
mesrské zzxsrupírelstvo v žíliwe

UZNESENIE

v

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2019

Uznesenie č. 188/2019
k Správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

V Žiline 2 7 -09- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 189/2019 
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá hlavnej kontrolórke

1. dopracovať Správu č. 6/2018 - Kontrola voči povinnej osobe: Žilina Invest, s.r.o., 
uvádzanej pod bodom 1. predkladaného materiálu nasledovne:
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doplniť mestskému zastupiteľstvu odpovede na konkrétne otázky, ktoré boli 
schválené uznesením MZ v Žiline 252/2017 a na ktoré v uvedenej Správe č. 6/2018 
nebolo zodpovedané:

Boli vynaložené finančné prostriedky Žilina Invest v rokoch 2015 - 2017 
adekvátne hlavným cieľom spoločnosti, ktorými sú: kolaudácia cesty 11/583A, 
jej zaradenie do cestnej siete a likvidácia spoločnosti?
Je hospodárne, keď si spoločnosť Žilina Invest v rokoch 2016-2017 požičiava 
peniaze a zároveň vynakladá veľké finančné prostriedky na odmeny konateľov, 
neprimerane financované ekonomické služby a pod.?
Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina Invest v rokoch 2015 - 2017 za 
ekonomické služby (vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy 
a ekonomické práce s tým spojené), ktoré vykonávali firmy M. Kaľavský - 
STEP a IustitiaOmnibus adekvátne naozaj vykonanej práci?
Sú vynaložené náklady Spoločnosti Žilina Invest v rokoch 2015 - 2017 za 
položky „dažďová kanalizácia - údržba (kontrolu poklopov)“ adekvátne naozaj 
vykonanej práci?
Je hospodárne, keď si spoločnosť Žilina Invest požičiavala peniaze od firmy, 
ktorá patrí bratovi viceprimátora a konateľa Patrika Gromu, keď mohla takéto 
peniaze získať navýšením základného imania Mestom Žilina v spoločnosti? 
Žilina Invest za poplatky a úroky pôžičky (faktoringu) zaplatila firme 
viceprimátorovho brata Alberta Gromu sumu 16 910,10 eur. Je hospodárne, keď 
si teraz požičiava od firmy JK Building?
Došlo k porušeniam zákona o verejnom obstarávaní kvôli klientelizmu pri 
obstarávaní reklamy, grafických prác, ekonomických služieb a pod.?
Je transparentné, keď spoločnosť Žilina Invest zverejňuje výzvy a výsledky 
svojho verejného obstarávania na svojej web stránke len do marca 2015a potom 
už nie?
Prečo nie sú na web stránke mesta Žilina zverejnené všetky obstarávania 
spoločnosti Žilina Invest a prečo sú vo viacerých prípadoch zverejnené len 
výzvy a výsledky nie?

R

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

V Žiline 2 1 -09” 2019

Uznesenie č. 190/2019 
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá hlavnej kontrolórke mesta,

1. aby predkladané výstupy z kontrol UHK boli exaktné, zrozumiteľné a s jasne 
definovanými závermi pri zachovaní princípu nestrannosti a objektívnosti 
s dôrazom na dôsledné prípadne analogické uplatňovanie postupov v súlade so
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zákonom o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z. a s poukazom na povinnosti 
oprávnenej osoby vyplývajúce z § 20 ods. 4 písm. e) pri závažnom porušení 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR

II. žiada štatutárneho zástupcu mesta.

1. aby kládol dôraz a dôsledne konal, vrátane vyvodenia osobnej ako aj finančnej 
zodpovednosti, ale aj trestnoprávnej zodpovednosti voči zamestnancom alebo iným 
povinným osobám, ktorí sú zodpovední za porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov na základe kontrolných zistení a záverov výstupov z kontrol 
Hlavného kontrolóra mesta Žilina

V Žiline 2 7 -09“ 2019 A
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 191/2019 
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá hlavnej kontrolórke mesta Žilina.

1. aby na základe vykonanej kontroly a predloženej Správy č. 4/2019 - Kontrola 
postupu Mestskej polície Žilina - vyplatenia odmeny náčelníkovi Mestskej polície 
v Žiline na základe dohody zo dňa 06.08.2018 pre dôvodné podozrenie, že bývalý 
primátor konal nad rámec zákonných oprávnení, čo zakladá dôvodnú obavu zo 
spáchania trestného činu Zneužitia právomoci verejného činiteľa alebo iného 
správneho deliktu a postupovala v súlade so zákonom o finančnej kontrole č. 
357/2015 Z. z. a s poukazom na § 20 ods. 4 písm. e)

II. žiada štatutárneho zástupcu mesta Žilina.

1. aby odstúpil Správu hlavného kontrolóra mesta č. 4/2019 - Kontrola postupu 
Mestskej polície Žilina - vyplatenia odmeny náčelníkovi Mestskej polície v Žiline 
na základe dohody zo dňa 06.08.2018 vrátane celého spisu na Okresnú prokuratúru 
na preskúmanie, či došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu Zneužitia 
právomoci verejného činiteľa alebo iného správneho deliktu bývalým 
primátorom mesta Žilina pri podpise Dohody o ukončení pracovného pomeru 
s bývalým náčelníkom mestskej polície v rozsahu priznaných náhrad

V Žiline 2 7 '0S" 2813 a
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 192/2019
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada štatutárneho zástupcu mesta Žilina - zástupcu zriaďovateľa,

1. aby konal v súlade s § 3 ods. 7 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve:

7) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ..

s poukazom na výsledky kontrolných zistení pri opakovaných kontrolách Hlavného 
kontrolóra mesta Žilina v CVC Kuzmányho 105, Žilina s poukazom na zistené 
závažné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov

v Žiline 2 7 -09- 2019 _ _ _ _ _ _
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 193/2019 
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá hlavnej kontrolórke

1. Dopracovať Správu č. 6/2018 - Kontrola voči povinnej osobe: Žilina Invest, s.r.o., 
uvádzanej pod bodom 1. predkladaného materiálu a to doplniť a poskytnúť 
mestskému zastupiteľstvu informácie a skutočnosti zistené v priebehu výkonu 
kontroly, ktoré Správa neobsahuje a neposkytla dostatok podkladov vzhľadom na 
skutočnosť, že je dôvodná obava, že práve tieto môžu mať rozhodujúci vplyv pre 
ďalšie možné konanie vo veci, s poukazom na dôvodné podozrenie zo spáchania 
trestného činu Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, 
Prekročenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a Zneužitie právomocí 
verejného činiteľa, s dôrazom na skutočnosť, že konateľ spoločnosti zároveň 
zastával vysokú verejnú funkciu na úrovni mesta, to 1. zástupca primátora, prípadne 
iných správnych deliktov, v dôsledku ktorých boli poškodené právom chránené 
záujmy mesta.

Rozsah požadovaných informácií odznel v celom rozsahu v diskusii k bodu 
rokovania, z čoho najmä žiadame doplniť:

Aké opravy boli vykonávané v účtovníctve povinnej osoby - rozsah, 
opodstatnenie, vplyv ako aj nevyhnutnosť vykonania týchto opráv podľa 
jednotlivých účtovných období?
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Ak kontrola umožnila vrátiť už prevzaté doklady (za rok 2016), aký vplyv mali 
opravy DP, ale aj úkony s tým spojené, na ochranu právom chránených 
záujmov mesta?
Aký dôvod uviedla externá spoločnosť, keď odmieta vydať účtovné doklady 
za rok 2015?
Dozorná rada si plnila alebo neplnila úlohy vyplývajúce zo svojho postavenia 
u povinnej osoby? - v správe nie je vyhodnotené a neuvádza sa.
Odstrániť rozpor v správe v tvrdení na strane 5, kde sa konštatuje, že bolo 
zistených 15 nedostatkov týkajúce sa hospodárenia spoločnosti a nakladania 
s majetkom, ktoré vo svojej podstate „nepredstavujú porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov“ a následne pri klasifikovaní jednotlivých 
nedostatkoch je jasne a nespochybniteľné uvedené, že boli porušené 
konkrétne ustanovenia všeobecne záväzných a platných právnych 
predpisov SR.
Uviesť konkrétne skutočnosti - rozsah, obsah, výšku ako aj dopad na 
hospodárenie spoločnosti pri porušení podľa bodu 10. all. na strane 6 
predkladaného materiálu.
Bližšie špecifikovať a objasniť aké služby a bližší popis skutočností a voči 
komu boli uhradené v roku 2015 v sume 16 500,-€ uvedené na strane 9. 
Doplniť vyhodnotenie mieru opodstatnenosti a nevyhnutnosti objednania 
služieb faktoringu v rozsahu, ako sa v správe uvádza s dôrazom na ochranu 
záujmov mesta a právom chránených záujmov mesta.
Doplniť vysvetlenie konateľa spoločnosti, za akým účelom a s akým zámerom 
prenechal hnuteľné veci v hodnote 4 239,43 € do bezodplatne výpožičky 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Doplniť vyhodnotenie takéhoto konania konateľa spoločnosti zo strany 
kontrolného orgánu s dôrazom na ochranu ako záujmov mesta, tak aj jeho 
spoločnosti.
Spracovať a predložiť analýzu efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti 
a účinnosti vynaložených nákladov za roky 2015, 2016 a 2017 uvádzaných 
na strane 11-13 predkladaného materiálu vrátene zverejnenia výnosov za 
uvádzané obdobie.
Spracovať a predložiť výsledky hospodárenia povinnej osoby za roky 2015, 
2016 a 2017.

2. Požadované doplnenie správy žiadame spracovať pri zachovaní princípu 
nestrannosti, objektívnosti a odbornosti s dôrazom na ochranu záujmov mesta 
a právom chránených záujmov mesta.

V Žiline 2 7 -09- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol s vyňatím kontroly - Žilbyt, s.r.o.

Uznesenie č. 194/2019
k Správe o výsledkoch kontrol

V Žiline 2 / 'M' ^
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 195/2019
v

k Informatívnej správe o technicko - ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o technicko - ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina 

II. odporúča

1. zaradiť do investičných akcií realizáciu tepelnej izolácie vonkajšieho plaveckého 
bazéna a predložiť informáciu o vyťaženosti krytého bazéna a informáciu o výške 
cien prenájmu za roky 2018 a 2019, a to na základe schváleného uznesenia komisie 
finančnej a majetkovej

V Žiline
2 7 -08- 2019

ň V

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 196/2019
k Schváleniu investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Spolufmancovanie stavby „Považský Chlmec - Stoková sieť“ - II. etapa, ktorú 
budú realizovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ako vlastník 
a prevádzkovateľ budúcej splaškovej kanalizácie na území Mesta - v mestskej časti 
Považský Chlmec, a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. A/2010/00107-
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3/Ros zo dňa 18.01.2010, právoplatné a vykonateľné dňa 22.03.2010, a to objektu 
dažďovej kanalizácie, ktorý bude mesto Žilina následne vlastniť a spravovať, 
v predpokladanej sume spoluúčasti Mesta Žilina 1 290 949,97 EUR s DPH.

2. V prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávania podľa 
zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude nižšia, budú sa Mesto Žilina 
a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej aj ako „SEVAK“) podieľať na 
financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa vysúťaženej ceny, a na 
financovaní objektov, ktoré spolufinancuj ú, percentuálnym pomerom, ktorý 
vychádza z predpokladaných nákladov. V prípade, že výsledná suma, určená 
výsledkom verejného obstarávateľa podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom 
stavebných prác bude vyššia, budú sa zmluvné strany (Mesto Žilina a SEVAK) 
podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa vysúťaženej ceny 
a na financovaní objektov, ktoré spolufinancuj ú, percentuálnym pomerom, ktorý 
vychádza z predpokladaných nákladov.

3. Náklady na projektovú dokumentáciu (DÚR, DSP, DRS) a náklady na stavebný 
dozor, ak sa bude vykonávať externe, sa budú znášať exaktne alebo pomerne, pričom 
percentuálny pomer bude určený podľa vysúťaženej hodnoty (ceny) stavebných 
objektov, ktoré výlučne financuje alebo spolufinancuje SEVAK, a ktoré výlučne 
financuje alebo spolufinancuje Mesto Žilina.

4. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o bezodplatnom 
zriadení vecného bremena medzi:

budúcim povinným z vecného bremena - Mestom Žilina a budúcim 
oprávneným z vecného bremena - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., 
so sídlom: Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 36 672 297,

- na predmetných pozemkoch parcela č. KNC 2394, KNC 2395, KNC 2396, KNC 
2402/2, KNC 2398, KNC 2397, KNC 2399/1, KNC 2400/3, KNC 2402/2, KNC 
2404/3, KNC 764/2, KNC 764/4 a KNC 2393 v katastrálnom území Považský 
Chlmec, vo výmere pásma ochrany potrubia verejnej kanalizácie uloženej na 
týchto pozemkoch,

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 
kanalizačného potrubia na jeho pozemkoch, nebudovať stavby, neumiestňovať 
trvalé zariadenia, nevykonávať výkopy a nevysádzať trvalé porasty nad 
potrubím a v jeho pásme ochrany a ostatné oprávnenia budúceho oprávneného 
podľa zmluvy, ako aj v práve budúceho oprávneného vybudovať kanalizačné 
potrubia v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy, oprávnenie aj v budúcnosti 
vstupovať na predmetné pozemky za účelom realizácie, prevádzkovania, 
rekonštrukcie, modernizácie alebo prípadnej údržby či opráv na potrubí a 
povinnosti oprávneného z vecného bremena prípadnú vzniknutú škodu pri 
výkone oprávnení odstrániť uvedením do pôvodného stavu, resp. finančne 
uhradiť vzniknutú škodu v prospech povinného,

stým, že pásmo ochrany potrubia verejnej kanalizácie bude v šírke 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia vodorovne na obidve strany a presne bude 
stanovené geometrickým plánom, ktorý dá vypracovať budúci oprávnený a bude
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prílohou zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby: „Považský Chlmec - 
stoková sieť - zmena stavby pred dokončením II. etapa“.

V Žiline 2 7 -09- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 197/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1059/5, vodná pl. 
o výmere 25 m2 v zmysle GP 36442500-130/2019 v k. ú. Vranie a jeho odpredaj 3/5 
väčšinou všetkých poslancov p. Daši Kadlecovej, bytom Hodžova 205/14, Žilina, 
s manž. Vlastimilom Kadlecom, bytom Bojničky 333 za cenu stanovenú 
metodickou pomôckou, schválenou uznesením 53/2018 vo výške 45,03 €/m2, čo 
predstavuje celkovú čiastku 1 155,75 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie 
trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaná časť pozemku tvorí prístup 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.

V Žiline 2 7 -09- 2019
q ÍL

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 198/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. neschvaľuje

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1035/3, zast. pl. 
anádv. o výmere 101 m2 v zmysle GP 3/2019 v k. ú. Vranie a jeho odpredaj 3/5 
väčšinou všetkých poslancov p. Štefanovi Pažickému s manž. Vierou Pažickou, 
obaja bytom Labutia 258/130 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 
68/2019 v celkovej hodnote 1 836,71 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 
220 € a náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného
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zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný 
pozemok tvorí prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.

V Žiline ■' 7
ÍK- ^

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 199/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1561/137, orná 
pôda o výmere 246 m2 v k. ú. Trnové, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov MUDr. Jaroslavovi Rýchlikovi s manž. Annou Rýchlikovou, obaja 
bytom Za potokom 611/17 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom 67/2019 vo 
výške 7 126,88 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku v hodnote 140 
€ a náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadaný 
pozemok priamo nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov.

A ^

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

V Žiline 2 7 -09- 2019

Uznesenie č. 200/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1593/6, vodná pl. 
o výmere 182 m2 v zmysle GP 29/2016 v k. ú. Bánová, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Dúbravská 
cesta 14 Bratislava, IČO: 35 919 001 za cenu určenú mestským zastupiteľstvom vo 
výške 50 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 9 100 €, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o stavbu 
diaľnice Dl Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka“. NDS, a. s. Bratislava, IČO: 
35 919 001 uhradí náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €.

V Žiline L 7 _________
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 705/4, zast. pl. 
anádv. o výmere 7 m2 a pare. č. KN-C 705/5, zast. pl. anádv. o výmere 51 m2 
v zmysle GP 45/2017 vk.ú. Zádubnie a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov p. Františkovi Jaššovi, bytom Gerlachovská 3105/10 Žilina za cenu 
určenú znaleckým posudkom 11/2019 vo výške 3 181,20 €, ktorá bola zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku v hodnote 199 € a náklady za určenie trhovej ceny 
vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu ich majetkovoprávneho vysporiadania, nakoľko 
sú v dlhodobom užívaní žiadateľa.

Uznesenie č. 201/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

n

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

V Žiline
2 7 -09- 2019

Uznesenie č. 202/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. neschvaľuje

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 3669/19, zast. 
pl. a nádv. o výmere 682 m2 a pare. č. KN-C 3669/20, zast. pl. a nádv. o výmere 161 
m2 v zmysle GP 1/2019 v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov Ing. Miroslavovi Sutaríkovi s manž. Mgr. Alenou Sutaríkovou, obaja 
bytom Mikovíniho 1132/32 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom 10/2019 
vo výške 88 435,61 €, ktorá bola zvýšená o polovicu hodnoty znaleckého posudku 
v sume 99,50 € a polovičné náklady za určenie trhovej ceny vo výške 15 €, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
z dôvodu, že žiadatelia sú vlastníkmi susediacich nehnuteľností a plánujú 
revitalizovať nábrežie Rajčianky.

V Žiline
2 1 -09- 2019 A (V

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. neschvaľuje

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 3669/21, zast. 
pl. a nádv. o výmere 756 m2 a pare. č. KN-C 5987/50, zast. pl. a nádv. o výmere 120 
m2 v zmysle GP 47643871-9/2019 v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov spoločnosti AD s.r.o., so sídlom Priemyselná 1 Žilina, IČO: 
36 399 256 za cenu určenú znaleckým posudkom 10/2019 v celkovej výške 
91 893,02 €, ktorá bola zvýšená o polovicu hodnoty znaleckého posudku v sume 
99,50 € a polovičné náklady za určenie trhovej ceny vo výške 15 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že 
žiadateľ je vlastníkom susediacich nehnuteľností a plánuje ich zrevitalizovať.

Uznesenie č. 203/2019
Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

V Žiline 2 7 -OS- 2019 n
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 204/2019
Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. sťahuje z rokovania návrh v znení:

„I. schvaľuje

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 4886/261, 
zast. pl. o výmere 8 m2 v zmysle GP 36442500-70/2017 v k. ú. Žilina a jeho 
odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Dane Linetovej, bytom Tulipánová 
1926/17 Žilina, za cenu stanovenú metodickou pomôckou, schválenou uznesením 
53/2018 vo výške 100,37 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 832,96 €, ktorá 
bola zvýšená o náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, 
že pozemok priamo nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľky.“

V Žiline 2 7 -OS- 2019
K

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

A
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 1034/6, zast. pl. 
a nádv. o výmere 9 m2 a pare. č. KN-C 1033/2, ostat. pl. o výmere 56 m2 v zmysle 
GP 46474803-19/2018 v k. ú. Zádubnie a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov do podielového spoluvlastníctva Ing. Ivanovi Drevenému, PhD., s manž. 
Ing. Katarínou Drevenou, obaja bytom Hlinská 2589/20 Žilina a p. Jánovi 
Luptákovi s manž. Katarínou Luptákovou, obaja bytom Richtárska 33/14 Žilina za 
cenu určenú znaleckým posudkom 12/2019 v celkovej výške 3 537,50 €, ktorá bola 
zvýšená o hodnotu znaleckého posudku v hodnote 199 € a náklady za určenie 
trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu ich majetkovoprávneho vysporiadania 
a získania prístupu k svojím nehnuteľnostiam.

Uznesenie č. 205/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

2 7 -09- 2019
V Žiline 6 ■

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 206/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, pare. č. KN-C 8108, zast.pl. 
o výmere 803 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 
úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 
a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 
spoluvlastníkom bytového domu na ul. Javorová, súp. č. 3070 v Žiline, zapísanom 
na LV č. 5669, kat. úz. Žilina, a to: Liam Michael Raftery, trvale bytom 11 New 
Abbey, R56 H306 Castlemartin Lodge, Kilcullen, Co. Kildare, Írsko a manželka 
Katarína Raftery, rod. Chmulíková, trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina - 
podiel 84/3896 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 €/m2 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, pare. č. KN-C 7945, zast.pl. 
o výmere 1456 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 
úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100
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a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 
spoluvlastníkom bytového domu na ul. Osiková, súp. č. 3210 v Žiline, zapísanom 
na LV č. 5896, kat. úz. Žilina, a to: Alžbeta Česneková, rod. Česneková, trvale 
bytom Osiková 3210/2, 010 07 Žilina - podiel 69/6636, Ing. Michal Varga, trvale 
bytom Utekáč 1304/97, 985 06 Utekáč - podiel 69/6636 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 €/m2 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.

3. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, pare. č. KN-C 1472/43, zastavaná 
plocha a nádvorie, o výmere 487 m2, zapísaného na LV č. 1170, vedenom Okresným 
úradom Žilina, katastrálny odbor okres Žilina, obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 
ul. Mateja Bela, súp. č. 3448 v Žiline, zapísanom na LV č. 1672, vedenom 
Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, okres Žilina, obec Žilina, kat. úz. 
Žilina, a to: Baránková Monika, rod. Novotná, bytom Mateja Bela 3448/83, Žilina 
010 15 v podiele 4984/208422, Ing. Angelová Valková Ralitsa rod. Valková, bytom 
Richnava č. 257, 053 51 v podiele 4984/208422 v íZ-ici, Ing. Gmuca Martin rod. 
Gmuca, bytom Richnava 257, 053 51 v podiele 4984/208422 v L-ici, Ďurinová 
Martina, rod. Cechová, bytom Skalité 1179, 023 14 v podiele 4984/208422, Ing. 
Kuliha Rastislav, rod. Kuliha a Gabriela Kulihová, rod. Barnášová ako manželia 
v BSM v podiele 4984/208422, Paľa Peter, rod. Paľa, Mateja Bela 3448/81, 010 15 
Žilina v podiele 4984/208422, Straňanek Jozef, rod. Straňánek, bytom Školská 
394/13, Rajecké Teplice, 013 13 v podiele 4984/208422, Hradská Marta, rod. 
Barčiaková, bytom Lietava č. 17, 013 18 v podiele 4984/208422, Putyra Róbert, rod. 
Putyra, bytom Družstevná 107/1, Belá 013 05 v podiele 4984/208422, Šošková 
Branislava, rod. Šošková, bytom Mateja Bela 3448/79, Žilina 010 15 v podiele 
6988/208422, Mgr. Hlavajčíková Michaela, bytom Mateja Bela 3448/79, 010 15 
Žilina v podiele 7813/208422, Kubička Filip, rod. Kubička, bytom Mateja Bela 
3448/79, Žilina 010 15 v podiele 6988/208422, 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., 
ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov. 4

4. Prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, pare. č. KN-C 6596, zastavaná 
plocha a nádvorie, o výmere 710 m2, zapísaného na LV č. 1100, vedenom Okresným 
úradom Žilina, katastrálny odbor okres Žilina, obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 
ul. A. Bernoláka, súp. č. 2178 v Žiline, postavenom na pare. č. KN-C 6596, 
zapísanom na LV č. 5630, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor, 
okres Žilina, obec Žilina, kat. úz. Žilina, a to: Mgr. Melišová Emília, rod. 
Jančovičová, Antona Bernoláka 2178/68, 010 01 Žilina podiel 76/4404, Šotkovský 
Róbert, rod. Šotkovský, bytom Chalúpková 158/22, Čadca podiel 76/4404 v Vá-ici, 
Ilavská Miriam rod. Ilavská, Dlhá nad Kysucou č. 243, 023 54 podiel 76/4404 v La
ici, Ing. Struharňanský Jozef, rod. Struharňanský, bytom Antona Bernoláka 
2178/70, 010 01 Žilina podiel 58/4404 v íZ-ici aBc. Struharňanská Beáta, rod. 
Očková, bytom Antona Bernoláka 2178/70, 010 01 Žilina podiel 58/4404 v Lrici,
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Ing. Juraj Adamčiak, rod. Adamčiak, bytom Likavka 955, 034 95 Likavka podiel 
76/4404 v VAici a Ing. Zuzana Paulínyová, rod. Paulínyová, bytom ul. Limbová 
3058/23, 010 07 Žilina podiel 76/4404 v 14-ici 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., 
ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov.

V Žiline l 1 -09- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 207/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. odkúpenie betónového mostíka v k. ú. Brodno od p. Ladislava Franca, bytom 
Brodno 223 za cenu 9 200 € v zmysle ZP 34/2019 v súvislosti s posunom vodného 
toku Brodnianky a následného rozšírenia miestnej komunikácie v k. ú. v rámci 
stavby: „SO Premostenie potoka-mostný objekt Žilina“.

2 7 -09- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 208/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov v zmysle GP 109/2018 
a 113/2008 v k. ú. Bánová zapísaných na LV č. 3139 a 1085 v k. ú. Bánová za cenu 
určenú ZP 60/2018 vo výške 28,42 €/m2 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania 
„Chodníka na ulici k Cintorínu“ v k. ú. Bánová nasledovne:
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Po 
r. č

stav podľa E-KN
novonavrhovaný stav podľa 

GP
vlastníci

KN-E

vlastn.
podiel

druh
pozemk

u
GP č.

D
ie
!

nová
parcela
C-KN

vý
me
ra

vlastník - meno, 
priezvisko, adresa

vlastn.
podiel
(prevá

dz.
podiel

cena
€/m2

podľa
ZP

LV Parcela

1 3139 810/732 11/12 zast.pl. 109/2018 1 1397/9 43

Keblovský Ľubomír, 
Bernolákova 706/6,
850 01 Hlohovec 11/12 28,42

2 3139 810/732 11/12 zast.pl. 109/2018 2 1322/26 5

Keblovský Ľubomír, 
Bernolákova 706/6,
850 01 Hlohovec 11/12 28,42

3 3139 810/732 1/12 zast.pl. 109/2018 1 1397/9 43

PhDr. Taranová Ďurdíková 
Vladimíra, Škultétyho 
2863/48,010 01 Žilina 1/12 28,42

4 3139 810/732 1/12 zast.pl. 109/2018 2 1322/26 5

PhDr. Taranová Ďurdíková 
Vladimíra, Škultétyho 
2863/48,010 01 Žilina 1/12 28,42

5 1085 810/58 1/6 orná p. 113/2018 1 1397/17 7

Štalmašková Marta r. 

Zelníková, Oslobodenia č. 
48, 010 04 Žilina - Bánová 1/6 28,42

6 1085 810/58 1/6 orná p. 113/2018 2 1322/32 96

Štalmašková Marta r. 

Zelníková, Oslobodenia č. 
48, 010 04 Žilina - Bánová 1/6 28,42

7 1085 810/58 1/6 orná p. 113/2018 1 1397/17 7

Kováčiková Gabriela r. 
Sojková, Ing. Oslobodenia 
č. 48/39, 010 04 Žilina 4 1/6 28,42

8 1085 810/58 1/6 orná p. 113/2018 2 1322/32 96

Kováčiková Gabriela r. 
Sojková, Ing. Oslobodenia 
č. 48/39, 010 04 Žilina 4 1/6 28,42

9 1085 810/58 1/3 orná p. 113/2018 1 1397/17 7

Szabó Jozefné r. Szigety
Ěva, Szent László 13/b,

1183 Budapešť 18,
Maďarsko 1/3 28,42

10 1085 810/58 1/3 orná p. 113/2018 2 1322/32 96

Szabó Jozefné r. Szigety
Eva, Szent László 13/b,
1183 Budapešť 18,
Maďarsko 1/3 28,42

2 7 -09- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. ruší

1. uznesenie 134/2019 zo dňa 25.06.2019 

II. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 20 rokov, odo dňa účinnosti zmluvy

Uznesenie č. 209/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

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, 
ICO: 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.

2 7 “09- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 210/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s 3-
mesačnou výpovednou lehotou s p. Antonom Poništom, bytom Piešťanská 2991/6 
Žilina, na časť pozemku pare. č. KN-C 7772, zast.pl. a nádv. o výmere 1,34 m2 za 
cenu 15 €/m2/ročne, čo predstavuje celkovú čiastku 20,10 €/ročne, 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 umiestnenia boxu pre elektrický invalidný vozík.

V Žiline 2 7 -03- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina



Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
s Alenou Martiniakovou, bytom Dubová 3273/27, 010 07 Žilina, na časť pozemku 
pare. č. KN-C 7980/1, ostatná plocha v k. ú. Žilina na Ul. Obvodová, o výmere 10,9 
m2 pod umiestneným predajným stánkom so sortimentom predaja potravinárskeho 
tovaru bez alkoholických a tabakových výrobkov za cenu 114 €/m2/ročne, čo 
predstavuje celkovú čiastku 1.242,60 €/ročne, 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.

Uznesenie č. 211/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

V Žiline
1 7 -09- 2019 ft-tv

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 212/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30. júna 
2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory telocvične + 
prevádzkové miestnosti prislúchajúce k telocvični nachádzajúce sa v ZS Jarná 20 
o celkovej výmere 404 m2 a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so školským 
zariadením Centrum voľného času, Kuzmányho 105 Žilina, ICO: 37810961, za cenu 
nájmu vo výške 9€/hodina + prevádzkové náklady 5 €/hodina, čo predstavuje spolu 
čiastku 14 €/hodina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom športovej činnosti detí, a to 
pohybová príprava, karate.

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30. júna 
2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory telocvične + 
prevádzkové miestnosti prislúchajúce k telocvični nachádzajúce sa v ZS s MŠ, 
Školská 49, Žilina o celkovej výmere 242 m2 a nebytové priestory školského ihriska 
nachádzajúce sa v ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina o celkovej výmere 594 m2 a to 3/5 
väčšinou všetkých poslancov so školským zariadením Centrum voľného času, 
Kuzmányho 105 Žilina, IČO: 37810961, za cenu nájmu telocvične + prevádzkové 
miestnosti prislúchajúce k telocvični vo výške 6,66 €/mesiac + prevádzkové náklady 
630 €/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku max. 636,66 C/mesiac (v skutočnosti 
podľa nájomnej zmluvy, podľa počtu skutočne realizovaných hodín), a za cenu
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nájmu školského ihriska vo výške 16,33 €/mesiac + prevádzkové náklady 
300€/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku max. 316,33 €/mesiac (v skutočnosti 
podľa nájomnej zmluvy, podľa počtu skutočne realizovaných hodín), ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí za účelom športovej činnosti detí, a to pohybová príprava, futbal a 
basketbal.

3.

a) uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30. 
júna 2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory telocvične 
+ prevádzkové miestnosti prislúchajúce k telocvični nachádzajúce sa v ZS 
Martinská 20 o celkovej výmere 310,41 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov so školským zariadením Centrum voľného času, Kuzmányho 105 
Žilina, ICO: 37810961, za cenu nájmu vo výške 2,50 €/mesiac + prevádzkové 
náklady 7,50 €/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku 10 €/mesiac, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí za účelom športovej činnosti detí, a to volejbal.

b) uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 30. 
júna 2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory bazénu + 
prevádzkové miestnosti prislúchajúce k bazénu nachádzajúce sa v ZŠ Martinská 
20 o celkovej výmere 261,65 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so 
školským zariadením Centrum voľného času, Kuzmányho 105 Žilina, IČO: 
37810961, za cenu nájmu vo výške 2,50 €/mesiac + prevádzkové náklady 17,50 
€/mesiac, čo predstavuje spolu čiastku 20 €/mesiac, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí za účelom športovej činnosti detí, a to volejbal.

4. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa platnosti a účinnosti tohto 
uznesenia do 30.06.2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na priestory telocvične 
v športovej hale na ulici V. Javorku, Žilina v správe Centra voľného času, 
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina (ďalej iba „telocvičňa“) medzi správcom telocvične 
Centrum voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina, IČO: 37810961 (ďalej iba 
„CVČ“) a Základnou školou, V. Javorku 32, 010 01 Žilina, IČO: 37812904 (ďalej 
iba „ZŠ“), za cenu nájmu 1 € / mesačne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, za účelom zabezpečenia vyučovacieho a tréningového procesu 
žiakov základnej školy.

5.
a) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s 3- 

mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory v ZŠ Limbová 30, Žilina 
o celkovej výmere 317,33 m2 nachádzajúce sa v priestoroch bloku E: trieda na 
1. poschodí o výmere - trieda 83,02 m2, kabinet 20,09 m2, trieda na 2. poschodí 
o výmere 41,24 m2, multimediálna trieda 41,24 m2, v bloku C: malá telocvičňa 
o výmere 172,98 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou 
Súkromná základná umelecká škola, Ružová 1637, 01001 Žilina, IČO: 
42 433 495, za cenu nájmu vo výške 69,40 €/mesiac, + prevádzkové náklady 
208,20 €/ mesiac, spolu 277,40 €/ mesiac, ako prípad hodný osobitného zreteľa
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podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za účelom 
organizovania záujmovej umeleckej činnosti detí v odboroch výtvarný, hudobný 
a tanečný.

b) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú od 01.01 2020 s 3-mesačnou 
výpovednou lehotou na nebytové priestory v ZS Limbová 30, Žilina o celkovej 
výmere 204,67 m2 nachádzajúce sa v priestoroch bloku B na 1. poschodí 
o výmere - trieda 69 m2, šatňa 16,24 m2, kabinet 32,48 m2, WC 11,20 m2 (spolu 
128,92 m2) a v priestoroch bloku A na prízemí o výmere - trieda 36 m2, šatňa 
18 m2, kabinet 18 m2, WC 3,75 m2 (spolu 75,75 m2), a to 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov so spoločnosťou Sunrise Childcare centre s.r.o., Zástranie 116, 
010 03 Žilina, IČO: 47463023, za cenu nájmu vo výške 511,67 €/mesiac + 
prevádzkové náklady 250 €/ mesiac, spolu 761,68 €/mesiac, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, za účelom prevádzky denného detského centra.

c) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s 3- 
mesačnou výpovednou lehotou na nebytový priestor v ZŠ Limbová 30, Žilina 
o celkovej výmere 0,77 m2 nachádzajúci sa v priestoroch vestibulu školy, a to 
3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou RAJO a.s., Studená 35, 82355 
Bratislava, IČO: 312 329 519, za cenu nájmu vo výške 1 €/rok, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, za účelom umiestnenia a prevádzky mliečneho automatu pre realizáciu 
školského mliečneho programu poskytovaného žiakom školy.

6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 
30.09.2020 s 3-mesačnou výpovednou lehotou na priestory gymnastickej haly ZŠ 
Karpatská 8063/11, Žilina, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou 
Gymnastika a fitnes Žilina, občianske združenie, Dolná Trnovská 694/160, 010 01 
Žilina, IČO: 50372700, za cenu nájmu vo výške 120 €/mesiac + prevádzkové 
náklady 120 €/mesiac spolu 240 €/mesiac, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za účelom 
pokračovať v zabezpečení tréningov, zorganizovať Majstrovstvá sveta vo fitnes detí 
2020 v Žiline, organizovanie pretekov v športovej gymnastike a v gymnastike pre 
všetkých.

7.
a) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa 01.10.2019 do 30.06.2020 

s výpovednou lehotou 3 mesiace na nebytové priestory školského bazénu ZŠ 
Martinská 20, Žilina o celkovej výmere 261,65 m2 s priestormi o výmere: bazén 
218,75 m2, šatne 25,9 m2, sprchy + WC 17 m2, a to 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov so spoločnosťou NEREUS, Vysokoškolákov 8, 010 01 Žilina IČO: 
31940803, štatutár Ing. Pavol Košťan, za cenu nájmu: 2,50 €/hodinu užívania: 
spolu za obdobie 01.10.2019 do 30.06.2020 v šk. roku 2019/2020 je 417,50 € + 
prevádzkové náklady vo výške 17,50 €/hodinu užívania: spolu za obdobie 
01.10.2019 do 30.06.2020 v šk. roku 2019/2020 sú 2 922,50 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, za účelom prevádzky plaveckého klubu
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b) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú odo dňa 01.10.2019 do 30.06.2020 
s výpovednou lehotou 3 mesiace na nebytové priestory telocvične nachádzajúce 
sa v bloku G ZS Martinská 20, Žilina o celkovej výmere 310,41 m2 s priestormi 
o výmere: telocvičňa: 288,71 m2, šatne: 11 m2, sprchy + WC: 10,7 m2, a to 3/5 
väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou AKAZA, Karola Kmeťku 
3165/9, 010 08 Žilina, IČO: 50431277, za cenu nájmu: 2,50 €/hodinu užívania: 
spolu za obdobie 01.10.2019 do 30.06.2020 v šk. roku 2019/2020 je 920 € + 
prevádzkové náklady vo výške 7,50 €/hodinu užívania: spolu za obdobie 
01.10.2019 do 30.06.2020 v šk. roku 2019/2020 sú 2760,-€, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, za účelom prevádzky atletického klubu.

2 7 -09- 2019V Žiline
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 213/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 20 rokov odo dňa účinnosti zmluvy 
na pozemok pare. č. KN-C 1274/9, trv.tráv.p. o výmere 17 270 m2 v k. ú. Trnové, 
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Trnové, so sídlom Cintorínska 
1323/38 Žilina, zapísanú na LV č. 1445 pre k. ú. Trnové za cenu 1 €/ročne/celý 
predmet nájmu, za účelom vybudovania parku v k. ú. Trnové.

2. doplnenie pozemkov potrebných pre stavbu Domu smútku a prístupových 
komunikácií v Tŕňovom. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 20 rokov 
odo dňa účinnosti zmluvy na novovytvorené pozemky v zmysle geometrického 
plánu 123/19 vyhotoveného GEO-NET, s.r.o.:

Pare. č. KN-C 1276/2, ostat. pl. o výmere 77 m2.
Diel “4“ novovzniknutý pozemok KN-C 1273/5, tr.tráv.p. o výmere 49 m2 
Diel “5“ novovzniknutý pozemok KN-C 1273/6, tr.tráv.p. o výmere 512 m2 
Diel “6“ novovzniknutý pozemok KN-C 1273/7, tr.tráv.p. o výmere 27 m2 
Diel “7“ novovzniknutý pozemok KN-C 1400/1, zast. pl. o výmere 12 m2

V k.ú. Trnové, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Trnové, so sídlom 
Cintorínska 1323/38 Žilina, za cenu 1 €/ročne/celý predmet nájmu.

V Žiline 2 7 -09- 2019 a. k
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 214/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi budúcim povinným 
z vecného bremena Mestom Žilina a budúcim oprávneným z vecného bremena 
Žilinská teplárenská, a.s., so sídlom Košická 11 Žilina, IČO: 36 403 032, 
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (horúcovodu) a k nim 
prislúchajúcim ochranným pásmam, za účelom prevádzky, údržby na časti 
pozemku pare. č. KN-C 6588/1, zast. pl. anádv. o celkovej dĺžke 253 m v k. ú. 
Žilina. Po existujúcom zameraní bude vypracovaný geometrický plán a následne 
znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty za vecné bremeno.

2 7 -00- 2019
V Žiline tU

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 215/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. sťahuje z rokovania návrh v znení:

„I. schvaľuje

1. Zriadenie vecného bremena „ in rem “ v prospech oprávnených z vecného 
bremena, ako vlastníkov a spoluvlastníkov nehnuteľností v k. ú. Závodie: 
pare. č. KN-C 1780/14, pare. č. KN-C 1815/29, pare. č. KN-C 1815/31, 
pare. č. KN-C 1815/32,
pare. č. KN-C 1835/5, pare. č. KN-C 1835/10 zapísaných na LVč. 2679pre 
k. ú. Závodie
pare. č. KN-C 1780/7, pare. č. KN-C 1815/14 zapísaných na LV č. 2779 pre 
kú. Závodie
pare. č. KN-C 1835/4 zapísanej na LV č. 2605 pre kú. Závodie 
pare. č. KN-C 1835/13 zapísanej na LV č. 2653 pre kú. Závodie 
spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov, ako povinného z vecného 
bremena strpieť v rámci stavby: „IBV Hájik-Bradová - 1. etapa“ na 
pozemkoch:

© pare. č. KN-C 1472/908, zast. pl. a nádv. o výmere 988 m2 v zmysle GP 
43432611-074/2019 v k. ú. Závodie výstavbu komunikácie, užívanie, 
vykonávanie opráv, právo prechodu pešo, ako aj motorovými vozidlami, 
ako aj uloženie a trvalý prístup za účelom opravy a rekonštrukcie
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inžinierskych sietí (vodovod, splašková a dažďová kanalizácia) vo 
vyznačenom rozsahu spolu s ochranným pásmom v zmysle GP 
43432611-074/2019 v k ú. Závodie,

© uloženie a trvalý prístup za účelom opravy a rekonštrukcie inžinierskych 
sietí (vodovod, splašková a dažďová kanalizácia) vo vyznačenom 
rozsahu spolu s ochranným pásmom v zmysle GP 43432611-074/2019 
v k ú. Závodie pare. č. KN-C 1472/207, zast.pl. a nádv. v rozsahu 53 m2 
(diel,, 1 “ GP), pare. č. KN-C 1472/654, zast. pl. a nádv. v rozsahu 16 m2 
(diel „ 2 “ GP) a pare. č. KN-C 1472/738, zast. pl. a nádv. v rozsahu 9 m2 
(diel,, 3 “ GP) za jednorazovú odplatu určenú ZP č. 23/2019 v celkovej 
výške 17 972,09 €, ktorá holá zvýšená o hodnotu ZP vo výške 191,25 €. “

V Žiline 1 ; /%

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 216/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so 
Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960 
Žilina, ICO: 36 672 297, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
strpieť umiestnenie vodovodného potrubia so šachtami, vstupovať na predmetný 
pozemok za účelom realizácie, prevádzkovania, rekonštrukcie, modernizácie alebo 
prípadnej údržby či opráv na potrubí v rozsahu uvedeného v GP 014/2018 v k. ú. 
Žilina za jednorazovú odplatu určenú ZP 020-2019 vo výške 945,30 €. Ide 
o nasledovné pozemky:

LV
číslo

Parcel
né
číslo
C KN

Diel
č.
v GP

Výmera 
dielu v 
m2

Spoluv 
last n ie 
ky
podiel

Výmera
pripadajúca
na
spoluvlast.
Podiel

Jednorazo 
vá VŠH 

vecného 
bremena
€/m2

Jednorázov 
á odplata v 
€ za záber a 
podiel

Objekt
č.

č. GP

1100 4952/1 1 942 1/1 942,00 0,69 649,98 SO 01 014/2018
1100 4956 3 4 1/1 4,00 0,69 2,76 SO 01 014/2018
1100 4956 4 77 1/1 77,00 0,69 53,13 SO 01 014/2018
1100 4958/1 6 95 1/1 95,00 0,69 65,55 SO 01 014/2018
1100 4958/1 7 13 1/1 13,00 0,69 8,97 SO 01 014/2018
1100 4958/1 10 200 1/1 200,00 0,69 138,00 SO 04 014/2018
1100 4955/1 9 19 1/1 19,00 0,69 13,11 SO 01 014/2018
1100 7056/2 11 20 1/1 20,00 0,69 13,80 SO 04 014/2018

Spolu jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena: 945,30 €
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Vecné bremeno bude mať charakter „in rem“ a oprávneným z vecného bremena 
bude aj každý ďalší vlastník oprávnenej Stavby „SKV Žilina - rekonštrukcia 
prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie - 1. etapa“

2.

a)
Zriadenie vecného bremena „in rem“ medzi Mestom Žilina, Nám. obetí 
komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796, ako povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o., IČO: 
46 165 941, Mydlárska 7/A, 01001 Žilina, OR OS ZA, oddiel Sro, vl. č. 54706/L 
ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka 
zaťaženého pozemku registra CKN pare. č. 5777 o výmere 5050 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku registra CKN pare. č. 5779 
o výmere 6587 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v okrese: Žilina, 
obci: Žilina, katastrálne územie: Žilina, zapísaných na liste vlastníctva č. 1100, 
trpieť právo uloženia, údržby, rekonštrukcie a opravy inžinierskych sietí a za 
tým účelom právo vstupu, prechodu a prejazdu, a to v rozsahu vyznačenom 
v Geometrickom pláne č. 20-6/2019 (zaťažená parcela CKN 5777 je v rozsahu 
- diel 1 o veľkosti 18 m2, diel 2 o veľkosti 18 m2 a diel 3 o veľkosti 28 m2 
a zaťažená parcela CKN 5779 je v rozsahu - diel 10 o veľkosti 17 m2, diel 11 
o veľkosti 18 m2 a diel 12 o veľkosti 29 m2) v prospech oprávneného z vecného 
bremena, ktorým je každodobý vlastník pozemkov zapísaných na liste 
vlastníctva č. 9863, okres: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Žilina, a to:

parcela registra CKN pare. č. 1819 o výmere 250 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie
parcela registra CKN pare. č. 1823/6 o výmere 2462 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie.
parcela registra CKN pare. č. 1823/2 o výmere 290 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie
parcela registra CKN pare. č. 1823/14 o výmere 166 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie.“

V rámci stavby: „Viacúčelová bloková zástavba - Elektrárne Žilina“ za 
jednorazovú odplatu určenú ZP 17/2019 vo výške 2 754,98 €.

Zriadenie vecného bremena „in rem“ medzi Mestom Žilina, Nám. obetí 
komunizmu 1,011 31 Žilina, IČO: 00321796 ako povinným z vecného bremena 
a spoločnosťou ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o., IČO: 46 165 941, 
Mydlárska 7/A, 01001 Žilina, OR OS ZA, oddiel Sro, vl. č. 54706/L ako 
oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka 
zaťaženého pozemku registra CKN pare. č. 5778 o výmere 1233 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v okrese: Žilina, obci: Žilina, katastrálne 
územie: Žilina, zapísanom na liste vlastníctva č. 1100, trpieť právo uloženia, 
údržby, rekonštrukcie a opravy inžinierskych sietí a za tým účelom právo 
vstupu, prechodu a prejazdu, a to v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne 
č. 20-6/2019 (zaťažená parcela CKN 5778 je v rozsahu - diel 4 o veľkosti 11 m2, 
diel 5 o veľkosti 17 m2 a diel 6 o veľkosti 18 m2) v prospech oprávneného
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z vecného bremena, ktorým je každodobý vlastník pozemku zapísanom na liste 
vlastníctva č. 9863, okres: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: Žilina, a to:

parcela registra CKN pare. č. 1823/1 o výmere 1263 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie.“

v rámci stavby: „Nadstavba bytov Kukučínova ul. č. 3 a č. 5, Žilina“ za 
jednorazovú odplatu určenú ZP 19/2019 vo výške 990,08 €.

c)
© zriadenie vecného bremeno „in rem“ medzi Mestom Žilina, Nám. obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, ICO: 00321796 ako povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o., IČO: 
46 165 941, Mydlárska 7/A, 01001 Žilina, OR OS ZA, oddiel Sro, vl. č. 
54706/L ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 
vlastníka zaťaženého pozemku registra CKN pare. č. 5778 o výmere 1233 
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku registra CKN 
pare. č. 5779 o výmere 6587 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, v okrese: Žilina, obci: Žilina, katastrálne územie: Žilina, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1100, trpieť právo uloženia, údržby, 
rekonštrukcie a opravy inžinierskych sietí a za tým účelom právo vstupu, 
prechodu a prejazdu, a to v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 
20-6/2019 (zaťažená parcela CKN 5778 v rozsahu - diel 7 o veľkosti 17 m2, 
diel 8 o veľkosti 11 m2 a zaťažená parcela CKN 5779 v rozsahu - diel 9 
o veľkosti 16 m2, diel 13 o veľkosti 17 m2) v prospech oprávneného 
z vecného bremena, ktorým je každodobý vlastník pozemku zapísanom na 
liste vlastníctva č. 9863, okres: Žilina, obec: Žilina, katastrálne územie: 
Žilina, a to:

- parcela registra CKN pare. č. 1823/1 o výmere 1263 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie.“

• zriadenie vecného bremena „in personám“ medzi Mestom Žilina, Nám. obetí 
komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 ako povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o., IČO: 
46 165 941, Mydlárska 7/A, 01001 Žilina, OR OS ZA, oddiel Sro, vl. č. 
54706/L ako investorom, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého 
pozemku registra CKN pare. č. 5779 o výmere 6587 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, v okrese: Žilina, obci: Žilina, katastrálne 
územie: Žilina, zapísanom na liste vlastníctva č. 1100, trpieť právo zriadenia 
a uloženia plynárenských zariadení vrátane ich ochranného a 
bezpečnostného pásma, právo užívania, prevádzkovania, opravy 
a odstránenia plynárenských zariadení a vstupu osôb a vjazd vozidiel 
z dôvodu prevádzky, údržby a rekonštrukcie plynárenských zariadení, a to 
v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 20-7/2019 (zaťažená 
parcela CKN 5779 v rozsahu - diel 4 o veľkosti 44 m2, diel 5 o veľkosti 7 
m2) v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je SPP - 
distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739, sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sa, vl. č. 3481/B 
v rámci stavby: „Národná kultúrna pamiatka - Elektrárne Žilina“ za 
jednorazovú odplatu určenú ZP 20/2019 vo výške 2 410,46 €.
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d)
zriadenie vecného bremena „in personám“ medzi Mestom Žilina, Nám. obetí 
komunizmu 1,011 31 Žilina, IČO: 00321796 ako povinným z vecného bremena 
a spoločnosťou ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o., IČO: 46 165 941, 
Mydlárska 7/A, 01001 Žilina, OR OS ZA, oddiel Sro, vl. č. 54706/L ako 
investorom, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku registra 
CKN pare. č. 5779 o výmere 6587 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, pozemku registra CKN pare. č. 5778 o výmere 1233 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemku registra CKN pare. č. 5777 
o výmere 5050 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v okrese: Žilina, 
obci: Žilina, katastrálne územie: Žilina, zapísaných na liste vlastníctva č. 1100, 
trpieť právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim 
ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov a právo vstupu osôb 
a vjazd vozidiel v ktoromkoľvek čase a ročnom období z dôvodu ich prevádzky, 
údržby a rekonštrukcie, a to v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 
20-7/2019 (zaťažená parcela CKN 5777 v rozsahu - diel 1 o veľkosti 
168 m2, zaťažená parcela CKN 5779 v rozsahu - diel 3 o veľkosti 96 m2, diel 5 
o veľkosti 7 m2 a zaťažená parcela CKN 5778 v rozsahu - diel 2 o veľkosti 158 
m2) v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je Stredoslovenská 
distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 36 442 151, 
spoločnosť zapísaná v OR OS ZA, oddiel: Sa, vl. č. 10514/L v rámci stavby: 
„Prekládka trafostanice TS 115 - areál Elektrárne Žilina“ za jednorazovú 
odplatu určenú ZP 21/2019 vo výške 9 233,47 €.

3. Zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech oprávneného z vecného bremena, 
ako vlastníka nehnuteľností v k. ú. Zádubnie pare. č. KN-C 451/3, 455/2, 455/27, 
455/28, 455/75, 455/77, 455/78 a k nim prislúchajúcim stavbám č. s. 263 a 264 
zapísaných na LV 818 pre k. ú. Zádubnie, spočívajúce v povinnosti vlastníka 
pozemku pare. č. KN-C 455/88, zast. pl. o výmere 178 m2 v zmysle GP 52/2018 v k. 
ú. Zádubnie strpieť právo prechodu pešo, ako aj motorovými vozidlami za 
jednorazovú úhradu určenú ZP 14/2019 vo výške 943,23 €, ktorá bola zvýšená 
o hodnotu ZP vo výške 199 €.

V Žiline
2 7 -09- 7019

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. neschvaľuje

Uznesenie č. 217/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 653/9, trv. 
tráv.p. o výmere 1395 m2 a pare. č. KN-C 1063/4, vodná pl. o výmere 34 m2 
v zmysle GP 47355140-8/2019 v k. ú. Zádubnie a ich odpredaj 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov p. Alžbete Bušíkovej, bytom Béžová 1117/6 Žilina za cenu 
určenú znaleckým posudkom 66/2019 vo výške 41 599,63 €, ktorá bola zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku v hodnote 220 € a náklady za určenie trhovej ceny 
vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadané pozemky nadväzujú na pozemky vo 
vlastníctve žiadateľky.

2 7 -09- 2019
V Žiline ________________

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 218/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. neschvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 1662/19, zast. pl. 
a nádv. o výmere 115 m2 v zmysle GP 202-81/2018 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 
3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Milanovi Sekáčovi s manž. Martou Sekáčovou, 
obaja bytom Hliník nad Váhom 93, za cenu určenú znaleckým posudkom 27/2019 
v celkovej výške 14 123,60 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 
v hodnote 191,25 € a náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
z dôvodu, že žiadatelia sú vlastníkmi bytu č. 6 v bytovom dome č. s. 631 
postavenom na pozemku pare. č. KN-C 1660 v k. ú. Žilina.

2 7 -03- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. neschvaľuje

1. odkúpenie pozemku pare. č. KN-C 2402/3, zast. pl. a nádv. o výmere 168 m2 v k. ú. 
Považský Chlmec, zapísaný na LV č. 2136 pre k. ú. Považský Chlmec od p. 
Drahomíry Jamborovej, bytom Borová 3179/23 Žilina za cenu stanovenú ZP 
13/2019 vo výške 6 940,08 €.

Uznesenie č. 219/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

V Žiline l 7 -09- 2019 f"í •
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 220/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. odkúpenie pozemkových nehnuteľností pare. č. KN-C 4462/3, zast. pl. a nádv. 
o výmere 57 m2 a pare. č. KN-C 5918/9, zast. pl. a nádv. o výmere 135 m2, 
zapísaných na LV č. 9375 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Terézie 
Fuchsbergerovej, bytom Granátová 630/4 Žilina aRNDr. Marty Lundblat, bytom 
Cilížská 8 Bratislava, za cenu určenú mestským zastupiteľstvom vo výške 80 €/m2 
čo predstavuje celkovú čiastku 15 360 €.

V Žiline 2 7 -09- 2019 it

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 221/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje
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1.

a) odkúpenie novovytvorených pozemkov pare. č. KN-C 2057/7, zast. pl. a nádv. 
o výmere 28 m2 a pare. č. KN-C 2057/8, zast. pl. a nádv. o výmere 78 m2, ktoré 
boli odčlenené na základe GP 154/2019 z pozemku evidovaného na LV č. 9563 
v k. ú. Žilina ako pozemok pare. č. KN-C 2057/1, zast. pl. a nádv. vo vlastníctve 
spoločnosti WellPark, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 6 Žilina, IČO: 50 710 117

b) odkúpenie stavebných objektov SO 015 predstavujúcich inžiniersku stavbu 
v rozsahu verejných častí chodníka postavenom na pare. č. KN-C 2057/7, KN- 
C 2057/8, KN-C 5781, KN-C 5861/17, KN-C 5861/18, KN-C 5861/19 v k. ú. 
Žilina od spoločnosti WellPark, s.r.o. so sídlom Sládkovičova 6 Žilina, IČO: 
50 710 117

všetko za cenu 1,20 € vrátane DPH. Uvedené plochy sú zaradené do siete verejných 
chodníkov mesta Žilina

2. zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby - spoločnosti Stredoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 36 442 151, 
spočívajúce v povinnosti strpieť na nehnuteľnostiach vo vlastníctve povinného 
z vecného bremena - Mesto Žilina uloženie, umiestnenie, užívanie inžinierskych 
sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych 
predpisov, za účelom prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie VN prípojky a NN 
rozvodov a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí v rozsahu vyznačenom v GP č. 36442500-117/2019 za 
jednorazovú odplatu v zmysle ZP 54/2019 vo výške 1 948,02 € v rámci stavby: 
“Polyfunkčný objekt WellPark - Sad na Studničkách Žilina“, ktorú uhradí investor 
stavby spoločnosť WellPark, so sídlom Sládkovičova 6 Žilina, IČO: 50 710 117. Ide 
o nasledovné pozemky:

LV
p.č.

C-KN
Druh pozemku

Celková 
výmera v m2

Diel
podľa

GP

Výmera 
dielu v m2

Spoluvlastnícky
podiel

1100 5780/1
zastavaná plocha 

a nádvoria
2528 1 44 1/1

1100 5781
zastavaná plocha 

a nádvoria
2608 2 23 1/1

1100 5781
zastavaná plocha 

a nádvoria
2608 3 48 1/1

1100 5861/1
zastavaná plocha 

a nádvoria
1988 4 110 1/1

2 7 -09- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. 265/9, zast. pl. a nádv. 
o výmere 51 m2 v k. ú. Trnové a jeho bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov za pozemok pare. č. KN-C 264/10, zast. pl. a nádv. o výmere 25 m2 
a pare. č. KN-C 264/11, orná pôda o výmere 26 m2 v k. ú. Trnové v zmysle GP 
04/2019 vo vlastníctve p. Jozefa Gjabla s manž. Alžbetou Gjablovou, obaja bytom 
Klimovské 567/17 Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania.

t ■ fc-v.

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 222/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

V Žiline 2 7 -03- 2010

Uznesenie č. 223/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. ruší

1. uznesenie 142/2019 zo dňa 25.06.2019 

II. schvaľuje

1. uzatvorenie dodatku ku KZ č. 3020l/KZ-600/2017/Bytčica/186/S1 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 s úhradou 
finančného rozdielu vo výške 13 626,30 € pre NDS, a.s., z dôvodu zníženia výmery 
pozemku pare. č. KN-C 1376/7 z pôvodných 515 m2 na 260 m2, a tým vyrovnania 
rozdielu medzi kúpnou cenou vyplatenou titulom vkladovanej kúpnej zmluvy č. 
30201 /KZ-600/2019/Bytčica/186/S1 zo dňa 23.05.2017 vo výške 27 507,18 € 
a kúpnou cenou za pozemok pare. č. KN-C 1376/7 o výmere 260 m2 v zmysle ZP č. 
34/2019, zvýšenou o 1,2 násobok náhrady za výkup, v celkovej výške 13 880,88 €, 
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“.

r<'M
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

V Žiline 2 7 -09- 2019
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. ruší

Uznesenie č. 224/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

1. bod č. 1) uznesenia č. 206/2018 zo dňa 24.09.2018 v časti odkúpenia od 
spoluvlastníka zapísaného na LV č. 1689 - Anna Kozlíková, Mária Repkovská - 
v správe SPF a bod č. 2) uznesenia č. 206/2018 zo dňa 24.09.2018 v plnom rozsahu.

II. schvaľuje

1. odkúpenie pozemkov v rámci stavby „Chodník na ul. Bytčianskej, Žilina-Považský 
Chlmec od ulice Pod Skalkou s napojením na existujúci chodník“ od príslušných 
vlastníkov v k. ú. Považský Chlmec v zmysle ZP 39/2017. Ide o nasledovné:
GP č. 81/2016
pare. č. KN-C 704/7, zast. pl. o výmere 7 m2 
pare. č. KN-C 707/7, záhrada o výmere 16 m2
od spoluvlastníkov so spoluvlastníckym podielom každý v 1/3 -ine zapísaných 
na LV č. 1689
Anna Kozlíková - v správe SPF 
Mária Repkovská - v správe SPF

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku pare. č. KN-C 2430/31, zast. pl. o výmere 15 
m2 v zmysle GP 23/2017 v k. ú. Považský Chlmec ajeho odplatnú zámenu 3/5 
väčšinou všetkých poslancov za pozemok pare. č. KN-C 710/2, záhrada o výmere 
81 m2 v zmysle GP 39/2017 v k. ú. Považský Chlmec vo vlastníctve Ing. Karola 
Potočeka amanž. Denisy Potočkovej, obaja bytom Bytčianska 55/24 Žilina, 
s doplatkom Mesta Žilina v celkovej výške 1 894,86 € v zmysle ZP 39/2017 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., 
z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov s podmienkou zriadenia vecného 
bremena na pare. č. 2430/31 s povinnosťou vlastníka strpieť výstavbu chodníka

V Žiline
2 7 -OS- 2019

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 225/2019
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 5146/30, zast. pl. 
a nádv. o výmere 372 m2 v zmysle GP 8/2019 v k. ú. Žilina ajeho bezodplatnú
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zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemok pare. č. KN-C 5146/31, zast. 
pl. a nádv. o výmere 372 m2 v k. ú. Žilina, zapísaný na LV č. 10643 pre Ing. 
Romana Holienčíka, bytom Jarná 2605/2 Žilina, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
scelenia parciel v rámci plážoviska Mestskej krytej plavárne.

2. Podmienkou bezodplatnej zámeny je zriadenie vecného bremena na parcele č. KN- 
C 5146/30 o výmere 372 m2 v prospech mesta Žilina, spočívajúce v práve spätnej 
kúpy za cenu určenú znaleckým posudkom. Právo spätnej kúpy môže mesto uplatniť 
v prípade, ak Ing. Roman Holienčík:

a) do 31.12.2020 na predmetnom pozemku nezrealizuje stavbu športoviska - 
plážového ihriska, resp. nafukovacej športovej haly vrátane právoplatného 
stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia pokiaľ bude potrebné 
alebo

b) v nasledujúcich 20 rokoch bude predmetný pozemok využívať na akékoľvek iné 
účely ako je prevádzka plážového ihriska, resp. nafukovacej športovej haly.

3. Podmienkou bezodplatnej zámeny je zmluvný záväzok Ing. Romana Holienčíka na 
sprístupnenie novovzniknutého plážového ihriska na parcele parcely KN-C 5146/30 
pre verejnosť a tréning beachvolejbálových klubov z mesta Žilina v čase do 17:00 
v dĺžke max. 6 hodín bezodplatne, v čase od 17:00 do uzavretia s 50 % zľavou.

4. Podmienkou bezodplatnej zámeny je zmluvný záväzok Ing. Romana Holienčíka 
neumiestňovať billboardy a akékoľvek reklamné stavby na pozemku KN-C 5146/30 
a odstránenie všetkých billboardov a reklamných stavieb z pozemkov 
5146/6,7,8,9,10 vo vlastníctve Ing. Romana Holienčíka.

5. Odkúpenie nehnuteľností, a to pare. č. KN-C 5146/3, zast. pl. a nádv. o výmere 460 
m2 a pozemku pare. č. KN-C 5146/23, zast. pl. a nádv. o výmere 10 m2, spolu so 
skladom a prístreškom bez súpisného čísla v k. ú. Žilina za cenu 98 790 €. 
Nehnuteľnosti sú zapísané v prospech Ing. Miroslava Holienčíka, bytom Jarná 
2605/2 Žilina na LV č. 4923 v k. ú. Žilina.

V Žiline 2 7 -08- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 226/2019
v

k Návrhu na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ZILBYT, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zvýšenie základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 
8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 o nepeňažný vklad jediného spoločníka-
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mesta Žilina v sume 209 278,- € formou kapitalizácie časti pohľadávky, ktorú mesto 
Žilina eviduje voči spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. v celkovej výške 209 278,10 €.

V Žiline
2 7 -09- 2019 f-j- Ičy

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 227/2019
v

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o hazardných hrách na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina

V Žiline 2 0 -09- 2019 n-
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 228/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na

v
území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier 
na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

V Žiline 2 0 -09- 2019
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 229/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaia v obchode a času prevádzkv služiebv
na území mesta Žilina v znení neskorších zmien

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
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I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien

2 7 -09- 2019
V Žiline /^? •

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 230/2019
v

k Návrhu na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, ECV ZA
636 GX, ročník 2015 formou priameho predaja

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. prebytočnosť hnuteľného majetku mesta Žilina, a to a to osobného automobilu Audi
A8 Long 3.0 TDi V6 quattro, ročník 2015, EČV: ZA 636 GX.

2. zámer odpredať majetok mesta Žilina, a to osobný automobil Audi A8 Long 3.0 TDi
V6 quattro, ročník 2015, ECV: ZA 636 GX formou priameho predaja s
nasledovnými základnými podmienkami:

a) účastník priameho predaja predloží svoju cenovú ponuku obsahujúcu 
navrhovanú sumu kúpnej ceny za osobný automobil, pričom minimálna výška 
kúpnej ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je cena určená znaleckým 
posudkom č. 14/2019, vypracovaným Ing. Miroslavom Szabom vo výške 
30 670,- €,

b) mesto Žilina ako predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky 
priameho predaja alebo vyhlásený priamy predaj zrušiť. Mesto Žilina si 
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky,

c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mesto 
Žilina, so sídlom MsU: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,

d) lehota na podávanie návrhov do 15 dní od zverejnenia oznámenia o zámere 
predať majetok mesta priamym predajom na web stránke vyhlasovateľa, úradnej 
tabuli vyhlasovateľa a v regionálnej tlači,

e) lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky do 15 dní od konania zasadnutia 
mestského zastupiteľstva, na ktorom budú jednotlivé cenové ponuky mestskému
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zastupiteľstvu predložené a bude rozhodnuté o predaji majetku uchádzačovi, 
ktorý ponúkol najlepšiu cenovú ponuku,

f) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 
navrhovaná výška kúpnej ceny automobilu.

II. poveruje

1. Mestský úrad v Žiline, aby zabezpečil oznámenie o priamom predaji majetku mesta 
prostredníctvom oznámenia na úradnej tabuli mesta, oznámenia na internetovej 
stránke mesta a oznámením v regionálnej tlači.

n
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

V Žiline
2 7 -09- 2019

Uznesenie č. 231/2019
k Informatívnej správe - Radničné noviny mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu k Radničným novinám mesta Žilina

2 7 -09- 2019
V Žiline (b

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 232/2019
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné

v
nariadenie č. 7/2010 Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina v znení neskorších všeobecne záväzných 
nariadení

2 7 -09- 2019
V Žiline

34

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina



Uznesenie č. 233/2019
v r

k Návrhu na vstup mesta Žilina do Unie miest Slovenska

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020

V Žiline
2 7 -00- 2019 n -ft-s

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 234/2019
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu RO č. 7/2019 v nasledujúcom 
znení:

Program Podprogram Funkč.
klasiť.

Ekon.
klasiť. Text RO č. 

7/2019

4 9 06.2.0 710

Vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na 
miestnom cintoríne - Vranie - výdavky 
z pohotovostných zdrojov pre výborv 
v mestských častiach (mestský výbor č. 8)

+3 200

11 4 06.2.0 710

Uzatvorenie vonkajšej terasy 
(vybudovanie oplotenia z karí rohoží 
a osadenie brány) na budove šatní na 
futbalovom ihrisku, osadenie mreží na 
okná;
vonkajšie osvetlenie areálu; zhotovenie 
informačnej tabule pri lávke - Vranie - 
výdavkv z pohotovostných zdrojov pre 
výbory v mestských častiach (mestský 
výbor č. 8)

-3 200

2. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2019 tak, ako je 
predložená v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

II. požaduje

1. spracovať návrhy úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu spôsobom, že
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- bežné výdavky budú spracované do úrovne položky až podpoložky funkčnej 
a ekonomickej klasifikácie v jednotlivých podprogramoch a

- kapitálové výdavky budú navrhované podľa jednotlivých akcií s presnou 
a detailnou špecifikáciou rozsahu aj obsahu v číselnom vyjadrení plánovanej 
investičnej akcie

s platnosťou od najbližšieho rokovania MZ trvale, ako aj vrátane prípravy Návrhu 
rozpočtu na rok 2020

2 7 “OS- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 235/2019
k Návrhu na vyradenie majetku a odpis pohľadávky

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

Vyradenie majetku (hnuteľný a nehnuteľný) mesta Žilina:

1. Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Hájik v celkovej obstarávacej hodnote 58 568,16 
EUR, zostatková hodnota k 31.07.2019 je 43 788,06 EUR.

2. Prvky detskej ihrisko vej vybavenosti v lesoparku Chrasť v celkovej obstarávacej 
hodnote 156 581,03 EUR, zostatková hodnota k 31.07.2019 je 113 182,27 EUR.

3. Projektové dokumentácie v celkovej hodnote 13 590,10 EUR.

4. Rozhlasové vedenie vBánovej, Tŕňovom a v Závodí v celkovej obstarávacej 
hodnote 8 767,97 EUR, zostatková hodnota k 31.07.2019 je 2 535,12 EUR.

5. Štyri detské ihriská nachádzajúce sa na sídliskách: Hájik, Solinky, Vlčince II a III 
v celkovej obstarávacej hodnote 81 795,05 EUR, zostatková hodnota k 31.07.2019 
je 69 525,53 EUR.

Odpis pohľadávky mesta Žilina:

6. Odpis pohľadávok mesta voči spoločnosti Žilbyt, s.r.o. v celkovej výške 22 474,76
EUR.

II. ukladá hlavnej kontrolórke mesta Žilina

1. zaradiť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a vykonať kontrolu výdavkov 
súvisiacich s potrebami, následným spracovaním a realizáciou štúdie, projektovej
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dokumentácie s poukazom na vyhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 
a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov s dôrazom na:

a) Overenie objektívneho stavu potreby spracovať štúdiu, projektovú 
dokumentáciu, jej súlad so zámerom mesta, v nadväznosti na investičný plán 
príslušného rozpočtového roka, jeho súlad s rozpočtom, súlad s platnými 
právnymi predpismi, internými predpismi, preveriť, či došlo k samotnej 
realizácii spracovanej štúdie, projektovej dokumentácie.

b) Kontrolu dodržiavania postupov s príslušnými ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní.

Kontrolovaný subjekt - Mesto Žilina, MsU Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina

Kontrolované obdobie: roky 2014 -2018

2 7 -00- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 236/2019 
k Dohode o vysporiadaní

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. sťahuje z rokovania návrh v znení:

„I. schvaľuje

1. dohodu o dobrovoľnom vyprataní bytu a vyplatenie jednorazovej sumy 105 858 
EUR (slovom stopäťtisícosemstopäťdesiatosem) nájomcovi Mgr. Miroslave 
Blahovcovej, Juraja Sklenára 2066/3, Žilina z rozpočtu mesta, resp. formou 
schválenou zastupiteľstvom v rámci možnosti rozpočtu mesta.

2. splnomocnenie primátora Mgr. Petra Fiabáne na všetky právne a iné úkony 
s tým spojené. “

V Žiline
2 7 -09- 2019

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 237/2019
v

k Návrhu na schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016
-2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. program odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 - 2020

V Žiline
2 7 "00- 2019 n.K

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 238/2019
k Návrhu koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií
v rámci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline

1. aby pri zadávaní urbanisticko-architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk 
a mestských častí mesta Žilina, boli ako prvé spracované architektonické štúdie 
širších urbanistických celkov sídlisk a mestských častí a až v druhom slede štúdie 
jednotlivých vnútroblokov, ak sú potrebné. Opravy a rekonštrukcie jestvujúcich 
chodníkov, športovísk, detských ihrísk, mobiliáru a ďalších súčastí verejného 
priestoru, ktoré nemenia ich priestorové usporiadanie je možné robiť aj bez 
architektonickej štúdie širších urbanistických celkov sídliska alebo mestskej časti.

2. o vypracovanie harmonogramu vypracovania urbanisticko-architektonických štúdií 
všetkých sídlisk/mestských častí v meste Žilina v termíne do najbližšieho konania 
riadneho mestského zastupiteľstva.

3. na základe požiadaviek z komisií, aby na tvorbe nových urbanisticko- 
architektonických štúdií participovali v čo najširšej miere aj občania jednotlivých 
sídlisk a mestských častí a aby prednosta na najbližšom riadnom mestskom 
zastupiteľstve predstavil možnosti a spôsoby participácie občanov na ich tvorbe.

4. koncepčné riešenie MPV a vytipovania územia, kde by sa v budúcnosti mohli 
uplatniť vyššie spomínané arch, štúdie urbanistických celkov sídlisk a mestských 
častí

2 7 -09- 2019
V Žiline _________________

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 239/2019
k Návrhu na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta
Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby spracoval

1. koncepciu umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných 
herných prvkov v meste Žilina, ktorá bude zohľadňovať funkčnosť 
a rovnomernosť rozmiestnenia detských ihrísk z hľadiska ucelených urbanistických 
blokov a funkčnosť jednotlivých samostatných herných prvkov z hľadiska lokálnej 
využiteľnosti.

Pre lepšiu prehľadnosť jednotlivých krokov žiadame predložiť:

1.1 na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva po 29.02.2020

a) pasportizáciu existujúcich detských ihrísk
b) pasportizáciu existujúcich samostatných herných prvkov
c) plán opráv existujúcich detských ihrísk a samostatných herných prvkov na rok 

2020 a zapracovanie potrebných investícií do rozpočtu mesta na rok 2020 
rozpočtovou zmenou

d) koncepciu umiestnenia, revitalizácie a rozvoja detských ihrísk a samostatných 
herných prvkov v meste Žilina, ktorá bude zohľadňovať konkrétne návrhy 
poslancov a občanov mestských častí

e) návrh harmonogramu revitalizácie a rozvoja jednotlivých detských ihrísk 
a samostatných herných prvkov vychádzajúci z novej koncepcie a návrh na 
zmenu rozpočtu so zapracovaním potrebných investícií do rozpočtu mesta 
rozpočtovou zmenou

2. koncepciu revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch na sídliskách
v

mesta Žilina z hľadiska funkčnosti v rámci jednotlivých urbanistických blokov 
sídlisk s prihliadnutím na zachovanie športovo - rekreačného účelu.

Pre lepšiu prehľadnosť jednotlivých krokov žiadame predložiť:

2.1 na prvé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva po 29.2.2020

a) pasportizáciu existujúcich asfaltových plôch
b) návrh novej koncepcie revitalizácie a využitia existujúcich asfaltových plôch
c) návrh harmonogramu revitalizácie existujúcich asfaltových plôch vychádzajúci 

z novej koncepcie a zapracovanie potrebných investícií do rozpočtu mesta 
rozpočtovou zmenou

V Žiline 11 2019 A- ^—-________

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 240/2019
v v

k Sportovo-rekreačnému areálu Žilina - Chrasť, návrhu na vyhlásenie verejnej
anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. „Sportovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť“, návrh na vyhlásenie verejnej 
anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov.

V Žiline
2 7 -09- 2019 O

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 241/2019
k Návrhu na založenie bezbariérovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Založenie bezbariérovej komisie a j ej štatút 

V Žiline - i ' ' ň.<y
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 242/2019
k Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline,

1. aby sa udeľovanie rozkopových povolení na uloženie, výmenu, alebo opravu 
inžinierskych sietí v telese komunikácií v správe Mesta Žilina, to znamená najmä 
ciest, chodníkov a cyklochodníkov, spravidla podmieňovalo tým, že sa žiadateľ - 
investor, ktorým je správca inžinierskych sietí, zaviaže dať komunikáciu do 
pôvodného stavu, a to ucelenou výmenou asfaltového, betónového, prípadne iného 
povrchu. Pri cestách minimálne v polovičnom profile a v celej dĺžke výkopu, pri 
chodníkoch a cyklochodníkoch v celej šírke chodníka a v celej dĺžke výkopu. 
Obdobná podmienka bude zároveň súčasťou nových Zmlúv o zriadení vecného 
bremena na uloženie inžinierskych sietí v telese komunikácií v správe Mesta Žilina.
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II. žiada prednostu mestského úradu.

1. aby Mesto Žilina kontrolovalo splnenie podmienok udelených v rozkopových 
povoleniach

2 7 -09- 7019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 243/2019 
k Telke v meste - ukončenie nájmu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. ukončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 05.09.2017 uzatvorenej Mestom 
Žilina ako Prenajímateľom a Mgr. Petrom Košťálom ako Nájomcom, ktorej 
predmetom je prenájom stĺporadia na Hlinkovom námestí za účelom umiestnenia 
a prevádzky veľkoplošnej obrazovky v rámci projektu „Telka v meste“ za 
dohodnuté nájomné vo výške 1 Eur/ročne, ktorá bola uzatvorená na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline schváleného dňa 26.06.2017. Nájom 
bude ukončený podľa Článku 7, ods. 3 Nájomnej zmluvy — dohodou zmluvných 
strán, pričom k ukončeniu nájmu dôjde najneskôr do 6 mesiacov od prijatia 
uznesenia alebo bude nájom ukončený podľa článku 7, ods. 3 nájomnej zmluvy 
výpoveďou Prenajímateľa v 3-mesačnej výpovednej lehote.

2 7 -09- 2019
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 244/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1. Informáciu o zmene v zložení poslaneckého klubu v Mestskom zastupiteľstve v 
Žiline

V Žiline
2 7 ”00- 2010

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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