
mesrské zz*srupirelsrvo v žíliue

UZNESENIE

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2019

Uznesenie č. 126/2019 v
k Správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1.

V Žiline

Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 127/2019
k Správe o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel
rekonštrukcie zimného štadióna

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. správu o použití finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 prgjíčel rekonštrukcie 
zimného štadióna

V Žiline 0 4 -07- 2019

1

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina



Uznesenie č. 128/2019 
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol

V Žiline Q ( -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 129/2019 v
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. návrh zaradiť do Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina 
na II. polrok 2019 kontrolu použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
na rekonštrukciu zimného štadióna v nadväznosti na vyfakturované dodávky 
a použité prostriedky s prizvaním do kontrolnej skupiny prednostu mestského 
úradu, členku komisie Mgr. Vandu Tuchyňovú
a
pána poslanca Ľ. Bechného 
pána poslanca R. Johanesa 
pána poslanca R. Kaššu

v zmysle schváleného uznesenia č. 81/2019

2. návrh na zmenu Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina 
na II. polrok 2019 v časti

A. Vlastná kontrolná činnosť, bod č. 2 nasledovne:
„2. Kontrola opatrení z kontroly č. 3/2017 a kontrola krúžkovej činnosti vCVČ 
Žilina, Kuzmányho 105.“
Povinná osoba: Centrum voľného času Žilina, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 
Kontrolované obdobie: rok 2019

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019 v znení 
schválených pozmeňujúcich návrhov
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II. poveruje

1. hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným Plánom 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

V Žiline 0 4 -(j/- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 130/2019
k Finančnej analýze dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny
počínajúc rokom 2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Finančnú analýzu dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny 
počínajúc rokom 2015 dodnes

II. žiada

1. DPMŽ, s.r.o, aby pri predložení novej tarify MHD poskytlo poslancom variantné 
riešenia taríf s bezplatnou dopravou pre študentov a bez bezplatnej dopravy 
študentov. Prípadne ďalšie variantné tarify.

V Žiline Q ^ 2819
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 131/2019 v
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018

V Žiline 0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 132/2019
ku Koncepcii rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 - 2022)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1.

V Žiline

Koncepciu rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 - 2022)

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 133/2019
v

k Návrhu na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. volí

1. podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne:

1) Komisia finančná a majetková 

podpredseda: Mgr. Miriam Suteková

2) Komisia sociálna, zdravotná a bytová

podpredseda: Mgr. Martin Barčík

3) Komisia dopravy

podpredseda: Mgr. Denis Cáder

4) Komisia územného plánovania a výstavby

podpredseda: Bc. Jozef Juris, MBA

5) Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

podpredseda: Mgr. Peter Cibulka
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6) Komisia športu

podpredseda: Mgr. Róbert Kašša

7) Komisia školstva a mládeže

podpredseda: Ing. Barbora Birnerová, PhD.

8) Komisia životného prostredia

podpredseda: Mgr. Zuzana Balogová

9) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta

podpredseda: Mgr. Ing. Peter Ničík

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 134/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 1

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy s 3-
mesačnou výpovednou lehotou na pozemky: 
pare. č. KN-C 2559/9, zast. pl. a nádv. o výmere 2708 m2 
pare. č. KN-C 2559/10, zast. pl. a nádv.o výmere 1107 m2 
pare. č. KN-C 2559/11, zast. pl. a nádv. o výmere 684 m2 
pare. č. KN-C 2559/12, zast. pl. a nádv. o výmere 1233 m2
za cenu 1 €/ročne/celý predmet nájmu, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
s Rímskokatolíckou cirkvou, Žilinská diecéza, so sídlom J. Kalinčiaka 1 Žilina, 
IČO: 42063043, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb., a to že pozemky sa nachádzajú priamo v areáli Spojenej 
školy Kráľovnej pokoja so sídlom Na Závaží 2 Žilina.

V Žiline Q k -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 135/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 3

I. schvaľuje

L

V Žiline

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1472/887, zast. 
pl. a nádv. o výmere 17 m2 v zmysle GP 42/2018 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj 
3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Rastislavovi Durnekovi s manž. Žanetou 
Ďurnekovou, obaja bytom Bôrická cesta 1767/3 Žilina za cenu stanovenú 
metodickou pomôckou, schválenou uznesením 53/2018 vo výške 74,58 €/m2, čo 
predstavuje celkovú čiastku 1 267,86 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný pozemok sa 
nachádza v blízkosti pozemkov vo vlastníctve žiadateľov.

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 136/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 6

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú a to od 01.08.2019 do 31.07.2020 na 
pozemky v k. ú. Považský Chlmec v zmysle GP 31322000-7511-00-10/2018, za 
cenu 268,14 €/celý predmet nájmu, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14 
Bratislava, IČO: 35 919 001, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., a to z dôvodu stavby diaľnice: „D3 Žilina 
(Strážov) - Žilina (Brodno)“. Ide o nasledovné diely pozemkov:

LV
č.

Číslo
parcely

Register
KÍN

Vlastnícky
podiel

Diel
č.

Výmera 
dielu v 

m2

Výmera v m2 
pripadajúca 

na vlast, 
podiel

Výška 
nájmu v 
€/m2/rok

Výška 
nájmu za
12 mes. za 

vlast, 
podiel v 

EUR

Objekt
číslo

1557 2207/1 C 1/1 4 166 166,000 1,23 204,18 412-00.21

1557 2207/9 C 1/1 5 9 9,000 1,23 11,07 412-00.21

1557 2207/9 C 1/1 6 9 9,000 1,23 11,07 412-00.21
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1557 2207/9 C 1/1 7 13 13,000 1,23 15,99 412-00.21

963 2423/1 C 1/1 2 12 12,000 1,23 14,76 412-00.21

V Žiline Q 4 '07- ^ _____________________
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 137/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj,, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 9

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1.

V Žiline

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Žilina strpieť na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Žilina v k. ú. Považský Chlmec Žilina: 
časť pozemku pare. č. KN-E 2404/1, zast. pl. a nádv. v max. rozsahu 10 m2 
časť pozemku pare. č. KN-C 809/11, orná pôda v max. rozsahu 8 m2 
na rozšírenie NN siete a umiestnenie káblového vedenia spolu s ochranným 
pásmom, ako súčasť realizácie stavby: „10577 - Žilina-Pod Laščeky - rozšírenie 
NNK“ v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., so sídlom: Pri Rajčianke 
2927/8 Žilina, IČO: 36 442 151, podľa zamerania geometrickým plánom na 
neobmedzenú dobu za odplatu max. vo výške 52,50 €, podľa znaleckého posudku č. 
196/2019 od spoločnosti Znalex s.r.o.
Prijaté uznesenie má platnosť 2 roky.

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 138/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 10

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 
Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 
36 442 151, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť umiestnenie 
a uloženie podzemného elektrického vedenia a k nim prislúchajúcim ochranným 
pásmam za účelom prevádzky, údržby, rekonštrukcie a so vstupom v ktoromkoľvek 
čase a ročnom období na pozemky v zmysle GP 19/2019 v k. ú. Závodie v rámci
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stavby „Žilina-Hájik, Hôrecká cesta - rozšírenie NNK pre obytný súbor LBG“ za 
jednorazovú odplatu určenú ZP č. 002/2017 vo výške 456 €. Ide o nasledovné 
pozemky:
pare. č. KN-C 1472/149, zast. pl. a nádv. (diel „28“ GP) v rozsahu 16 m2
pare. č. KN-C 1472/149, zast. pl. a nádv. (diel „29“ GP) v rozsahu 25 m2
pare. č. KN-C 1472/150, zast. pl. a nádv. (diel „30“ GP) v rozsahu 16 m2

V Žiline _______ Q 4 -07- 2019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 139/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 11

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 
Stredoslovenská distribučná, a. s„ so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 
36 442 151, spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť umiestnenie 
a uloženie podzemného elektrického vedenia a k nim prislúchajúcim ochranným 
pásmam za účelom prevádzky, údržby, rekonštrukcie a so vstupom v ktoromkoľvek 
čase a ročnom období na pozemky v zmysle GP 2b/2019 v k. ú. Závodie v rámci 
stavby „Žilina-Závodie: zahustenie TS pri Jednote“ za jednorazovú odplatu určenú 
ZP č. 003/2017 vo výške 2 340,80 €. Ide o nasledovné pozemky: 
pare. č. KN-C 80/38, ostat. pl. v rozsahu 7 m2 (diel „1“ GP) 
pare. č. KN-C 152/13, zast. pl. a nádv. v rozsahu 41 m2 (diel „2“ GP) 
pare. č. KN-C 752/7, zast. pl. a nádv. v rozsahu 4 m2 (diel „3“ GP) 
pare. č. KN-C 2330/26, zast. pl. a nádv. v rozsahu 37 m2 (diel „4“ GP) 
pare. č. KN-C 2354, zast. pl. a nádv. v rozsahu 219 m2 (diel „5“ GP)

V Žiline 0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 140/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 12

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje
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1.

V Žiline

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúcim 
povinným z vecného bremena Mestom Žilina a budúcim oprávneným z vecného 
bremena ISTROFINAL BD Rudiny II s.r.o., so sídlom Mydlárska 8718/7A Žilina, 
ICO: 50857 746, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (rozšírenie NNK) 
a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam, za účelom prevádzky, údržby a 
rekonštrukcie na častiach pozemkov pare. č. KN-C 4239/4, ostatná plocha v rozsahu 
74 m2 a pare. č. KN-C 6529/1, ostatná plocha o výmere 39 m2 v k. ú. Žilina. Po 
existujúcom zameraní bude vypracovaný geometrický plán a následne znalecký 
posudok na určenie jednorazovej odplaty za vecné bremeno.

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 141/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 13

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, odo dňa účinnosti zmluvy s 3 - 
mesačnou výpovednou lehotou na časť pozemkov pare. č. KN-C 5983/1 (diel „1“ 
GP), zast. pl. o výmere 38 m2 v k. ú. Žilina a pare. č. KN-C 5987/27 (diel „2“ GP), 
zast. pl. o výmere 47 m2 v zmysle GP 28/2019 v k. ú. Žilina za cenu nájmu 1 
€/ročne/celý predmet nájmu 3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou 
PTÁČEK - správa, a. s. so sídlom Vajnorská 140 Bratislava, IČO: 50 374 061, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., 
a to z dôvodu realizácie NN el. prípojky pre zabezpečenie nasvietenia navrhovaného 
priechodu pre chodcov na ulici M. Rázusa, ktorý je riešený v rámci stavby: 
„Administratívno obchodné centrum spoločnosti PTÁČEK stavebné úpravy objektu 
administratívy a skladovej haly“. Po vybudovaní bude predmetná NN el. prípojka 
bezodplatne odovzdaná mestu Žilina.

V Žiline ________Q 4 ^

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 142/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 14

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje
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1. návrh upraviť jednotkovú cenu tak, aby výsledná suma za výmeru 260 m2 bola vo 
výške 27 507,18 €

2.

V Žiline

uzatvorenie dodatku ku KZ č. 30201/KZ-600/2017/Bytčica/186/Sl zo dňa 
23.05.2017 s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 
14 Bratislava, IČO: 35 919 001, na odpredaj pozemku pare. č. KN-C 1376/7, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2 v zmysle GP 164/2018 za kúpnu cenu, 
už vyplatenú kupujúcim titulom vkladovanej kúpnej zmluvy č. 30201/KZ- 
600/2019/Bytčica/186/S1 zo dňa 23.05.2017 vo výške 27 507,18 € pozostávajúcej 
z jednotkovej ceny 88,16403 €/m2, určenej mestským zastupiteľstvom, zvýšenej 
o 1,2 násobok náhrady za výkup, podľa tohto dodatku, a to 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. z dôvodu stavby: „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka-Žilina“.

0 4 -07" 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 143/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 15

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 166, kat. úz. Žilina, a to: 
byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. poschodí vo vchode č. 4 domu súp. č. 830, 
spoluvlastnícky podiel 4462/63494-in na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu súp. č. 830 stojaceho na KN-C pare. č. 1976/1 a k pozemku 
KN-C pare. č. 1976/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2, všetko 
v podiele 1/2, ktorý bude pri uplatnení zákonného predkupného práva v súlade 
s ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 
odpredaný Jozefovi Kocúrekovi, Oščadnica 1442, 023 01 za cenu určenú 
rozhodnutím mestského zastupiteľstva vo výške 32 000,- € zvýšenú o náklady 
za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 220,- €, teda spolu vo výške 32 
220,- €. Kupujúci sa vzdáva všetkých právnych nárokov voči mestu Žilina 
z titulu užívania bytu.

V Žiline 0 4 -0?- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 144/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 16

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1.

V Žiline

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 902/1, záhrada 
o výmere 243 m2 v k. ú. Trnové, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
p. Milanovi Vachanovi s manž. Mgr. Tatianou Vachanovou, obaja bytom Na kopci 
652/3 Žilina za cenu stanovenú ZP 49/2018 v celkovej výške 21 438,79 €, ktorá bola 
zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 169 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že 
žiadaný pozemok sa nachádza v blízkosti pozemku vo vlastníctve žiadateľov.

0 i -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 145/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 18

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú s:

1. Ing. Jarmilou Vlčanskou, r. Novou, Mojmírova 3192/22, 010 01 Žilina
2. Monikou Danechovou, r. Vlčanskou, Mojmírova 3192/22, 010 01 Žilina
3. Milošom Vlčanským, r. Vlčanským, Mojmírova 3192/22, 010 01 Žilina

ako spoluvlastníkmi pozemku pare. č KN-C 123/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 135 m2, zapísaná na LV č. 1980, ktorý je vedený pre okres Žilina, obec Žilina, 
k.ú. Žilina, na ktorom sa nachádza dom súp. č. 1270 v ich spoluvlastníctve. Vecné 
bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo 
prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok pare č. KN-C 109/13, zast. 
plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v zmysle GP č. 25/2019 v k. ú. Žilina za jednorazovú 
odplatu stanovenú ZP č. 56/2019 vo výške 920,- €.

V Žiline Q 4 2;/i!l
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 146/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 19

I. ruší

1. uznesenie č. 47/2019 zo dňa 11.02.2019

II. schvaľuje

1.

V Žiline

odkúpenie pozemku pare. č. KN-C 5785/2, zast. pl. o výmere 21 m2, a predajného 
stánku bez súpisného čísla, stojaceho na pozemku pare. č. KN-C 5785/2, zast. pl. o 
výmere 21 m2, v k. ú. Žilina od „každodobého vlastníka“, za cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 37 434,08 € za účelom realizácie investičného zámeru v rámci 
Územného generelu dopravy mesta Žilina s plánom udržateľnej mobility mesta, 
ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 59/2017 dňa 
24.04.2017, v súlade s Územným plánom mesta Žilina.

0 k -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 147/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri predkladaní materiálov k nakladaniu 
s majetkom do komisií mestského zastupiteľstva, okrem ceny určenej znaleckým 
posudkom a metodickými pomôckami uvádzali aj trhovú cenu nehnuteľností

V Žiline 0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 148/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 21

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
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I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 01.08.2019 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou na priestory telocvične ZS Limbová 30, Žilina o celkovej 
výmere 683,33 m2 nachádzajúce sa v bloku C. Telocvičňa o výmere: 598,08 m2, 
šatne o výmere: 33,34 m2, sprchy o výmere 16,67 m2, WC o výmere: 18,57m2, 
kabinet o výmere: 16,67 m2. Spolu 683,33 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
so spoločnosťou Mládežnícky basketbalový klub Victoria, Internátna 18, 010 08 
Žilina, IČO: 42054125, za cenu nájmu vo výške 283 €/mesiac nájmu + prevádzkové 
náklady 405 €/mesiac, spolu 688 €/mesiac, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za účelom 
športovej činnosti basketbalového klubu pre deti a mládež.

2.

V Žiline

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 01.09.2019 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou na priestory telocvične ZŠ Limbová 30, Žilina o celkovej 
výmere 172,98 m2 nachádzajúce sa v bloku C. Malá telocvičňa o výmere: 139,64 
m2, šatňa o výmere: 16,67 m2, WC o výmere: 16,67 m2, spolu 172,98 m2, a to 3/5 
väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou TJ Mladosť Žilina, Nanterská 17/83, 
010 08 Žilina, IČO: 14222825, za cenu nájmu vo výške 44 €/mesiac + prevádzkové 
náklady 176 €/mesiac, spolu 220 €/mesiac, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za účelom 
športovej činnosti klubu džudo pre deti a mládež.

0 4 -07" 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 149/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 22

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1.

V Žiline

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 01.09.2019 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou na nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí budovy ZŠ 
Jarná 20 Žilina o celkovej výmere 137,66 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
s Montessori denné centrum „Les Papillons“ Patentuj s.r.o. IČO: 45359661, za cenu 
nájmu vo výške 702,06 €/mesiac, prevádzkové náklady predstavujú 200 €/mesiac, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí, za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti.

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada

Uznesenie č. 150/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 23, 24

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby pri uzatváraní zmlúv hľadal účinné 
opatrenia na území mesta Žilina pre zákaz predaja tabakového a alkoholického 
sortimentu v okolí školských zariadení

V Žiline _______ 0 4 -07- M_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 151/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 23

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. spôsob určenia ceny na základe skutočnej výmery, ktorá sa určí ako súčet výmier 
(pôdorysov) stánku a príslušenstva (skrinka na noviny, resp. tovar). Overenie 
výmery zabezpečí Mestský úrad v Žiline.

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
s p. Erikou Tmovcovou, miesto podnikania: Mojš 183, 010 01 Žilina - Mojš, ICO: 
44 403 551, na časť pozemku pare. č. KN-C 7695/1, ostatná plocha v k. ú. Žilina na 
ul. Matice slovenskej, pod predajným stánkom so sortimentom predaja tlače, 
tabakových výrobkov, cestovných lístkov a doplnkového tovaru bez alkoholických 
nápojov, vo výmere určenej ako súčet výmier (pôdorysov) stánku a príslušenstva 
(skrinka na noviny, resp. tovar), za cenu 160 €/m2/rok a to 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom predajného stánku

V Žiline 0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. spôsob určenia ceny na základe skutočnej výmery, ktorá sa určí ako súčet výmier 
(pôdorysov) stánku a príslušenstva (skrinka na noviny, resp. tovar). Overenie 
výmery zabezpečí Mestský úrad v Žiline.

2. návrh uzatvorenie nájomnej zmluvy podmieniť rekonštrukciou stánku vrátane 
vonkajšieho omaľovania a odstránenia nepoužívaných reklamných nosičov

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
sp. Monikou Nemčekovou, miesto podnikania: Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina, 
IČO: 52 423 018, na časť pozemku pare. č. KN-C 6585/34, zastavaná plocha a 
nádvorie k. ú. Žilina na ul. T. Ružičku, pod predajným stánkom so sortimentom 
predaja tlače, tabakových výrobkov, drogérie, potravinárskych výrobkov a 
doplnkového tovaru bez alkoholických nápojov, vo výmere určenej ako súčet 
výmier (pôdorysov) stánku a príslušenstva (skrinka na noviny, resp. tovar) za cenu 
160 €/m2/rok, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je 
vlastníkom predajného stánku.

V Žiline Q [ ^
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 152/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj., prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 24

Uznesenie č. 153/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu 25

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 01.09.2019 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou na časť nebytových priestorov o výmere 0,77 m2, 
nachádzajúcich sa v budove Základnej školy s materskou školou, Školská 49, 010 
04 Žilina, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, za účelom umiestnenia 
a prevádzkovania mliečneho automatu firmy RAJO a.s., so sídlom: Studená 35, 823 
55 Bratislava IČO: 31 329 519 za cenu 1 € ročne, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu realizácie 
školského mliečneho programu poskytovaného žiakom školy.
Spoločnosť RAJO a.s. bude hradiť spotrebu elektrickej energie spojenej 
s prevádzkou mliečneho automatu.
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2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 01.09.2019 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou na časť nebytových priestorov o výmere 0,77 m2, 
nachádzajúcich sa v budove Základnej školy Lichardova 24 Žilina, a to 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov, za účelom umiestnenia a prevádzkovania mliečneho automatu 
firmy RAJO a.s., so sídlom: Studená 35, 823 55 Bratislava IČO: 31 329 519 za cenu 
1 € ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. z dôvodu realizácie školského mliečneho programu poskytovaného 
žiakom školy.
Spoločnosť RAJO a.s. bude hradiť spotrebu elektrickej energie spojenej 
s prevádzkou mliečneho automatu. —■—

V Žiline Q4 ______________________
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 154/2019
v

k Personálnej zmene v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 
5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne:

V Žiline

do funkcie konateľa spoločnosti MVDr. Jána Nociara namiesto doterajšieho 
konateľa spoločnosti Ing. Daniela Rančáka

0 4 -07- 2010
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 155/2019
v

k Vymenovaniu riaditeľa Mestského divadla Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. vymenúva

1. Bc. Michala Vidana do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Žilina: 
Mestské divadlo Žilina, Horný val 3, 010 01 Žilina, IČO: 30 22SL839

V Žiline 0 4 -07- 2019 l
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Uznesenie č. 156/2019 
k Územnému plánu zóny Žilina - Bulvár

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. Návrh Územného plánu zóny Žilina - Bulvár bol po dobu 30 dní zverejnený 
spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný v súlade s ustanoveniami § 22 v 
súčinnosti s § 23 stavebného zákona

2. akceptované pripomienky sú zapracované v Územnom pláne zóny Žilina - Bulvár, 
resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie

II. berie na vedomie

1. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Územného plánu zóny Žilina - Bulvár

III. schvaľuje

1. Územný plán zóny Žilina 
zákona

v Žiline 0 4-07- 20:3

Bulvár podľa ustanovenia § 26 ods. 3) stavebného

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 157/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorvm sa whlasuie záväzná časť Územného

v
plánu zóny Žilina - Bulvár

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu zóny Žilina - Bulvár

0 4 -w- 2013
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 158/2019
k Návrhu na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky -
Centrum

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v termíne do 31.08.2019 zabezpečil 
vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže na štúdiu na revitalizáciu vnútrobloku 
Centrum na sídlisku Solinky

V Žiline 0 4 'N'
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 159/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných
nariadení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. doplnenie čl. 1 ods. 4 o nasledujúce názvy:
Figurová ulica - novo vznikajúca ulica je pomenová podľa vdp. Jozefa Kalista 
Figuru, františkána, ktorý pôsobil v Bytčici v rokoch 1950 - 1959 a vyučoval 
na škole nielen náboženstvo, ale aj spoločenské správanie.
Hallonova ulica - novo vznikajúca ulica je pomenovaná podľa Jozefa Hallona 
(1894 - 1972), dlhoročného učiteľa a organistu v katolíckom kostole v Bytčici. 
Révaiovská ulica - novo vznikajúca ulica je pomenovaná podľa významného 
uhorského šlachtického rodu Révaiovcov, ktorého členovia vybudovali zrejme 
už v prvej polovici 17. storočia renesančný kaštieľ v Bytčici.

Mapové vymedzenie týchto ulíc sa dopĺňa do grafickej prílohy č. 4.
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Tieto názvy ulíc sa zároveň dopĺňajú do Zoznamu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste 
Žilina v Textovej prílohe č. 1.

v
Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina

typ
úplný

neskrátený
názov

prípustný
skrátený

názov

patrí do 
mestskej časti

poznámka

ulica Figurová ulica Figurová Bytčica

ulica Hallonova ulica Hallonova Bytčica

ulica Révaiovská ulica Révaiovská Bytčica

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení a zmene názvov ulíc a iných 
verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných 
nariadení v znení schváleného doplňujúceho návrhu

0 4 -07- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 160/2019
k Stanovisku hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania - úveru zo SFRB

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

L

V Žiline

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania - úveru zo ŠFRB

fi 4 "07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 161/2019
k Schváleniu investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu
ul. Predmestská súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory
zo štátneho fondu rozvoja bývania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Investičný zámer obnovy bytového domu Predmestská 1610, 010 01 Žilina, s 
názvom „Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská 
súp. č. 1610, 010 01 Žilina.
Jedná sa o obnovu bytového domu v zmysle stavebného povolenia č. 14113/2018- 
60201/20180SP-BO, vydaného Obcou Porúbka, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
20.12.2018.
Bytový dom je zapísaný na LV č. 1100, súpisné číslo 1610, postavený na stavebnom 
pozemku, parcelné číslo 5426/2, KN, k.ú: Žilina, okres: Žilina.
Obnova bytového domu sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Peter Hanuliak, PhD., TIGArch, s.r.o., 
Sv. Cyrila a Metoda 134/48, 013 06 Terchová.

2. Spôsob financovania realizácie obnovy bytového domu prostredníctvom úveru zo 
SFRB v sume 181 740,00 € a dofinancovanie realizácie stavby využitím finančných 
prostriedkov z vlastných zdrojov v sume približne 229 260,00 €.

3. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory vo forme úveru, ktorý bude použitý na 
financovanie obnovy v maximálnej výške 181 740,00 € v zmysle zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania: a/ zateplenie bytového domu: 
zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu suterénu, 
rekonštrukcia odkvapového chodníka, b/ odstránenie systémovej poruchy: 
odstránenie systémovej poruchy balkónov bytového domu, c/ výmena spoločných
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rozvodov: výmena ležatých rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody s 
cirkuláciou, výmena bleskozvodov.

4. Spôsob zabezpečenia úveru zo SFRB založením nehnuteľnosti:
Dom s. č. 8399, parcelné číslo 7716 zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Žilina, obec 
Žilina, okres Žilina, v podiele 1/1.

5. Vyčlenenie prostriedkov v rozpočte vo výške minimálne 2271,75 € /3 mesačné 
splátky požadovaného úveru zo SFRB/

6. Záväzok Mesta vyčleniť v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte Mesta 
a zabezpečiť splácanie úveru zo SFRB poskytnutého na obnovu bytového domu 
Predmestská 1610 v Žiline v minimálnej výške 9087,00 € / výška mesačnej splátky 
757,25 €/ počas celej doby splatnosti /20 rokov/

7. Zmenu rozpočtu na rok 2019 po premietnutí prijatia úveru zo ŠFRB a výdavkov na 
stavbu
Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská súp. č. 1610 
a splátok úveru tak, ako je to uvedené v materiáli.

V Žiline 0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 162/2019
v

k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. predloženie Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie proj ektu 
„Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa“ realizovaného v rámci 
výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. výšku celkových oprávnených výdavkov projektu: 384 486,13 Eur,

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufmancovanie realizovaného projektu 
vo výške 19 224,31 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
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5.

V Žiline

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Žilina.

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 163/2019
k Návrhu na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. mimoriadnu dotáciu pre Urbársku obec - Pozemkové a lesné spoločenstvo Závodie 
ICO: 361 48059 vo výške 20 000 € za účelom odstránenia náletových drevín na 
parcele EKN č. p. 1424/1, 1424/2, 2122, číslo listu vlastníctva 1522 a parcela EKN 
číslo 2006, číslo listu vlastníctva 2648

V Žiline 0 4 '07- 'M
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 164/2019
v

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019
— Informatívna správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1.

V Žiline

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2019 - informatívnu 
správu tak, ako je predložená

0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 165/2019v
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje
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1. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019“ v nasledujúcom znení:

Program Podprogr. Funkč.
klasif.

Ekon.
klasif. Text RO č. 5/2019

8 3 09.5.0 710

ZŠ ul. V. Javorku - rekonštrukcia
soc. zariadení v ŠKD, zavedenie 
vody do tried ŠKD (z rezervného 
fondu mesta)

- 40 000

8 3 09.5.0 700

Kapitálové výdavky rozpočtovej 
organizácie - ŠKD pri ZŠ 
(originálne kompetencie) - ZŠ
ul. V. Javorku - rekonštrukcia soc. 
zariadení v ŠKD, zavedenie vody 
do tried ŠKD (z rezervného fondu 
mesta)

+ 40 000

Uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej 
organizácie mesta ZS ul. V. Javorku.

2. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019“ v nasledujúcom znení:

Program Podprogr. Funkč.
klasif.

Ekon.
klasif. Text RO č. 5/2019

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný 
územnej samospráve + 155 000

10 2 08.1.0 640

Bežný transfer MsHK, a.s. - 
úhrada záväzkov (platy hráčov za 
3,4/2019, realizačného tímu 
a zamestnancov za 5,6,7/2019, 
záväzky voči daňovému úradu, 
záväzky z obchodného styku)

+ 155 000

3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2019 tak, ako je 
predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov

2 8 -06- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 166/2019 
k Dani za psa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. predložený materiál „Socializovaný psík, šťastná Žilina“

II. žiada

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby bola, pri príprave návrhu rozpočtu mesta 
Žilina na rok 2020 a ďalších rokov, uplatnená zásada, podľa ktorej sa finančné 
prostriedky mesta Žilina minimálne vo výške príjmu mesta z Dane za psa (EK 
133001), investujú do infraštruktúry súvisiacej s chovom a venčením psov na území 
mesta. Prioritne ide o osadenie nádob na psie exkrementy so sáčkami 
a následný zvoz a ekologickú likvidáciu tohto odpadu, výstavbu a najmä 
údržbu sídliskových venčovísk, výbehov a cvičísk, ako aj oplotenie detských 
ihrísk na sídliskách, podpora útulkov pre psov

2. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby úrad na území mesta vytipoval vhodné 
plochy na zriadenie výbehov a cvičísk pre psov v termíne do 31.08.2019

III. schvaľuje

1.

V Žiline

časové obmedzenie návrhu uznesenia v zmysle bodu II. do 31.12.2021. Zároveň 
k návrhu rozpočtu na rok 2022 bude vyhotovená informatívna správa o množstve 
vynaložených finančných prostriedkov a stave vybudovanej infraštruktúry 
súvisiacej s chovom a venčením psov na území mesta. Na základe uvedenej správy 
bude Mestské zastupiteľstvo v Žiline opätovne schvaľovať výšku finančných 
prostriedkov na ďalšie riešenie tejto problematiky.

0 t -87- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 167/2019
k Prenájmu časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom
vybudovania nabíjacej stanice

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 10 rokov, odo dňa účinnosti zmluvy 
na časti pozemkov pare. č. KN-C 3270/17 a KN-C 3270/1 zast. pl. a nádv. 
o celkovej výmere 49,5 m2 v k. ú. Žilina za cenu 60 €/rok/celý predmet nájmu a to
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3/5 väčšinou všetkých poslancov so Západoslovenskou energetikou a. s., so sídlom 
Čulenova 6, Bratislava 816 47, IČO: 36677281 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu vybudovania 
a prevádzkovania verejnej elektro-nabíjacej stanice pre vozidlá s elektrickým, alebo 
hybridným pohonom.

V Žiline _______ * '°7' ^

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 168/2019
v

ku Vstupu mesta Žilina do Smart cities klubu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. vstup mesta Žilina do Smart cities klubu

V Žiline 0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 169/2019
k Informatívnej správe o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za
rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 
za rok 2018

0 4 -07- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 170/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení 
neskorších zmien

V Žiline 0 4 “07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 171/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov poskytované mestom Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019 o podmienkach poskytovania finančných 
príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o 
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov poskytované mestom Žilina

0 4 -07- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 172/2019
k Dodatku k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje
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1. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny VI., Žilina zo dňa 
04.11.2003, č. j.: 309/18/2003, vydanej Mestom Žilina v znení neskorších dodatkov

V Žiline
0 4 -07- 2019

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 173/2019
k Návrhu na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. odvolanie delegovaného zástupcu zriaďovateľa, Ľuboša Nosického, z Rady školy pri 
ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina

2. delegovanie zástupcu zriaďovateľa, Mgr. Jaroslava Bačíka, do Rady školy pri ZŠ s MŠ, 
Školská 49, Žilina f____

V Žiline 0 4 -07" 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 174/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. návrh na úpravu čl. 3 ods. 2:
pôvodný text „Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov je 10,00 € najedno 
dieťa.“
nahradiť nasledovne:
„Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov je 10,00 € za prvé dieťa a 5,00 € 
za každé ďalšie dieťa v rodine.“
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2.

V Žiline

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Žilina v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

04 -07- 2018
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 175/2019
k Návrhu na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrhu uznesenia na poskytovanie výkonov
navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. zrušenie Uznesenia č. 74/2015 k bezodplatnému poskytovaniu výkonov medzi 
rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina

II. schvaľuje

1. Odplatné poskytovanie výkonov medzi príspevkovými a rozpočtovými 
organizáciami zriadenými mestom Žilina a ostatnými subjektmi, ktoré o to 
požiadajú pri využívaní priestorov školy, telocviční, športových hál a športových 
objektov a iných objektov zverených do správy na základe riadne uzatvorenej, 
podpísanej a zverejnenej zmluvy, za rovnakých nediskriminačných podmienok 
pre všetkých záujemcov tak, aby boli riaditeľom - štatutárom školy naplnené 
podmienky pre efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom.
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami nakladania 
s majetkom mesta Žilina pri rešpektovaní osobitného právneho predpisu a to 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Musí však byť 
uplatnené prednostné právo rozpočtových organizácií pred poskytovaním 
priestorov iným subjektom.

2. Bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami 
zriadenými mestom Žilina pri organizovaní individuálnych súťaží, olympiád a 
pri rozvoze stravy v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien

3. Elokované pracoviská škôl a školských zariadení si uplatňujú odplatné 
poskytovanie výkonov vo výške prevádzkových nákladov a nájomného podľa 
platných zmlúv
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III. žiada

1. prednostu Mestského úradu v Žiline o dofinancovanie prípadného výpadku príjmov 
škôl a školských zariadení v súvislosti s prijatím tohto uznesenia

Účinnosť uznesenia s platnosťou od 01.09.2019

V Žiline 0 4 -07- 7019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 176/2019
k Návrhu na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na podujatiach,
organizovaných mestom Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. navrhuje

1. primátorovi mesta zaviesť používanie papierového alebo kompostovateľného riadu 
ako náhrady plastovej verzie na podujatiach, organizovaných mestom Žilina a 
spojených s podávaním rýchleho občerstvenia v prípadoch, kde môže mesto túto 
podmienku zaviesť formou regulácie v príslušnom zmluvnom vzťahu s 
prevádzkovateľom/poskytovateľom takéhoto občerstvenia T—.

V Žiline 0 k -07- 2010
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 177/2019
k Návrhu zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Zmenu rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline - článok 10, bod 3

V Žiline 0 k -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 178/2019
k Revitalizácii verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina
(doplnenie)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Zaradenie chodníka s vedľajšou funkciou bežeckej dráhy do projektu Revitalizácia 
verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina tak, ako je 
uvedené v prílohe.

V Žiline 0 4 -07- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 179/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. žiada primátora.

1.

V Žiline

aby vedenie mesta zaujalo aktívny prístup pri riešení plánovanej hromadnej 
výstavby bytov „bytový komplex Pod lipami - Budatín“ v mestskej časti Budatín 
v súlade s požiadavkami občanov z petície odovzdanej do podateľne mesta 
30.05.2019 a so závermi prijatými na mimoriadnej komisii územného plánovania 
a výstavby, ktorá zasadala dňa 30.05.2019

0 4 -0/" 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 180/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. poveruje

1. výkonom funkcie sobášiaceho s účinnosťou od 01.08.2019 - poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Žiline nasledovne:

Mgr. Branislava Delinčáka 
Bc. Jozefa Juriša, MBA
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2. výkon funkcie bude príležitostný, mimo rozpisu stálych služieb

V Žiline Q 4 -07- 2019 
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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