
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.05.2014 

 

 

Uznesenie č. 38/2014 

k Správe o výsledkoch kontrol  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 39/2014 

K Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 

2014 

 

II. poveruje 

 

1. hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 
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Uznesenie č. 40/2014 

k Vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 

2013 a Správe o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

sumárne za I. – IV. kvartál 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme 

na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške – 365 798 EUR za rok 

2013 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy a vyrovnanie rozdielu do 

decembra 2016 

 

II. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. kvartál 2013 

 

 

Uznesenie č. 41/2014 

k Informatívnej správe o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina 

k 31.03.2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina 

k 31.03.2014 

 

 

Uznesenie č. 42/2014 

k Informácii o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 

2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o. za 

1. štvrťrok 2014 

 

Uznesenie č. 43/2014 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za 

obdobie december 2013 – február 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 
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1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za 

obdobie december 2013 – február 2014 

 

Uznesenie č. 44/2014 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. 

štvrťrok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. 

štvrťrok 2014 

 

Uznesenie č. 45/2014 

k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

Mesta Žilina za rok 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu 

Mesta Žilina za rok 2013 

 

 

Uznesenie č. 46/2014 

k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. Prebytok 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 3 173 898,30 €. Prebytok rozpočtu podľa 

jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo 

rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami. V zmysle ustanovenia § 16 

ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené 

prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2013) zo štátneho 

rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu (napr. § 

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

74 125,06 €  
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2. Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov, poskytnutých v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku, z prebytku rozpočtu zisteného 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 prebytok rozpočtu 3 099 773,24 €. V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 

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

doplnení niektorých zákonov, obec vytvára rezervný fond vo výške určenej 

zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 

6 citovaného zákona, čo predstavuje z vyššie uvedeného prebytku 309 977,32 €.  

Hospodárenie vrátane finančných operácií:  
Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol krytý prebytkom bežného 

rozpočtu.  

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2013 predstavoval 1 681 098,58 €.  

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených 

prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2013) zo 

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

v celkovej výške 74 125,06 € a zostatok nevyčerpaných účelovo určených 

finančných prostriedkov z roku 2012 a z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 

58 586,96 €, ktoré boli v roku 2013 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom 

príjmových finančných operácií. 

  

3. Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných 

prostriedkov z roku 2013 a z predchádzajúceho roku 2012 v celkovom objeme           

132 712,02 €, predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - 

vrátane finančných operácií) zostatok k 31.12.2013 vo výške 1 548 386,56 €  

 

II. schvaľuje 

 

1. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina za rok 2013 tak, ako je 

navrhnuté v časti XII. Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2013 

 

2. finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Žilina 

za rok 2013 tak, ako je navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 

2013  

 

3. celoročné hospodárenie Mesta Žilina bez výhrad 
 

 

Uznesenie č. 47/2014 

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 

je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2014 
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II. schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2014 tak, ako je 

predložená 

 

 

Uznesenie č. 48/2014 

k Platu primátora mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 53/2013 zo dňa 06.05.2013 

 

II. prerokovalo 

 

1. výšku mesačného platu primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov 

 

III. schvaľuje 

 

1. mesačný plat primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu podľa § 3 ods. 1 zákona   č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, t.j. v celkovej výške 2 629 EUR 

s účinnosťou od 01.01.2014 

 

Uznesenie č. 49/2014 

k Schváleniu investičného zámeru nadobudnutia dvoch bytových domov na ul. Cesta 

k Paľovej búde 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Investičný zámer Mesta Žilina realizovať  kúpu nájomných bytov -  70 bytových 

jednotiek v bežnom štandarde a technickej vybavenosti, v meste Žilina – Bôrik: 

„Nájomné bytové domy Bôrik“, postavené na pozemkoch č. KN C register p.č. 

5037, 5039, 5036, 5040/3, 5040/2 5040/1, 5038/5, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území mesta Žilina, formou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

medzi Mestom Žilina a budúcim predávajúcim, ktorý bude úspešným uchádzačom 

v procese verejného obstarávania, a to s nasledovnými podstatnými náležitosťami 

zmluvy: 

 

a) pôjde o 70 bytových jednotiek v dvoch bytových domoch vrátane technickej 

vybavenosti a spevnených plôch, ďalej len ako „Stavba“, 



6 
 

b) kúpa a financovanie Stavby sa bude realizovať s využitím kombinácie úveru 

ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

 

c) kúpa bytových domov bude financovaná vo výške 100% súčtu poskytnutej 

dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo 

ŠFRB, kúpa technickej vybavenosti bude financovaná max. 70% z poskytnutej 

dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, kúpa 

spevnených plôch slúžiacich pre bytové domy bude financovaná vlastnými 

zdrojmi mesta Žilina. Financovanie sa môže uskutočniť aj za iného 

percentuálneho pokrytia nákladov na odkúpenie Stavby z úveru zo ŠFRB  

a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, pokiaľ to 

bude pre mesto akceptovateľné, 

 

d) v prípade, že Mesto Žilina nebude prvý raz, kedy to bude možné, úspešné so 

žiadosťou o financovanie podľa predošlých bodov uznesenia, môže o úver 

ŠFRB ako i dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

žiadať aj opakovane, a to počas 3 rokov od kolaudácie Stavby, čím je aj 

ohraničená doba platnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 

 

e) podmienky, za ktorých bude uzavretá kúpna zmluva a dôjde k odkúpeniu 

zhotovenej Stavby Mestom Žilina: 

 

i. nastane právoplatnosť kolaudačných rozhodnutí a iných užívacích povolení 

všetkých častí Stavby, 

ii. Mesto Žilina bude mať zabezpečené financovanie podľa bodu 1 písm. c) 

tohto uznesenia, 

iii. Mesto Žilina akceptuje zhotovenie Stavby bez vád a nedorobkov, 

iv. Stavba ani žiadna z jej súčastí nebude zaťažená akýmikoľvek ťarchami, 

exekučnými, konkurznými a/alebo daňovými konaniami a/alebo správnymi 

konaniami s obdobnými účinkami a žiadne z takýchto konaní, v ktorých by 

Stavba alebo jej súčasti mohli byť dotknuté ani nebude začaté, s výnimkou 

prípadných tiarch a/alebo uvedených konaní, ktoré na základe svojho 

písomného vyjadrenia Mesto Žilina nepovažuje za  prekážku uzavretia 

kúpnej zmluvy, 

 

f) vyššie uvedené pozemky budú budúcemu predávajúcemu prenajaté za účelom 

výstavby na dobu určitú (kým mesto kúpnou zmluvou nenadobudne Stavbu 

alebo na trvanie nanajvýš podľa bodu 1 písm. d) tohto uznesenia) za 1€/rok/celý 

predmet nájmu, 

 

g) pokiaľ by nedošlo z akýchkoľvek príčin k odkúpeniu Stavby, a pozemky by 

ostali zastavané rozostavanou alebo dokončenou Stavbou, budúci predávajúci 

sa zaväzuje odkúpiť od mesta pozemky za znalcom stanovenú cenu v čase pred 

zastavaním pozemku, 

 

h) na dobu medzi skolaudovaním Stavby a jej odkúpením Mestom Žilina dá 

budúci predávajúci Mestu Žilina Stavbu do nájmu vo výške najviac 3,32% 

ročne/celá Stavba z ceny Stavby.  
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2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom v procese verejného 

obstarávania podľa bodu 1 tohto uznesenia ako budúcim nájomcom na dobu určitú 

najviac 3 rokov od kolaudácie Stavby, kde predmetom nájmu budú pozemky v kat. 

úz. Žilina č. KN C 5037, 5039, 5036, 5040/3, 5040/2 5040/1, 5038/5 za nájomné vo 

výške 1 €/celý predmet nájmu/ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že 

víťazný uchádzač, od ktorého Mesto Žilina za podmienok daných zmluvou 

o budúcej kúpnej zmluve Stavbu odkúpi, potrebuje ako právny titul k stavebnému 

konaniu predložiť právny vzťah k pozemkom, na ktorých bude výstavba 

realizovaná, pričom za podmienok dohodnutých v Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve môže dôjsť k odkúpeniu Stavby Mestom Žilina 

 

3. zrealizovanie záložného práva na dokončenú Stavbu, resp. jej súčasti (napr. byty) 

pri uzavretí kúpnej zmluvy v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania 

a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako formu ručenia 

úveru a zachovania nájomného charakteru bytov 

 

4. nájomný charakter bytov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym 

fondom rozvoja bývania 

 

5. záväzok Mesta Žilina dodržiavať pri prenájme bytov ustanovenia § 22 zákona č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

 

 

Uznesenie č. 50/2014 

k Personálnym zmenám v obchodnej spoločnosti MsHK, a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. personálne zmeny v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO: 36 387 193, so 

sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, a to nasledovne: 

 

do funkcie  členov predstavenstva spoločnosti Mariána Tittla, bytom Komenského 

2232/53, 010 01 Žilina, Mgr. Antona Trnovca, bytom Chalupkova 1082/47A, 010 

09 Žilina, PaedDr. Radoslava Jakubova, bytom Gemerská 1623/1, 010 08 Žilina 

namiesto doterajších členov predstavenstva: Martin Leško, bytom Limbová 3054/6, 

010 07 Žilina, Silvia Vydrová, bytom Horný Hričov 259, 013 42, Marián Tittl, 

bytom Komenského 2232/53, 010 01 Žilina, Mgr. Anton Trnovec, bytom 

Chalupkova 1082/47A, 010 09 Žilina, Ing. Mária Zemiaková, bytom Stodolova 

3430/1, 010 15 Žilina, pričom  predsedom predstavenstva bude Marián Tittl, bytom 

Komenského 2232/53, 010 01 Žilina a podpredsedom predstavenstva bude Mgr. 

Anton Trnovec, bytom Chalupkova 1082/47A, 010 09 Žilina 
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Uznesenie č. 51/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 5547/88, zast.pl. 

o výmere 41 m
2 

v zmysle geometrického plánu č. 14/2014 v k. ú. Žilina /Rosinky/ 

a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Viktórii Krištofíkovej, bytom 

Jasmínová 1438/1 Žilina za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou 

v zmysle uznesenia č. 9/2013 MZ vo výške 25,- €/m
2
, teda v celkovej výške 1 025,- 

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

o majetku obcí, za účelom majetkovo-právneho vysporiadania pri svojom rodinnom 

dome č.s. 1438, keďže ide o pozemok, ktorý priamo nadväzuje na pozemok vo 

vlastníctve žiadateľky,  je využívaný ako dvor a tiež sa na ňom nachádzajú prípojky 

inžinierskych sietí 

 

 

Uznesenie č. 52/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 1043/4, ostat.pl. 

o výmere 1 m
2
 v zmysle geometrického plánu 136/2013 v k. ú. Vranie pod 

existujúcou stavbou vo vlastníctve žiadateľov  a jeho odpredaj do podielového 

spoluvlastníctva p. Pavlovi Kubištovi s manž. Martou Kubištovou a p. Zuzanou 

Balážovou, rod. Kubištovou, všetci bytom Drozdia 31/2 Vranie za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia č. 9/2013 MZ vo výške 20,- 

€/m
2
 teda v celkovej výške 20,- €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemok zastavaný 

stavbou v spoluvlastníctve žiadateľov 

 

 

Uznesenie č. 53/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a zámer predaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v  k. ú. Žilina a to parc.č.KN-C 346/19, zast.pl. o výmere 12 m
2
, ktorá  je zapísaná 
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pre Mesto Žilina na LV č. 1100 formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými 

podmienkami: 

 

- účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny  

nehnuteľností, pričom minimálna výška ceny akceptovanej zo strany Mesta 

Žilina je stanovená podľa ceny určenej znaleckým posudkom č. 2014-035, 

vypracovaným  Ing. Michalom Derkitsom v celkovej výške 3 756,60 € zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku  nasledovne:  

 

parc.č.KN-C 346/19, zast.pl. o výmere 12 m
2
 vo výške 3 606,60  €  

faktúra za vypracovanie znaleckého posudku vo výške     150,-    €  

 

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, 

a) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ, 

b) 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, 

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

ponuky elektronickou aukciou, 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

e) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny nehnuteľností. 

 

 

Uznesenie č. 54/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku  v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu 

12/2014 a ich bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov s Mgr. Dankou 

Štalmaškovou, bytom Bagarova 1552/10 Žilina ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb., ktorým je skutočnosť, že 

zámenou pozemkov získa Mesto Žilina pozemky pod výstavbou plánovanej  

cyklotrasy nasledovne:    

 

Pozemky vo vlastníctve p. Štalmaškovej:  

 

Parc.č.KN-C 3035/49, zast.pl. o výmere 915 m
2 

 -   
 
   ½ - ca výmery t. j. 457 m

2 
  

(LV 8184)  

Parc.č.KN-C 2337/204, orná pôda o výmere 365 m
2  

   ½- ca výmery t. j. 182 m
2 
  

(LV 9110)   

Parc.č.KN-C 2337/205, orná pôda o výmere 182 m
2
    ½- ca  výmery t. j.  91 m

2 
  

(LV 9110)  
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Celková výmera (zodpovedajúca podielu ½-ca)                                     730 m
2 
 

 

Za pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina v zmysle GP 12/2014 nasledovne:  

 

Parc.č.KN-C 3076/11 záhrady o výmere   440 m
2  

Parc.č.KN-C 3035/62 , ostat.pl. o výmere   12 m
2 
 

 

Celková výmera                                      452 m
2 
 

 

 

Uznesenie č. 55/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie nehnuteľnosti: pozemku, parc. č. KN-C 2076/7 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 3 m
2
, zapísaný na LV č. 1471, kat. úz. Žilina v prospech 

vlastníka Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická cesta 1960, 

Žilina, IČO: 36 672 297 za cenu 1,- €/m
2
, t.j. spolu za cenu  3,- € 

 

 

Uznesenie č. 56/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

z vecného bremena (Mesto Žilina) strpieť na pozemkoch v k. ú. Žilina v zmysle GP 

34933590-6/2014 a to:  

 

Parc.č.KN-C 5765/5, zast.pl. o výmere 53 m
2
, parc.č.KN-C 6051/11, zast.pl. 

o výmere 6 m
2
, parc.č.KN-C 5774/2, zast.pl. o výmere 6 m

2 
vybudovanie nadzemnej 

stavby (terasy) k stavbe na pozemku parc.č.KN-C 1769 vo vlastníctve oprávneného 

z vecného bremena spoločnosti IMBIZ s.r.o., so sídlom Mlynská 39, Spišská Nová 

Ves za jednorázovú odplatu vo výške 3 611,37 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku 
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Uznesenie č. 57/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na STL plynovod PE DN 63 dĺžka 

200,0 m pre IBV Elektrovod 8 RD Žilina-Hájik s SPP-distribúcia, a. s., so sídlom 

Mlynské nivy 44/b Bratislava, IČO 35 910 739 za cenu 1,- €/ročne, a to 3/5 

väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

9 písm. c/ zák. č. 138/91 Zb. z dôvodu zabezpečenia pravidelnej kontroly a údržby 

v zmysle platnej legislatívy 

 

 

Uznesenie č. 58/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na nebytové priestory o výmere 318 

m
2
 nachádzajúce sa na prízemí budovy Základnej školy Vendelína Javorku, súpisné 

číslo 8444 na parcele číslo KN-C 6544/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 

368 m
2
 zapísaná na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina za cenu 1,- €/rok 

s tým, že náklady za služby poskytované s nájmom (el. energia, plyn, vodné, stočné 

atď.) bude uhrádzať nájomca na základe osobitného vzťahu s prenajímateľom 

(dohody o refundácii prevádzkových nákladov) s Materskou školou, Bajzova 9, 010 

01 Žilina, IČO: 37905082 z dôvodu prevádzkovania elokovaných tried materskej 

školy, 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že realizácia 

jednej zo strategických priorít mesta Žilina v oblasti školstva vo verejnom záujme – 

zvyšovanie počtu voľných miest v materských školách na území mesta bez 

zaťaženia rozpočtu mesta, a to prostredníctvom umožnenia dlhodobého 

prevádzkovania elokovaných tried materskej školy v priestoroch základnej školy za 

účelom uspokojenia záujmu rodičov a zákonných zástupcov o umiestnenie detí do 

materských škôl 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na nebytové priestory o výmere 

557,20 m
2
 nachádzajúce sa na I. a II. poschodí budovy školskej jedálne súp. č. 8169 

na parcele číslo KN-C 6419 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m
2
 

zapísaná na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina v areáli Základnej školy Jarná 

za cenu 1,- €/rok s tým, že náklady za služby poskytované s nájmom (el. energia, 

plyn, vodné, stočné atď.) bude uhrádzať nájomca na základe osobitného vzťahu 

s prenajímateľom (dohody o refundácii prevádzkových nákladov) s Materskou 

školou, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, IČO: 37905104 z dôvodu prevádzkovania 

elokovaných tried materskej školy, 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad 
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hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým 

je skutočnosť, že realizácia jednej zo strategických priorít mesta Žilina v oblasti 

školstva vo verejnom záujme – zvyšovanie počtu voľných miest v materských 

školách na území mesta bez zaťaženia rozpočtu mesta, a to prostredníctvom 

umožnenia dlhodobého prevádzkovania elokovaných tried materskej školy 

v priestoroch základnej školy za účelom uspokojenia záujmu rodičov a zákonných 

zástupcov o umiestnenie detí do materských škôl 

 

 

Uznesenie č. 59/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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

C 6708, zast. pl. o výmere 17 m
2
 za cenu 15,- €/m

2
/rok, čo predstavuje ročný nájom 

255,- €  3/5 väčšinou všetkých poslancov s p. MUDr. Štefanom Masarykom, bytom 

Veľká Okružná 74 Žilina, z dôvodu  vysporiadania stavby garáže vo vlastníctve 

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

138/91 Zb., ktorým je skutočnosť, že  vlastník stavby nemá vysporiadanú a zapísanú 

stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázať 

právny vzťah k pozemku pod garážou. Po pridelení súpisného čísla a jeho zapísaní 

na Okresnom úrade, odbore katastrálnom dôjde k jej odpredaju.  

 

 

Uznesenie č. 60/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh poslanca Gromu v znení: „v prvom roku nájmu sa cena nájmu zvýši 

o hodnotu znaleckého posudku za určenie ceny predmetu nájmu“ 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy 3/5 väčšinou všetkých poslancov na obdobie od 

01.06.2014 do 30.06.2018 na časť pozemku parc.č.KN-E 457/802, tr.tr.p. o výmere 

65 m
2 

 v k. ú. Bánová, za účelom zriadenia stavebného dvora a betonárne 

v súvislosti so stavbou: „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“ so 

spoločnosťou  Váhostav – Sk, a. s.  so sídlom Hlinská 40 Žilina, IČO: 31 356 648, 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 295,49 €/ročne, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/91 Zb., ktorým je 

skutočnosť, že ide o stavbu celoštátneho významu a uvedený pozemok je 

nevyhnutný pre realizáciu prípravy stavby diaľnice v znení schváleného návrhu 

poslanca Gromu 
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Uznesenie č. 61/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 12 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na športový areál (šatne) TJ Vranie 

bez súpisného čísla, ktoré sú postavené na pozemku parc.č.KN-C 768/6 v k. ú. 

Vranie za cenu 1,- €/ročne  3/5 väčšinou všetkých poslancov s OZ Naše Vranie, 

IČO: 42071780, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ 

zák. č. 138/91 Zb., ktorým je skutočnosť ich využitia na kultúrne a športové 

podujatia v mestskej časti Žilina-Vranie 

 

 

 

Uznesenie č. 62/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 13 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh poslanca Gromu v znení: „do splátky 1. nájmu sa započíta cena znaleckého 

posudku za určenie ceny predmetu nájmu“ 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ing. Júliusom Digaňom, Popradská 2946/2, 010 08 

Žilina a synom Martinom Digaňom, Tulská 2979/25, 010 08 Žilina, na dobu určitú, 

5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, na prenájom pozemku v katastrálnom 

území Žilina, parc. č. KN-C 7896/30, zast. plochy, o výmere 10433m
2
, odčleneného 

Geometrickým plánom č. 131/2008 zo dňa 20.09.2008, vyhotoveným Annou 

Panouškovou, úradne overeným dňa 03.11.2008 pod číslom 2099/08 od pozemku 

parc. č. KN-C 7896/1,  zapísaného na LV č. 1100 v prospech Mesta Žilina, za 

účelom prevádzkovania tenisových kurtov na prenajímanom pozemku, za cenu 

určenú znaleckým posudkom, spolu 2733,45,- €/rok ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že na 

prenajímanom pozemku sa nachádzajú tenisové kurty, na ktorých zachovaní má 

Mesto Žilina záujem a ktoré vybudoval a  prevádzkuje žiadateľ, Ing. Július Digaňa 

v znení schváleného návrhu poslanca Gromu 

 

 

Uznesenie č. 63/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 14 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Preles, občianske združenie, so sídlom Lichardova 

8507/30, 010 01 Žilina, IČO: 420 635 66, na dobu určitú, 5 rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy, na prenájom časti pozemku v k. ú. Žilina, parc. č. KN-C 4953/1, 

lesný pozemok, o výmere cca 10 000 m
2
, zapísaného na LV č. 1100 v prospech 

Mesta Žilina, ktorej presná identifikácia je vyznačená v situačnej snímke, ktorá 

bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy, za účelom prevádzkovania Outdoorového 

centra Preles,  za cenu 1 €/rok/celý predmet nájmu, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že 

žiadateľ vybudoval a úspešne prevádzkuje Outdoorové centrum Preles, ktoré sa 

stalo majetkom Mesta Žilina a ktoré je z dôvodu napadnutia stromov lykožrútom 

potrebné premiestniť na inú parcelu. Premiestnenie Outdoorového centra Preles 

a jeho ďalšiu prevádzku a prípadné rozšírenie zabezpečí žiadateľ. 

 

 

Uznesenie č. 64/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 15 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7920, zast.pl. 

o výmere 402 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 

ul. Eduarda Nécseya, súp. č. 3169 v Žiline, zapísanom na LV č. 5560, kat. úz. 

Žilina, a to: Peter Hrabčák a manželka Lýdia Hrabčáková, rod. Ježová, obaja trvale 

bytom Eduarda Nécseya 3169/4, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Ing. Eva 

Hnathová, rod. Kratochvílová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3169/4, 010 08 Žilina 

– podiel 64/2158, Ing. Jozef Ferleťák, trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 

Žilina – podiel 71/2158, Ing. Tibor Martinček, trvale bytom Eduarda Nécseya 

3169/4, 010 08 Žilina – podiel 71/2158 v 1/2, Ing. Alena Petrašovská, rod. 

Petrašovská, trvale bytom Eduarda Nécseya 3169/4, 010 08 Žilina – podiel 71/2158 

v 1/2, Martin Halúska, trvale bytom Vyšehradská 3015/39, 851 06 Bratislava 

a manželka Zdenka Halúsková, rod. Kripnerová, trvale bytom A. Gwerkovej 

1536/27, 851 04 Bratislava – podiel 64/2158 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 žiadateľov 

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/10, zast.pl. 

o výmere 767 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 

a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového 

domu na ul. Petzvalova, súp. č. 3376 v Žiline, zapísanom na LV č. 1607, kat. úz. 

Závodie, a to: Ing. Ľubomír Taška, trvale bytom Petzvalova 3376/47, 010 15 Žilina 

– podiel 1/64 v 1/2, Ing. Katarína Tašková, rod. Síkorová, trvale bytom Petzvalova 

3376/47, 010 15 Žilina – podiel 1/64 v 1/2, Ing. Alojz Dlugoš a manželka Jarmila 
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Dlugošová, rod. Rošáková, obaja trvale bytom Petzvalova 3376/49, 010 15 Žilina – 

podiel 1/64 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 o  

ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov 

 

 

Uznesenie č. 65/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 16 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nižšie uvedeného nehnuteľného majetku - pozemkov zastavaných 

existujúcimi garážami a ich odpredaj ďalej uvedeným vlastníkom garáží za uvedenú 

jednotkovú cenu 53 ,-- €/m
2
 stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia 

č. 9/2013 MZ, pričom Mesto Žilina predáva tieto pozemky v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavané 

stavbou vo vlastníctve kupujúceho:  

 

 

 

Vlastníctvo pozemku Mesta 
Údaje o vlastníkovi 

stavby Stavba garáže 
Umiestne
nie stavby i/e Prevod 

Po
r.    
č. 

L V Parcela 
Výme
ra na 

LV 

Kultúr
a 

Podiel 
vl. 

pozem
ku 

Meno a 
priezvisko 
vlastníka 

garáže 

Adresa 

Podi
el vl. 

Stav
ba 
LV 

Gará
ž s.č. 

Lokalita 
intravil

án 
Prevádza

ný 

KN-
C KN-C 

stav
by 

Ulica 
extravil

án 
podiel 

pozemku 

1 
110

0 6459 18 
zast.
pl. 1/1 

Majerčík 
Milan 

Gaštanov
a 
3089/50, 
Žilina 1/1 

981
4 

529
0 

Rajecká 
cesta i 1/1 

2 
891

2 
4116/

70 18 
zast.
pl. 1/1 

Sotirov  
Tilčo a 
Eva 
Sotirovov
á r. 
Šošková 

Osikova 
3210/3, 
Žilina 1/1 

982
5 

596
3 

Rajecká 
cesta i 1/1 

3 
800

9 
2084/

35 26 
zast.
pl. 1/2 

Páv 
Vladimír, 
Ing. a 
Katarína 
r. 
Okánikov
á, Mgr. 

Sad na 
Studničk

ách 7, 
Žilina, SR 1/1 

976
5 

423
1 

Sad na 
Studničk
ách i 1/2 

4 
110

0 6490 18 
zast.
pl. 1/1 

Donát 
Vincent 

Severná 
2813/59, 
Žilina 1/1 

982
9 

532
1 

Rajecká 
cesta i 1/1 
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5 
891

2 6812 22 
zast.
pl. 1/1 

Ferklová 
Alžbeta r. 
Sabová 

Veľká 
Okružná 
76, Žilina 1/2 

111
6 

113
4 

Bánovská 
cesta i 1/2 

6 
891

2 6812 22 
zast.
pl. 1/1 

Chovanc
ová 
Tatiana r. 
Vojtková 

Hlinská 
18, Žilina 1/2 

111
6 

113
4 

Bánovská 
cesta i 1/2 

7 
891

2 
3572/

9 18 
zast.
pl. 1/1 

Ďurčansk
á Alena r. 
Vaškovič
ová 

Ul. Tulská 
1676/15, 

Žilina 1/1 
402

9 
bez 
s.č. Ul. Tichá i 1/1 

8 
891

2 
3572/

10 19 
zast.
pl. 1/1 

Turský 
Milan a 
Marta r. 
Gešová 

M. 
Rázusa 

1153/72, 
Žilina 1/1 442 

622
2 Ul. Tichá i 1/1 

9 
891

2 
3572/

12 19 
zast.
pl. 1/1 

Sýkora 
Dalibor, 
Ing. a 
Štefánia 
Ing. r. 
Trstenská  

Tichá 
23/4, 
Žilina 1/1 929 703 Ul. Tichá i 1/1 

10 
891

2 
3572/

13 18 
zast.
pl. 1/1 

Kudláč 
Štefan, 
Ing.  a 
Gabriela 
r. 
Mešková 

Oravská 
2, Žilina 1/1 

509
1 

223
4 Ul. Tichá i 1/1 

 

 

 

Uznesenie č. 66/2014 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie 

vecného bremena) – k bodu 17 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

1. zmenu uznesenia č. 104/2013 MZ zo dňa 24.06.2013 v bodoch pod por.č. 137, 138, 

139 a to len v zmene prevádzaného podielu a vlastníkov nasledovne:   

 

 

 

 

Vlastníctvo pozemku Mesta 
Údaje o vlastníkovi 

stavby Stavba garáže 
Umiestne
nie stavby i/e Prevod 

Por.    
č. 

L V Parcela Výmer
a na LV 

Kultúra 

Podiel 
vl. 

pozem
ku 

Meno a 
priezvisko 
vlastníka 

garáže 

Adresa 

Podie
l vl. Stavb

a LV 
Gará
ž s.č. 

Lokalita 
intravil

án 
Prevádzaný 

KN-C KN-C 
stavb

y 
Ulica 

extravil
án 

podiel 
pozemku 
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110

0 6386 17 
zast.p
l. 1/1 

nový 
vlastník:  
Dubenov
á Eva z. 
Závadská
, Mgr. 

Ružová 
2424/2
6, Žilina 1/2 

LV 
267

6 
122

6 
Rajecká 
cesta  i 1/2 

  
110

0 6386 17 
zast.p
l. 1/1 

nový 
vlastník: 
Závadský 
Pavol, 
Ing. 

Bajzova 
2420/3
7, Žilina 1/2 

LV 
267

6 
122

6 
Rajecká 
cesta  i 1/2 

137 
110

0 6386 17 
zast.p
l. 1/1 

pôvodný 
vlastník:  
Závadská 
Štefánia 
r. 
Škvarkov
á  

Pod 
Hôrkou 
1702/1
2, Žilina 1/2 

LV 
688

2 
409

0 
Rajecká 
cesta  i 1/2 

138 
110

0 6386 17 
zast.p
l. 1/1 

pôvodný  
vlastník:  
Dubenov
á Eva z. 
Závadská
, Mgr. 

Ružová 
2424/2
6, Žilina 1/4 

LV 
267

6 
122

6 
Rajecká 
cesta  i 1/4 

139 
110

0 6386 17 
zast.p
l. 1/1 

pôvodný 
vlastník: 
Závadský 
Pavol, 
Ing. 

Bajzova 
2420/3
7, Žilina 1/4 

LV 
267

6 
122

6 
Rajecká 
cesta  i 1/4 

 

 

 

Uznesenie č. 67/2014 

k Návrhu na odpredaj akcií v spoločnosti BYTTERM, a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odpredaj 200 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote 332,-€/akcia 

v spoločnosti BYTTERM, a.s., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31 584 705 za 

celkovú sumu 674.002,14 €, 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, ktorým je skutočnosť, že v zmysle stanov spoločnosti akcie nie sú verejne 

obchodovateľné (mesto ich môže predať len osobám, vopred určeným a uvedeným 

v stanovách) a akcionár je pri prevode akcií povinný ich ponúknuť spoločnosti za 

nominálnu hodnotu 
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Uznesenie č. 68/2014 

k Návrhu na odpredaj pozemkov spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odpredaj pozemkov parc. č. 760/17 – trvalé trávne porasty o výmere 1.330 m
2
 a 

760/4 – trvalé trávne porasty o výmere 13.487 m
2 

k. ú. Krasňany, zapísaných na LV 

č. 1132, a pozemku parc. č. 386/0 – orná pôda o výmere 1.063 m
2
, k.ú. Gbeľany, 

zapísaný na LV č. 1088, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov v prospech 

spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., IČO: 36435384, so sídlom: Námestie 

obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina, za zostatkovú cenu podľa účtovnej evidencie 

mesta Žilina v sume  518.603,40 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien, 

ktorým je vysporiadanie záväzku mesta Žilina vyplývajúceho zo zmluvy č. 

MF/025647/2005-441, resp.  zmluvy č. 616/2005-500-001 zo dňa 26.10.2005 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2009 podpísanej medzi mestom Žilina a MF SR 

a MH SR 

 

2. vyradenie pozemkov spojených s vybudovaním Obytného súboru Krasňany právne 

prevedených a evidovaných  na LV spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. a 

vedených v účtovníctve mesta Žilina v celkovej sume  2.902.160,97 € tak, ako je 

uvedené v materiáli 

 

 

Uznesenie č. 69/2014 

k Vyradeniu majetku 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odpis neupotrebiteľného majetku mesta Žilina v sume 118.087,75 EUR tak, ako je 

predložené 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania 

sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych 

vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 

k Návrhu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013 o výške finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh poslanca Fiabáne nahradiť v názve VZN a v celom texte návrhu VZN spojku 

„alebo“ spojkou „a“ v spojení „dieťa materskej školy alebo školského zariadenia“ na 

tvar „dieťa materskej školy a školského zariadenia“ 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia 

v znení schváleného návrhu poslanca Fiabáne 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ma činnosti 

školského klubu detí 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy s materskou školou, 

Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 

196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, 

Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne    záväzné   nariadenie o zrušení   Základnej   školy s materskou školou, 

Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne  pri  Základnej  škole  s materskou školou, 

Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole  s materskou školou,   

Zádubnie 196,   Žilina, rozpočtovej organizácie 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, 

Žilina, rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako 

súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, 

rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako 

súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina 

 

 

 

V Žiline, 26.05.2014 

 

 

 

              Ing. Igor Choma 

                    primátor mesta Žilina 

 


