrnom dome 

v Trnovom, č.s. 1, ktorý je postavený na pozemku KNC č. 666 v k.ú. Trnové za 

cenu nájomného 1 €/ ročne bez DPH, s paušálnou mesačnou platbou za el. energiu 

vo výške 20 €/mesačne a v zimnom období (október – marec) paušálnu čiastku za 

plyn vo výške 10 €/ mesačne, na tréningové a súťažné účely stolnotenisového klubu, 
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3/5 väčšinou všetkých poslancov so Stolnotenisový oddiel Trnové – združenie, so 

sídlom Dolná Trnovská 1/5 Žilina, IČO: 42 071 488 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ: zabezpečenie športových aktivít – tréningy a súťaže 

stolnotenisového klubu v Trnovom 

 

 

Uznesenie č. 189/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný  prenájom verejných 

vodovodov  a verejných kanalizácií vybudovaných v k.ú. Žilina v rámci stavieb:  

1. Žilina-Budatín, ulica Letná, rozšírenie vodovodu 

2. Žilina-Hájik II. stavba IBV 8RD-TI, rozšírenie vonkajšieho vodovodu 

3. Žilina-Závodie IBV vodovod a kanalizácia 

4. Žilina-Hájik 2. Stavba bl. G1-37 b.j. G2-37 vetva vodovodu 

bl. G1-37 b.j. G2-37, stoky splašk. kanalizácie 

6. IBV Bôrik Malý Diel III- vodovod, splašková kanalizácia 

7. Žilina-Hájik, 2. stavba – techn. infraštruktúra /vetva vodovodu V II/ 

8. Žilina-Hájik, 2. stavba – technická infraštruktúra, /stoka splašk. kanalizácie S II/ 

9. Žilina-Hájik II. stavba bl. H8 20 b.j., vetva vodovodu 

10. Žilina/Hájik bl. H8 20 b.j., stoka splašk. kanalizácie SII-1-2 

11. Hájik II. stavba, TV-IBV 16 b.j. rozšírenie vodovodu  

12. TV-IBV 16 b.j. Hájik II stavba, splašková kanalizácia  

13. Žilina-Považský Chlmec, rozšírenie vodovodu vetva a 4-1, časť II. ul. – 

Zúbeková 

14. Žilina – Považský Chlmec, vetva A3, časť 2 ulica Alexyho 

15. Žilina-Považský Chlmec, kanalizácia I. časť, I. etapa 

16. Žilina-Budatín, kanalizácia I. stavba 

17. Žilina-Hájik 2. stavba bl. E8-32 b.j., splašková kanalizácia 

18. Žilina-Bánová, kanalizácia 

19. Žilina-Závodie- ul. Pod Sadom, kanalizácia 

20. Rekonštrukcia a predĺženie komunikácie Ul. Pod. Hájom v Žiline,   

21. Žilina – Hájik, II. stavba, vodovod –I. etapa 

22. Žilina- Hájik, II., stavba, kanalizácia SII-1, SII-2 

23. Žilina-Solinky Juh, I.etapa, obytný súbor TRIOSS - vodovod,  

24. Žilina-Solinky Juh, I.etapa, obytný súbor kanál 

25. Žilinská Lehota, vodovod 

26. Zádubnie – Zástranie, vodovod I. a II. stavba 

27. Zádubie –Zástranie, vodovod 1. Časť objekt E8 

28. Zástranie stará časť, vodovod  

29. Žilina-Považský Chlmec Pod Skalkou, vodovod 

30. Žilina-Hájik I. stavba IBV 8 RD- vodovod pri C5 

31. Žilina-Hájik 2. Stavba, vodovod obytný súbor IBV 54 RD, 

32. Žilina-Hájik 2. Stavba, obytný súbor IBV 54 RD, kanalizácia 

33. Žilina-Vranie, I. a II. stavba, vodovod 
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34. Žilina-Hájik I. stavba vodovod, kanalizácia 

35. Žilina IBV  Bôrik III Malý diel, vodovod, kanalizácia 

36. Žilina-Hájik2. Stavba blok E9-62 b.j. vodovod, kanalizácia  

37. Žilina- Kolónia na Sihoti – rekonštrukcia vodovodu 

38. Žilina-Brodno - vodovod 

 

 

za cenu spolu 3 €/ročne, so spol. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. so 

sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO : 36 672 297 za účelom 

prevádzkovania prenajatého majetku v súlade s osobitnými predpismi a to najmä 

Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, zákonom č. 

364/2004 Z.z. o vodách, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie, so všeobecne 

záväznými nariadeniami obce, rozhodnutím príslušných orgánov a verejnej správy, 

viažucimi sa k predmetnej veci; 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

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

Osobitný zreteľ: Nájomca je spoločnosť s 26,55% majetkovou účasťou mesta, ktorá 

je zároveň  odborne spôsobilá na vykonávanie účelu zmluvy. Prenechaním 

verejných vodovodov a kanalizácií ktoré sú predmetom zmluvy do nájmu 

nájomcovi, bude lepšie zabezpečené poskytovanie služieb občanom mesta a zároveň 

mesto ušetrí náklady na ich údržbu a správu, na čo je zo zákona povinné 

 

 

Uznesenie č. 190/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný  prenájom pozemku KN 

C parcely č. 1363/6 k. ú. Bánová, zast. plochy o výmere 30 m
2
 v zmysle 

geometrického plánu 14231174-98/2011 za účelom zabezpečovanie potrieb 

a zachovanie činnosti Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, za cenu 1 

€/ročne za podmienky, že nájomca bude udržiavať okolie premetu nájmu; 3/5 

väčšinou všetkých poslancov so Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, 

Základná organizácia CHPH Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ: zabezpečovanie potrieb a zachovanie činnosti Slovenského zväzu 

chovateľov poštových holubov 

 

Uznesenie č. 191/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný  prenájom stavby domu 

smútku v Budatíne súp. č. 1023 postavenej na KN C parcele č. 719/58 zastav. pl. 
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o výmere 300 m
2
 zapís. na LV 729 k.ú. Budatín za účelom uskutočňovania 

cirkevných obradov , za cenu 1 €/za každý začatý rok, s tým, že el. energia a odber 

vody budú prihlásené priamo na nájomcu a nájomca je povinný v predmete nájmu 

umožniť prenajímateľovi ako aj občanom bezodplatné uskutočnenie civilných  

rozlúčok so zosnulými; 3/5 väčšinou všetkých poslancov s Rímskokatolícka cirkev 

Farnosť Zástranie, so sídlom Zástranie, 010 03 Žilina, IČO:  37 903 144, ako prípad 

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

obcí. 

Osobitný zreteľ: uskutočňovanie cirkevných obradov (pohreby), čím sa zabezpečí 

realizácia pohrebov ako služby vo verejnom záujme za zníženia nákladov mesta, 

zároveň  budú priestory k dispozícii prenajímateľovi ako aj občanom na 

uskutočnenie civilných rozlúčok so zosnulými 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný  prenájom stavby domu 

smútku, márnica zvonica v Mojšovej Lúčke súp. č. 627 postavenej na KN C parcele 

č. 488/2 zastav. pl. o výmere 96 m
2
 zapís. na LV 158 k.ú. Mojšova Lúčka, za 

účelom uskutočňovania cirkevných obradov za cenu nájomného 1 €/za každý začatý 

rok  s tým, že el. energia bude prihlásená priamo na nájomcu a nájomca je povinný 

v predmete nájmu umožniť prenajímateľovi ako aj občanom bezodplatné 

uskutočnenie civilných  rozlúčok so zosnulými; 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

s Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stráňavy, so sídlom 013 25 Stráňavy, IČO: 

42 221 561, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 

138/91 Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ: uskutočňovanie cirkevných obradov (pohreby), čím sa zabezpečí 

realizácia pohrebov ako služby vo verejnom záujme za zníženia nákladov mesta, 

zároveň  budú priestory k dispozícii prenajímateľovi ako aj občanom na 

uskutočnenie civilných rozlúčok so zosnulými 

 

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný  prenájom stavby domu 

smútku v Považskom Chlmci súp. č. 826 postavenej na KN C parcele č. 2012/2 

zastav. pl. o výmere 240 m
2
 zapís. na LV 963 k.ú. Považský Chlmec za účelom 

uskutočňovania cirkevných obradov, za cenu nájomného 1 €/za každý začatý rok 

s tým, že el. energia bude prihlásená priamo na nájomcu  a nájomca je povinný 

v predmete nájmu umožniť prenajímateľovi ako aj občanom bezodplatné 

uskutočnenie civilných  rozlúčok so zosnulými; 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

s Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Mesto, so sídlom Katedrálne námestie 

25/3, 010 01 Žilina, IČO: 31 924 042, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ: uskutočňovanie cirkevných obradov (pohreby), čím sa zabezpečí 

realizácia pohrebov ako služby vo verejnom záujme za zníženia nákladov mesta, 

zároveň  budú priestory k dispozícii prenajímateľovi ako aj občanom na 

uskutočnenie civilných rozlúčok so zosnulými 

 

4. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný  prenájom stavby domu 

smútku v Zádubní súp. č. 260 postavenej na KN C parcele č. 74/3 zastav. pl. 

o výmere 302 m
2
 zapís. na LV 358 k.ú. Zádubnie, za účelom uskutočňovania 

cirkevných obradov, za cenu nájomného 1 €/za každý začatý rok, s tým, že el. 

energia a odber vody budú prihlásené priamo na nájomcu a nájomca je povinný 

v predmete nájmu umožniť prenajímateľovi ako aj občanom bezodplatné 

uskutočnenie civilných  rozlúčok so zosnulými; 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
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s Rímskokatolícka cirkev Farnosť Zástranie, so sídlom Zástranie, 010 03 Žilina, 

IČO:  37 903 144, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ 

zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ: uskutočňovanie cirkevných obradov (pohreby), čím sa zabezpečí 

realizácia pohrebov ako služby vo verejnom záujme za zníženia nákladov mesta, 

zároveň  budú priestory k dispozícii prenajímateľovi ako aj občanom na 

uskutočnenie civilných rozlúčok so zosnulými 

 

Uznesenie č. 192/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na dočasný  prenájom pozemku KN 

C parcely č. 5989/3 zast. plochy o výmere 224 m
2
 k.ú. Žilina LV č. 1100,  za 

účelom postavenia dočasnej mobilnej stavby galérie v lokalite Stanica Žilina-

Záriečie, za cenu 1 €/ročne, 3/5 väčšinou všetkých poslancov so Truc sphérique, 

združenie so sídlom Stanica Žilina – Záriečie, Závodská cesta 3/2844, Žilina, IČO: 

36 143 693, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 

138/91 Zb. o majetku obcí. 

Osobitný zreteľ: mobilná stavba bude slúžiť pre verejnoprospešnú činnosť, 

voľnočasové tvorivé krúžky, galériu pre verejnosť, vzdelávacie programy pre školy 

atď. 

 

Uznesenie č. 193/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na dobu 1 roka na vypožičanie časti prízemia 

bytového domu súp. č. 8392 postaveného na pozemku KN C parcele č. 5433/2 zast. 

plochy o výmere 402 m
2
 k.ú. Žilina LV č. 1100, na ul. Košická 8392 Žilina, a to 5 

obytných miestností (č. 111, 112, 118, 119 a 132) s príslušenstvom (kuchynka, 

chodby, WC, sprcha a pod.), spolu o výmere podlahovej plochy spolu 122,90 m
2
, 

s tým že pripojenie na energie bude uskutočnené priamo na vypožičiavateľa, za 

účelom poskytovania dočasného ubytovania vlastným zamestnancom – vodičom 

MHD; s Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. so sídlom Kvačalova 2, 011 40 Žilina, 

IČO: 36 007 099 

 

Uznesenie č. 194/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na dobu 1 roka na vypožičanie stavby dom súp. č. 

8399 postavený na parc. KN C č. 7116 zast. pl. o výmere 369 m
2 

k.ú. Žilina 

zapísaný na LV 1100, nachádzajúci  sa na ul. Nanterská, za účelom využívania 

predmetu výpožičky ako kancelárskych priestorov s tým, že energie ako aj odvoz 

odpadov budú prihlásené priamo na nájomcu; s ŽILBYT s.r.o., so sídlom Nanterská 

8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994. Vypožičiavateľ je spol. so 100% účasťou 

mesta Žilina, ktorá vykonáva pre mesto činnosti správy a údržby jeho bytového 

a nebytového fondu 

 

Uznesenie č. 195/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na dobu 1 roka na vypožičanie nehnuteľností 

nachádzajúcich sa v k.ú. Žilina a zapísaných na LV č. 1100, a to parciel KNC č. 

5147/1 zast. pl. o výmere 4753 m
2
, KN C č. 5146/1 zast. pl. o výmere 15 949 m

2
, 

KN C č. 5146/16 ostatné plochy o výmere 93 m
2
, KN C č. 5146/17 ostatné plochy 

o výmere 1173 m
2
, KN C č. 5146/18 ostatné plochy o výmere 1341 m

2
, KN C č. 

5146/19 zast. pl. o výmere 316 m
2
 a stavby súp. č. 1765 na parcele KN C 5147/1, za 

účelom prevádzkovania športových zariadení (plavárne, bazénov), s Mestská krytá 

plaváreň, s.r.o. so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317. 

Vypožičiavateľ je spol. so 100% účasťou mesta Žilina, ktorá vykonáva pre mesto 

prevádzky športových zariadení (plaváreň, bazény) 

 

Uznesenie č. 196/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7682, zast.pl. 

o výmere 746 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9745 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 

ul. Tulská, súp. č. 2972 v Žiline, zapísanom na LV č. 5318, kat. úz. Žilina, a to: 

Roman Pinčák, trvale bytom Tulská 2972/3, 010 08 Žilina – podiel 84/4173, Bc. 

Gabriela Janušová, rod. Janušová, trvale bytom Rozkvet 2078/55, 017 01 Považská 

Bystrica – podiel 37/4173, Jana Václavíková, rod. Drevenáková, trvale bytom 

Tulská 2972/3, 010 08 Žilina – podiel 70/4173, Daniela Ondrišková, rod. 

Sedláčková, trvale bytom Tulská 2972/3, 010 08 Žilina – podiel 37/4173, Ing. 

Štefan Bačkor a manželka Ing. Lucia Bačkorová, rod. Šupejová, obaja trvale bytom 

Tulská 2972/3, 010 08 Žilina – podiel 84/4173, Ing. Pavol Haranta a manželka Ing. 

Mária Harantová, rod. Mikulková, obaja trvale bytom Tulská 2972/1, 010 08 Žilina 

– podiel 64/4173 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade 
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s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov 

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 6783 zast.pl. 

o výmere 1.305 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9767 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 

ul. Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 5089, kat. úz. Žilina, 

a to: Ing. Tibor Čepčáni, trvale bytom Predmestská 1716/30, 010 01 Žilina – podiely 

36/7190, 80/7190, Katarína Mikulášová, rod. Mikulášová, trvale bytom Predmestská 

1711/46, 010 01 Žilina – podiel 66/7190, Mgr. Martina Kopasová, rod. Kopasová, 

trvale bytom Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina – podiel 36/7190, Ing. Anton 

Janetka a manželka Mgr. Zuzana Janetková, rod. Štadaniová, obaja trvale bytom 

Jelšová 675/6, 900 33 Marianka - podiel 36/7190, Ing. Roman Češka, trvale bytom 

Soblahovská 1110/25, 911 01, Trenčín – podiel 36/7190, Mgr. Denisa Abafiová, 

rod. Maloušková, trvale bytom Fándlyho 2192/27, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, 

Judita Pečeňová, rod. Vŕbiková, trvale bytom Janka Silana 1876/29, 010 01 Žilina – 

podiel 36/7190 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľa 

 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/51 zast.pl. 

o výmere 629 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Závodie a odpredaj príslušného 

podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Mateja 

Bela, súp. č. 3447 v Žiline, zapísanom na LV č. 1738, kat. úz. Závodie, a to: Jozef 

Zajíček, trvale bytom Mateja Bela 3447/77, 010 15 Žilina – podiel 4984/357640, 

Ing. Jaroslav Šukala a manželka Iveta Šukalová, rod. Kolláriková, obaja trvale 

bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 4984/357640, Nina Golianová, 

rod. Golianová, trvale bytom Mateja Bela 3447/73, 010 15 Žilina – podiel 

4984/357640, Andrea Ivaničová, rod. Lacková, trvale bytom Mateja Bela 3447/73, 

010 15 Žilina - podiel 4984/357640, Ing. Ján Sládeček, trvale bytom Hattalova 

611/34, 010 09 Žilina – podiel 7813/357640 v 1/2, Ing. Marta Sládečková, rod. 

Zbojová, trvale bytom Hattalova 611/34, 010 09 Žilina – podiel 7813/357640 v 1/2, 

Ing. Miroslav Stašák, trvale bytom Mateja Bela 3447/71 – podiel 6988/357640, Petr 

Hechtberger a manželka Ing. Pavlína Hechtbergerová, rod. Zelenková, obaja trvale 

bytom Mateja Bela 3447/71, 010 15 Žilina – podiel 7813/357640, Ing. Anna 

Ďurcová, rod. Ďurcová, trvale bytom Mateja Bela 3447/73, 010 15 Žilina – podiel 

4984/357640 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľa 

 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/32 zast.pl. 

o výmere 640 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 2905 

a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkovi bytového 
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domu na ul. Baničova, súp. č. 3390 v Žiline, zapísanom na LV č. 1778, kat. úz. 

Závodie, a to: Andrej Brezáni, trvale bytom Baničova 3390/15, 010 15 Žilina – 

podiel 6988/384264, za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľa 

 

Uznesenie č. 197/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odpredaj  prebytočného majetku, a to cestnej svetelnej križovatky ul. Košická – 

Nemocničná za cenu 1,-- €  SR - Slovenskej správe ciest, so sídlom Miletičova 19 

Bratislava, IČO : 00 33 28 alebo štátu (Ministerstvu dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR), a to  3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad 

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

obcí z dôvodu nevyhovujúceho stavu svetelnej signalizácie, pričom SSC má 

spracovaný projekt na jej rekonštrukciu a ako nový vlastník bude môcť vynaložiť 

prostriedky na túto rekonštrukciu 

 

Uznesenie č. 198/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zmenu uznesenia č. 104/2013 MZ zo dňa 24.06.2013 MZ zo dňa 24.06.2013 

v bodoch pod poradovým číslom 54, 55 a 181  a to len v častí zmeny vlastníkov 

stavieb,  nakoľko medzičasom došlo k zmene vlastníka stavby garáže na žiadanom 

pozemku, a to nasledovne: 
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Umiestnenie 

stavby i/e Prevod

L V Parcela Podiel vl. Lokalita intr

avil

Prevádz

aný

KN-C KN-C stavby Ulica ext

rav

podiel 

pozemk

54 1100 1536/5 21 zast.pl. 1/1

nový 

vlastník:  

Dlugoš Tibor 

Ing., rod. 

Dlugoš

Sv. Bystríka 

1669/5, 010 08 1/1 LV 4222 667 Fraňa Mráza i 1/1
pôv. 

vlastník: 

Haššo Peter  

Divinka - 

Lalinok 124 1/1 LV 4222 667 Fraňa Mráza i 1/1

55 1100 1536/4 21 zast.pl. 1/1

nový 

vlastník: 

Šimová 

Martina, 

Mgr., rod 

Šimová

Hollého 

378/49, Žilina 1/2 LV 4735 666 Fraňa Mráza i 1/2
nový 

vlastník: 

Šima Igor, 

Mgr., rod. 

Šima

Hollého 

378/49, Žilina 1/2 LV 4735 666 Fraňa Mráza i 1/2

pôvodný 

vlastník: 

Šimová Eva, 

MUDr. R. 

Čerepová

Hollého 

378/49, Žilina 1/1 LV 4735 666 Fraňa Mráza i 1/1

181 8009 2084/34 22 zast.pl. 1/2

Nový 

vlastník:  

Bieliková 

Mária Ing., r. 

Bieliková

Štiavnik 683,      

013 55 1/1 LV 3731 232

Sad na 

Studničkách i 1/2

pôvodný 

vlastník: 

Matiová Eva 

r. Matiová

Smreková 

3095/21, Žilina 1/1 3731 232

Sad na 

Studničkách i 1/2

Vlastníctvo pozemku Mesta Údaje o vlastníkovi stavby Stavba garáže

Stavba LV
Garáž 

s.č.Por.    

č.

Výme

ra na 

LV

Kultúra

Podiel 

vl. 

poze

mku

Meno a 

priezvisko 

vlastníka 

garáže

Adresa

 
 

 

Uznesenie č. 199/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zmenu uznesenia č. 131/2013 MZ  zo dňa 09.09.2013 a to  3/5 väčšinou všetkých 

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

138/91 Zb. o majetku obcí,  nakoľko ide o opravu výmery pozemkov, ktoré neboli 

v čase schvaľovania overené katastrálnym odborom. V prípade p. Dominika 

Furmáneka, bytom Pribinova 1930/6 Žilina ide  aj o zmenu nového vlastníka
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LV parcela LV parcela
h

a
m

2 nová
pôvod

.
užív.

1100 4886/2 Mesto Žilina 1 / 1 zast.pl. 2 4354 4886/200 868 872 zast.pl. č. 2 71/2013 2102 Bízik Michal, Ing. Bôrická cesta 103, Žilina 17518/230030 39,15

PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, Žilina 97497/230030 39,15

DOSS, s.r.o., Bôrická cesta 103, Žili na 115015/230030 39,15

8912 9051/1 Mesto Žilina 1 1 ost.pl. 1329 5828/9 16 117 116 zast.pl. č. 4 74/2013 1069

Lešťanová Darina, r. Jancíková, Javorova 

3073/15 1/1 39,15

8912 9043 Mesto Žilina 1 1 ost.pl. 8353 5829/21 36 2 5 zast.pl. č. 4 76/2013 8373

Nový vlastník: Furmánek Dominik, 

Pribinova 1930/6, Žilina 1/1 38,00

3407

Pôvodný vlastník : Prokopčák Ondrej, Ing. 

A Katarína Prokopčáková r. Kianičková, 

Ing., Pečnianska 19, Bratislava 1/2 38,00

3407

Pôvodný vlastník: Milová Eva rod. 

Kianičková, Pod Kozínom 467/2, Teplička 

nad Váhom 1/4 38,00

3407

Pôvodný vlatník: Prokopčáková Katarína, 

Ing., Pečnianska 19, Bratislava 1/4 38,00

5829/22 37 27 23 zast.pl. č. 4 76/2013 2638

Debnár Eduard, Ing., a Mária Debnárová r. 

Sevellová, Ing., M.R.Štefánika 120/2, 

Rajecké Teplice 1/1 38,00

1100 5344/55 Mesto Žilina 1 1 ost.pl. 1 5405 5344/115 9 0 ostat.pl. 105/2013 8547

AUTOVIA Žilina, s.r.o., Košická 3623, 

Žilina 1/1 25,90            

doterajší stav nový stav navrhovaný stav

číslo vlastník ( podľa PK , 
druh 

pozem

ku

celková 

výmera

výmer

a
užívateľ vlastn. podiel

cena 

€/m2 

podľa 

CM

cena 

€/m2 

podľa 

ZP

diel 

č.

výme

ra

druh 

pozem LV číslo 

plánu

nová 

parcela

obr.č

.

PK (KN-E) KN-C meno, 

priezvisko, 

rodné meno

vlastn. 

podiel
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Uznesenie č. 200/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.    zrušuje 

 

1. bod I/1. Uznesenia č. 134/ k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Mesta Žilina na I. polrok 2014 

 

Uznesenie č. 201/2013 

k Návrhu na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB 

MLÁDEŽE ŽILINA, s.r.o., /skrátene MsHKM Žilina, s.r.o./   

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.    schvaľuje 

 

1. založenie spoločnosti, ktorej zakladateľom bude Mesto Žilina a MsHK Žilina, a.s., 

nasledovne: 

 

a) názov spoločnosti: MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA, s.r.o., (skrátene 

MsHKM Žilina, s.r.o.) 

b) sídlo spoločnosti: Športová 5,010 01 Žilina  

c) predmet podnikania:  

 

* Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

* Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej 

vodcovskej činnosti (viazaná živnosť - doklad o získanej odbornej spôsobilosti; § 5 

vyhl. Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej 

komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov 

v športe Slovenskej republiky- potrebný návrh zodpovednej osoby) 

* Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

* Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

* Prevádzkovanie športových zariadení 

* Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

* Reklamné a marketingové služby 

* Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej 

mechaniky 

* Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom 

* Služby požičovní 

* Fotografické služby 

* Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 

* Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 

* Vydavateľská činnosť 

* Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s  

   prenájmom 
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* Prenájom hnuteľných vecí 

* Administratívne služby 

* Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

* Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

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

peňažným vkladom Mesta Žilina vo výške 51% a peňažným vkladom MsHK Žilina, 

a.s. vo výške 49%, 

e) doba, na akú sa spoločnosť zriaďuje: neurčitá, 

f) vklad peňažných prostriedkov vo výške 2.550 EUR (ako majetkový vklad Mesta 

Žilina) do základného imania spoločnosti a vklad peňažných prostriedkov vo výške 

2.450 EUR (ako majetkový vklad MsHK Žilina, a.s.) do základného imania 

spoločnosti, 

g) určenie štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti a správcu vkladu: 

za konateľa a správcu vkladu: Ing. Daniel Rančák, bytom Štúrova 126/5, Poprad 

05801,  

h) ustanovenie Dozornej rady: 

predseda dozornej rady: Jozef Valášek,  bytom K cintorínu 823/37 , Žilina 010 04, 

člen dozornej rady: Mgr. Anton Trnovec, bytom Ružová 1638/38, Žilina 010 01,  

člen dozornej rady: Peter Kráľ, bytom Bratislavská 455/91, Žilina 010 01, 

ch) poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie zakladateľskej listiny 

a všetky právne úkony spojené so založením spoločnosti. 

 

 

Uznesenie č. 202/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.      poveruje Ing. Petra Miku, hlavného kontrolóra Mesta Žilina  

 

1. vykonaním kontroly v MsHK Žilina, a.s. za obdobie rokov 2010-2013 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie  na prevádzku 

a mzdy na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie  na prevádzku 

a mzdy na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2013 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Žilina – 

v mestskej časti Zástranie 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Žilina – v 

mestskej časti Zástranie 

 

 

 

 

V Žiline, 19.12.2013 

 

 

 

                                 Ing. Igor Choma 

                primátor mesta 


