
mesrské zzisrupirelsrvo v tiliue

UZNESENIE

z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2020

Uznesenie č. 103/2020
v

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 03 -07- 2020 * L-*

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 104/2020
k Zmierneniu dopadu koronakrízy na žilinské rodiny

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline a Správnu radu Nadácie Mesta Žilina

1. o bezodkladné spustenie systému podpory pre žilinské rodiny a jednotlivcov, ktorí 
sa v dôsledku koronakrízy preukázateľne dostali do existenčných problémov. 
Mestské zastupiteľstvo za týmto účelom schvaľuje použitie finančných prostriedkov 
z rozpočtu mesta na rok 2020 vo výške 272.400,- EUR (z nevyčerpaných 
prostriedkov grantového systému vo výške 40% pôvodne rozpočtovanej sumy).
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Rámec podpory na jedného obyvateľa:
Strata zamestnania v čase mimoriadnej situácie - jednorazová pomoc vo výške 200 
EUR
Pokles príjmu o minimálne 40% - jednorazová pomoc vo výške 150 EUR

Pomoc sa týka všetkých zamestnancov s trvalým pobytom v Meste Žilina, ktorí na 
rovnaký účel nedostali podporu od štátu, a ktorých hrubý príjem po poklese o 40% 
a viac percent nepresiahne 1000 EUR. Maximálna výška pomoci na jednu 
domácnosť je 300 EUR. Pomoc nie je právne nárokovateľná a výška pomoci pre 
jednotlivých žiadateľov sa môže rozhodnutím nadácie znížiť v závislosti od počtu 
prijatých žiadostí. Spustenie systému podpory v termíne do 30 dní od schválenia 
uznesenia.

v

Konkrétne podmienky poskytnutia pomoci si určí Nadácia Mesta Žilina vo
výzve, ktorú vyhlási v uvedenom termíne spustenia systému podpory.

Posúdenie žiadostí, ich vyhodnotenie a vyplatenie prostriedkov v termíne do 30 dní 
od registrácie žiadosti. Dĺžka trvania pomoci do vyčerpania vyčlenených finančných 
prostriedkov. Minimálna byrokracia. O poskytnutí pomoci rozhodne komisia 
zložená z 3 členov Správnej rady nadácie a 4 poslancov MZ v Žiline menovaných 
Správcom nadácie. Správca nadácie bude, až do vyčerpania vyčlenených 
prostriedkov, predkladať Mestskému zastupiteľstve v Žiline správu o ich použití.

II. schvaľuje

1. predložený návrh zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 rozpočtovým opatrením 
č. .../2020 nasledovne:

Pr
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. klasif. Text

„B" presuny (+/-), 
navýšenie / zníženie 

rozpočtových 
prostriedkov

8 7 640
Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - bežné transfery (40% alokovanej 
sumy)

-8 800 EUR

9 4 640 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - bežné transfery (40% alokovanej sumy) -58 800 EUR

10 4 640 Grantový systém - podpora v oblasti športu - bežné transfery (40% alokovanej sumy) -196 000 EUR

11 9 640
Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - bežné transfery (40% 
alokovanej sumy)

-8 800 EUR

13 6 640
Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - bežné transfery účelovo určené pre 
Nadáciu mesta Žilina

+272 400 EUR

Rozdiel +/- 0 EUR

VÝKON UZNESENIA POZASTAVENÝ
v zmysle $ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.

V Žiline __________ __________ ____________________
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 105/2020
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020
- Informatívnej správe

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1.

V Žiline

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2020 - informatívnu 
správu tak, ako je predložená r-----

0 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

v

k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019

Uznesenie č. 106/2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada náčelníka Mestskej polície Žilina a vecne príslušný odbor mestského úradu

1.

V Žiline

o podniknutie nevyhnutných krokov k intenzívnejšiemu odstraňovaniu auto vrakov 
z miestnych komunikácií a pozemkov na území mesta Žilina tak, aby bola väčšina 
autovrakov odstránená z celého územia mesta Žilina a mestských častí do termínu 
31.12.2020

03 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 107/2020
v

k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

L schvaľuje

1.

V Žiline

Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019

03 - 07 - 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 108/2020
k Vyúčtovaniu příspěvku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej
hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
a Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny
s.r.o. sumárne za L - IV. kvartál 2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. vyúčtovanie príspevku objednávateľa z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme 
na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške 287 617,30 € za rok
2019

II. berie na vedomie

V Žiline

Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. - IV. kvartál
2019

03 '07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 109/2020
k Personálnej zmene v spoločnosti ZILBYT, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: 
Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994, a to nasledovne:

V Žiline

do funkcie konateľa spoločnosti Ing. Jozefa Polláka namiesto doterajšieho konateľa 
spoločnosti JUDr. Jarmily Beszédesovej

0 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 110/2020
k Vzájomnému vysporiadaniu pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje
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L rámec vzájomného vysporiadania pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou 
v jednotlivých katastrálnych územiach v zmysle predloženej tabuľky

II. žiada

1. Mestský úrad v Žiline o vypracovanie znaleckých posudkov na jednotlivé pozemky 
a predloženie návrhu na zámenu pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou

V Žiline 03 -07-M
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 111/2020
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 a Návrhu Zásad

v

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 
12/2013

V Žiline o 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 112/2020
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie

v

č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 a Návrhu Zásad

v

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. zmenu materiálu Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina 
nasledovne:

5



V čl. 11 ods. 1 písm. b) sa text:

„Ktorýkoľvek poslanec mestského zastupiteľstva môže na ďalšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva predložiť spracovateľom zamietnutú žiadosť. Spracovateľ 
je povinný poskytnúť poslancovi súčinnosť, najmä pri spracovaní znaleckého 
posudku a geometrického plánu.“

nahrádza textom v nasledovnom znení:

„Ktorýkoľvek poslanec mestského zastupiteľstva môže na ďalšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva predložiť materiál na prevod majetku mesta, ktorý bol 
obsahom spracovateľom zamietnutej žiadosti. Materiál podľa predchádzajúcej vety 
vypracúva na základe žiadosti poslanca spracovateľ.“

2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina s účinnosťou od 
01.08.2020 v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

I. ruší

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2016

V Žiline 03 -07- 2020 V

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 113/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) -
k bodu č. 2

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 1399/15, zast. 
pl. a nádv. o výmere 65 m2 a pare. č. KN-C 1376/23, zast. pl. a nádv. o výmere 14 
m2 v k. ú. Bánová a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Miroslavovi 
Mičkovi s manž. Annou Mičkovou, obaja bytom Jedľová 846/24A Žilina, za cenu 
určenú rozhodnutím mestského zastupiteľstva v celkovej hodnote 5 723,34 €, ktorá 
bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 163,34 € a nákladov 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 majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností 
v k. ú. Bánová t—

V Žiline 0 3 -07- 2020
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Uznesenie č. 114/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa., odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) -
k bodu č. 5

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. neschvaľuje

1. návrh na prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov pare. č. KN-C 1586, 
záhrada o výmere 836 m2 a pare. č. KN-C 1591/5, zast. pl. a nádv. o výmere 157 m2 
v zmysle GP 224/2019 v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov spoločnosti P&P Construction, s.r.o. so sídlom Sasinkova 407/53 Žilina, 
IČO: 50 238 485, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 3/2020 v celkovej 
hodnote 113 921,62 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 163,33 € 
a nákladov 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 pozemok vo vlastníctve žiadateľa. V kúpnej zmluve bude 
stanovená podmienka, že: „Parkovacie plochy budú vybudované 
z vodepriepustného asfaltu, alebo zatrávňovacích panelov. Okolo parcely majiteľ 
vysadí stromovú alej.“ -— —

V Žiline _______ 0 3 -07- 2020 ______________________

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 115/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) -
k bodu č. 8

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 4701/34, záhrada 
o výmere 3 m2 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. Jozefovi 
Jendrálovi, bytom Bjornsonova 4807/5 Martin, za cenu stanovenú rozhodnutím 
mestského zastupiteľstva vo výške 150 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 480 €, 
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 ide o majetkovoprávne vysporiadanie už oploteného pozemku

V Žiline 03 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 116/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) -
k bodu č. 10

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku pare. č. KN-C 6732, zast. pl. 
a nádv. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže č. s. 4139 
a jeho odpredaj p. Angele Horinkovej, bytom Daxnerova 2726/1 Žilina, za cenu 
stanovenú rozhodnutím mestského zastupiteľstva, čo predstavuje celkovú čiastku 
3375 €, ktorá bola zvýšená o náklady za ZP vo výške 200 € a za určenie trhovej 
ceny vo výške 30 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa

V Žiline 0 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 117/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) -
k bodu č. 11

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku pare. č. KN-C 3572/13, zast. pl. 
a nádv. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže č. s. 2234 
a jeho odpredaj Ing. Štefanovi Kudláčovi s manž. Gabrielou Kudláčovou, obaja 
bytom J. Kostelného 1244/1 Teplička n/Váhom za cenu stanovenú metodickou 
pomôckou, schválenou uznesením 53/2018 vo výške 100 €/m2, čo predstavuje 
celkovú čiastku 1 830 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej ceny vo 
výške 30 €. Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona 138/1991 Zb. ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

V Žiline 0 3 -07- 2020
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VECNÉ BREMENÁ
(schvaľované nadpolovičnou väčšinou)

Uznesenie č. 118/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) - časť
1

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom 
Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a Žilinským samosprávnym 
krajom ako budúcim oprávneným z vecného bremena. Mesto Žilina sa v zmluve 
zaviaže, že po splnení podmienok uvedených v zmluve, uzatvorí so Žilinským 
samosprávnym krajom zmluvu o zriadení vecného bremena in rem na dobu neurčitú, 
na budúci zaťažený pozemok pare. č. KN-C 7656, zapísaný na LV č. 1100 v k.ú. 
Žilina, ktorý je vo vlastníctve mesta Žilina, v prospech Žilinského samosprávneho 
kraja ako vlastníka pozemku pare. č. KN-C 7655, zapísaného na LV č. 5931 v k.ú. 
Žilina, ako aj každého ďalšieho vlastníka tohto pozemku. Vecné bremeno bude 
zriadené za odplatu vo výške 1,- €. Záber budúceho zaťaženého pozemku vecným 
bremenom bude najviac 60 m2. Budúce vecné bremeno bude spočívať v povinnosti 
každého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako povinného z vecného 
bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva s nasledujúcim 
obsahom:

vybudovanie, užívanie, údržba, oprava, rekonštrukcia alebo odstránenie 
prístupovej cesty na parkovisko k pozemku pare. KN-C č. 7656 v rámci 
stavby: „Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina - Športovo rekreačný areál - 
revitalizácia“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 
projektantom Ing. arch. Tibor Marcin v mesiaci apríl 2019,

vstup a prechod osobami a vjazd a prejazd technickými zariadeniami a 
dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom 
vybudovania, užívania, kontroly, opravy, údržby, rekonštrukcie alebo 
odstránenia prístupovej cesty, alebo jej častí,

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: Žilinský 
samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37 808 427 ako 
vlastníka pozemku pare. KN-C č. 7655 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
15 634 m2 v k.ú. Žilina, ako aj v prospech každého ďalšieho vlastníka tohto 
pozemku.

V Žiline

Súčasťou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude aj súhlas so 
začatím realizácie stavby.

0 3 -0.7- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

Uznesenie č. 119/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) - časť
2

1. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom 
Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a Reinoo Reality, a. s., so sídlom 
Poštová 1 Žilina, IČO: 47 791 934 ako investorom, ktoré spočíva v povinnosti 
vlastníka zaťaženej časti pozemku pare. č. KN-C 5757, zast. pl. a nádv. o výmere 25 
m2 v k. ú. Žilina strpieť rozšírenie VN rozvodov, priznanie ochranného pásma 
a v práve vstupu a prístupu na predmetný pozemok (pešo, autom, technickými 
zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby kontroly v rámci stavby:“ 
Administratívno-prevádzkový objekt Žilina, Hollého ul., SO 08 rozšírenie VN 
rozvodov“ v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorým je 
Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 
36 442 151. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým 
plánom na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie 
jednorazovej odplaty.

V Žiline 03 -07-2020 ^ h

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 120/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) - časť
3

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ medzi Mestom Žilina, 
Nám. Obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 ako povinným z vecného 
bremena v prospech každodobého vlastníka pozemkov KN-C pare. č. 4239/84, 
4239/77, 4239/74 v k. ú. Žilina, ako oprávneným z vecného bremena, ktoré spočíva 
v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku pare. č. KN-C 6529/1, ostat. pl. 
v rozsahu 34 m2 v zmysle GP 23/2020 v k. ú. Žilina trpieť právo umiestnenia 
a uloženia inžinierskych sietí (vodovodné potrubie) 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,
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údržby a rekonštrukcie v rámci stavby: „Polyfunkčný komplex Rudiny II - Žilina - 
časť bytový komplex“ za jednorazovú odplatu určenú ZP 27/2020 vo výške 590 €.

V Žiline Q 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

OSTATNÉ

Uznesenie č. 121/2020
k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena) ) -
k bodu č. 3

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“, spočívajúceho v práve 
vybudovania pozemnej komunikácie na pozemku pare. č. KN-C 712/518, orná pôda 
o výmere 393 m2 v zmysle GP 136/2019 v k. ú. Budatín (ďalej len 
„pozemok“) a v práve prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez 
pozemok v prospech vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Budatín: 
pare. č. KN-C 712/16, orná pôda o výmere 982 m2 
pare. č. KN-C 712/21, orná pôda o výmere 854 m2 
pare. č. KN-C 717/25, trv.tráv.p. o výmere 567 m2 
pare. č. KN-C 717/31, trv.tráv.p. o výmere 644 m2 
pare. č. KN-C 717/124, trv.tráv.p. o výmere 591 m2 
pare. č. KN-C 717/125, trv.tráv.p. o výmere 590 m2 
pare. č. KN-C 717/67, trv.tráv.p. o výmere 605 m2 
pare. č. KN-C 717/121, trv.tráv.p. o výmere 376 m2 
pare. č. KN-C 717/122, trv.tráv.p. o výmere 376 m2 
pare. č. KN-C 717/123, trv.tráv.p. o výmere 624 m2 
pare. č. KN-C 717/126, trv.tráv.p. o výmere 703 m2 
pare. č. KN-C 717/120, trv.tráv.p. o výmere 354 m2 
pare. č. KN-C 712/500, orná pôda o výmere 322 m2 
pare. č. KN-C 717/119, trv.tráv.p. o výmere 908 m2

2. podmienkou uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena je uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude prevod prístupovej 
komunikácie za cenu 1 € v prospech Mesta Žilina po jej skolaudovaní.

Lehota na uskutočnenie stavby komunikácie je 5 rokov od podpisu dohody 
o vecnom bremene. Po tomto termíne v prípade neuskutočnenia stavby 
komunikácie vecné bremeno zanikne.

V Žiline 0 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 122/2020
k Návrhu na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA
636 GX, ročník 2015 formou obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. ruší

1. uznesenie č. 230/2019

II. ruší

1. uznesenie č. 49/2020

III. schvaľuje

1. prebytočnosť hnuteľného majetku mesta Žilina, 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, EČV: ZA 636 GX formou obchodnej verejnej súťaže s
nasledovnými základnými podmienkami:

a) účastník súťaže 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. 
05/2020, vypracovaným Ing. Igorom Dirnbachom, vo výške 29 135,- €,

b) návrh účastníka musí ďalej obsahovať: 1. jednoznačnú identifikáciu uchádzača 
spolu s uvedením emailového a telefonického kontaktu, 2. súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov, ako aj súhlas so zverejnením jeho návrhu na rokovaní 
mestského zastupiteľstva a jeho orgánov

c) mesto Žilina ako vyhlašovatel’ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo 
zmeniť uverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo vyhlásenú 
obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené cenové ponuky,

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

e) lehota na podávanie návrhov: do 30 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa,

í) 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 účastníkovi, 
ktorý ponúkol najlepšiu cenovú ponuku,

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 
navrhovaná výška kúpnej ceny automobilu,

h) v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným účastníkom bude kúpna cena 
zaplatená jednorazovo, pričom vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza po 
jej zaplatení,

i) podmienkou k podpisu kúpnej zmluvy pre úspešného účastníka bude uhradenie 
všetkých záväzkov záujemcu po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi,

j) úspešný účastník v prípade uzavretia kúpnej zmluvy uhradí vyhlasovateľovi 
okrem kúpnej ceny aj náklady znaleckého posudku vo výške 100,- EUR 
a hodnotu zostatku PHM v nádrži,

k) v prípade, že úspešný účastník nevstúpi do právneho vzťahu s vyhlasovateľom 
na predmet súťaže, vyhlašovatel’ bude rokovať s ďalším účastníkom v poradí, v 
akom boli návrhy vyhodnotené,

l) mesto Žilina je oprávnené obchodnú verejnú súťaž maximálne dvakrát 
zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia (za neúspešné vyhodnotenie 
sa považuje najmä odmietnutie všetkých predložených ponúk, nepredloženie 
žiadnej cenovej ponuky), pričom mesto Žilina je oprávnené stanoviť nový 
termín predkladania ponúk uchádzačov. V tejto opakovanej ponuke je mesto 
Žilina oprávnené ponúknuť predmet kúpy za primeranú cenu zníženú 
maximálne o 20% z ceny stanovenej znaleckým posudkom,

m) zábezpeka vo výške 10 000 €. Ak úspešný uchádzač nepodpíše kúpnu zmluvu,
zábezpeka prepadne v prospech mesta Žilina. ____

V Žiline________0 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 123/2020 
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol
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II. žiada prednostu mestského úradu.

1. aby na základe Uznesenia Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline zo dňa 
22.06.2020 ČVS:ORP-382/3-VYS-ZA-2020

V Žiline

zabezpečil nastavenie kontrolného mechanizmu na odbore školstva, kultúry, 
športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja v súvislosti s poskytovaním 
finančných prostriedkov centrám voľného času - prioritne pri poskytovaní 
príspevkov na j ednotli vých členov C V Č
vyhodnotil potrebu úpravy VZN č. 1/2018 a VZN č. 3/2019 v súvislosti 
s problematikou
informoval poslancov o splnení na najbližšom mestskom zastupiteľstve

fl 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 124/2020
k Informatívnej správe o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku a šírenia
ochorenia COVID-19 Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku 
a šírenia ochorenia COVID-19 Mesta Žilina

V Žiline 0 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 125/2020
v

k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu
v

„Moderné technológie v meste Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Moderné technológie
V

v meste Žilina“ realizovaného v rámci výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP „Moderné 
technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina, platným 
programom rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi;
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2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. výšku oprávnených výdavkov projektu max. 1 052 631,58 Eur;

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, 
čo predstavuje max. 52 631,58 Eur;

5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Žilina;

6.

V Žiline

uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu projektu s úspešným uchádzačom podľa 
výsledku verejného obstarávania

0 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 126/2020
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového 
vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne

V Žiline Q 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 127/2020
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch

V Žiline Q 3 -07 - 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 128/2020
k Monitorovacej a hodnotiacej správe o plnení komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Žilina 2019-2023 - 1. rok obdobia

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. berie na vedomie

1.

V Žiline

Monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 
Mesta Žilina 2019-2023 - 1. rok obdobia

0 3 -07- 2020
t

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 129/2020
v

k Členstvu v názvoslovnei komisii

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

ľ. Členov názvoslovnej komisie:

JUDr. Roman Dolejší, LL.M. - vedúci stavebného úradu, MÚ Žilina
Martina Mikulíková - referát označovania ulíc a číslovania budov, stavebný
úrad
Ing. arch. Júlia Durdyová - referát stavebného úradu, stavebný úrad
Mgr. Peter Štanský - historik, bývalý riaditeľ Štátneho archívu v Bytči -
pobočka Žilina
Jozef Feiler - fotograf a dokumentarista diania v meste Žilina
Ing. arch. Dušan Maňák - architekt, poslanec MZ v Žiline
Ing. Radovan Martinček - vedúci odboru riadenia projektov a investícií, MÚ
Žilina

2. Sekretára názvoslovnej komisie:

• Martina Mikulíková - referát označovania ulíc a číslovania budov, stavebný 
úrad

3. Predsedu názvoslovnej komisie:

• JUDr. Roman Dolejší, LL.M. - vedúci stavebného úradu, MÚ Žilina 

V Žiline fl 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 130/2020
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019, Všeobecne záväzného nariadenia č. 24/2019
a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 24/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020

V Žiline 0 3 -07- 2020 __________
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 131/2020
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskei

v

pôsobnosti mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 3/2020

V Žiline 0 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 132/2020
k Rámcu na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do
31.12.2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. návrh v znení:
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- v treťom pilieri môžu žiadať aj extraligové kluby v kolektívnych v 
neolympijských športoch pri splnení tých istých podmienok ako pri 
olympijských športoch
maximálna výška podpory pre neolympijské športy je 5 000 eur 
doplniť, aby to boli extraligové kluby v seniorských súťažiach

2. Rámec pre podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 
31.12.2023 v znení schváleného doplňujúceho návrhu

II. žiada prednostu mestského úradu

1. každoročne vypracovať správu o všetkých príspevkoch mesta Žilina na podporu
športovej činnosti jednotlivcov a klubov za predchádzajúci kalendárny rok.
Správa má obsahovať nasledovné údaje:
- názov alebo meno prijímateľa podpory 

suma finančnej podpory
suma nefinančnej podpory (v nákladových cenách)

- počet členov do 15 rokov 
počet členov od 16 do 21 rokov 
počet členov nad 21 rokov.

Správu za rok 2019 žiadame predložiť na riadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v septembri 2020. Ďalšie pravidelné ročné správy žiadame predložiť 
vždy na prvom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v kalendárnom roku.

V Žiline 0 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 133/2020
v

k Schváleniu nominovaných osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. návrh nominácií osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2020, tak
ako je predložený

II. udeľuje ocenenie

v v

1. Cestné občianstvo mesta Žilina

Natálii Hejkovej
Bohumilovi Urbanovi in memoriam

v

2. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
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Romanovi Patkolóvi

v

3. Cena mesta Žilina

- Andrejovi Reiserovi

III. berie na vedomie

1. udelenie Ceny primátora mesta

Emílii Wiesengangerovej 
Pavlovi Kluvánkovi

V Žiline
'E

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 134/2020
v

k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline tak, ako sú 
predložené

V Žiline G 3 'll7~ 2228
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 135/2020 
k Určeniu platu primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. ruší

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 114/2019 zo dňa 15.04.2019 

II. určuje

1. mesačný plat primátora mesta Žilina, podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
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v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov vždy k 01.01. príslušného
kalendárneho roku bez zvýšenia

V Žiline 0 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 136/2020
k Presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný
odbor

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. finančné prostriedky, ktoré sa v grantovej schéme pre daný rok nevyčerpajú 
z dôvodu malého množstva podaných žiadostí, alebo nízkej kvality projektov sa 
v plnej nevyčerpanej výške použijú na navýšenie grantového systému v príslušnej 
grantovej schéme v ďalšom rozpočtovom roku, alebo môže komisia vecne príslušná
pre danú oblasť odporučiť, na aký účel sa takto nevyčerpané prostriedky použijú 
v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom boli granty vyhlásené.

V Žiline
03 -07' 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 137/2020
v v

k Členstvu v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline - ZMENA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. odvoláva

1. člena komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: 
Komisia športu - Mgr. Peter Cibulka

II. volí

1. člena komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: 
Komisia školstva a mládeže - Mgr. Peter Cibulka

V Žiline 0 3 -07- 2020
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Uznesenie č. 138/2020
k Návrhu na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 

Zámer

1. Vytvoriť spoločnosť - možný názov: Správa športových zariadení mesta 
Žilina, s. r. o.
alebo

2. Transformovať už existujúcu spoločnosť s majetkovou účasťou mesta - napr. 
Mestská krytá plaváreň, s.r.o., alebo iná
alebo

3. Vytvoriť sekciu / divíziu so špeciálnym zameraním na správu športovísk
v

v rámci existujúcej mestskej spoločnosti Zilbyt, s.r.o. 
alebo

4. Zriadiť oddelenie / pracovisko v rámci odboru školstva, kultúry, športu, 
cestovného ruchu a miestneho rozvoja, ktoré sa bude venovať výhradne správe 
športovísk

II. žiada vedenie mesta

Pripraviť na najbližšie mestské zastupiteľstvo

vyhodnotenie relevantnosti a efektívnosti jednotlivých variantov s presnou 
špecifikáciou postupov ich zriadenia, či transformácie, s uvedením 
predpokladaných vynaložených nákladov a dopadov na rozpočet mesta 
postupovať v súlade s uznesením č. 246/2019 bod 3, ktorého vykonanie musí 
byť predchádzajúcim pred vykonaním tohto uznesenia

III. schvaľuje

1. Pripraviť špecifikáciu a definovanie majetku pre športové vyžitie a podmienky 
prípadného prevodu majetku / prechodu správy/ podľa jednotlivých variantov 
bodu 1. tohto uznesenia.

Prioritne sa zaoberať majetkom:

1. objekt „Zimný štadión“ so súp. č. 573, vrátane pozemku na ktorom je postavený 
a priľahlé parcely reg. „CKN“ s pare. č. 3238/1, o výmere 5260 m2, zast. plochy 
a nádvoria

2. objekt „Tréningová hala“ so súp. č. 8340, vrátane pozemkov, na ktorých je 
postavený a priľahlé parcely reg. „CKN“ s pare. č. 3242/8, o výmere 720 m2, 
zast. plochy a nádvoria, 3242/9, o výmere 1786 m2, zast. plochy a nádvoria, 
3243/7, o výmere 511 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/8, o výmere 16 m2, zast. 
plochy a nádvoria; pozemky, parcely reg. „CKN“, s pare. č. 3238/1, o výmere 
5260 m2, zast. plochy a nádvoria, 3242/1, o výmere 296 m2, zast. plochy a 
nádvoria, 3242/8, o výmere 720 m2, zast. plochy a nádvoria, 3242/9, o výmere
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1786 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/7, o výmere 511 m2, zast. plochy a 
nádvoria, 3243/8, o výmere 16 m2, zast. plochy a nádvoria, 3243/13, o výmere 
217 m2, zast. plochy a nádvoria, 3270/1, o výmere 2232 m2, zast. plochy a 
nádvoria, 3270/17, o výmere 90 m2, zast. plochy a nádvoria, ktorých počet, druh 
a presné umiestnenie bude bližšie špecifikované pri návrhu prevodu správy 
majetku.

3. Objekt „Športová hala na ulici V Javorku“ súp. č. 8569, druh stavby: budova 
pre šport a rekreačné účely, vrátane pozemku na ktorom je postavený a priľahlé 
parcely pare. č. 6544/1, 6560, v KÚ Žilina, vedenej na LV č. 1100 pre Mesto 
Žilina, kat. územie Žilina.

4. Objekt^Mestská krytá plaváreň“ so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08
Žilina, vrátane pozemkov.

5. Prípadne ďalšie - možno definovať v návrhu na schválenie___

V Žiline Q 3 -07- 2020
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 139/2020
k Návrhu na osadenie zastávkových prístreškov v okrajových mestských častiach

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline, aby

1. v termíne do najbližšieho MZ v Žiline vykonal pasportizáciu všetkých zastávkových 
prístreškov na území mesta, ktoré nie sú, alebo nebudú rekonštruované v rámci 
prebiehajúceho projektu, s popisom rozsahu realizovatelnosti ich rekonštrukcie, 
alebo obnovy a s technickým, časovým a finančným návrhom samotnej realizácie

2.

V Žiline

zahájil prípravu a uskutočnenie realizácie rekonštrukcie, alebo obnovy zastávok 
podľa bodu 1. tohto uznesenia tak, aby bola ukončená max. do troch rokov od 
splnenia požiadavky podľa bodu 1. tohto uznesenia

0 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 140/2020 
k Návrhu na rozšírenie vianočných trhov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
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I. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline

1. pripraviť plán zabezpečenia komunitných vianočných stretnutí občanov daných 
mestských častí na základe nahláseného záujmu nahláseného zo strany príslušného 
mestského výboru do najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva. Záujem zo 
strany výborov musí byť nahlásený do uzávierky predkladania materiálov do 
najbližšieho mestského zastupiteľstva

V Žiline
Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 141/2020
k Návrhu na zavedenie SMS infokanálovej služby mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. Zahájenie prác súvisiacich so zavedením informačného kanálu prostredníctvom 
SMS správ pre obyvateľov mesta Žilina

II. žiada prednostu Mestského úradu v Žiline,

1. aby do konca roku 2020 pripravil materiál, týkajúci sa konkrétnych krokov 
zavedenia uvedenej služby a zároveň pripravil návrh jeho rozpočtového krytia

V Žiline 0 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 142/2020
k Návrhu na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre
DHZ Trnové

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. navrhuje primátorovi mesta a žiada prednostu Mestského úradu v Žiline
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1. začať práce na zabezpečení novostavby hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný 
hasičský zbor v Tŕňovom

I. etapa - vypracovanie štúdie

II. etapa - projektová dokumentácia

V Žiline 0 3 -07- 2020

Uznesenie č. 143/2020 
k Rozvoju spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. žiada štatutára mesta, aby

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

1. revidoval kompetencie a jasne zadefinoval povinnosti a práva spoločnosti ŽILBYT, 
s.r.o. pri správe majetku mesta (konkrétne zameranie spoločnosti, začlenenie a 
špecifikácia činností v nadväznosti na správu majetku a jeho efektívneho využitia)

2. vypracoval materiál o budúcom rozvoji a stratégii spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

V Žiline
0 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 144/2020
ku Koncepcii evidencie a nakladania s majetkom

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje

1. Návrh na dopracovanie koncepcie nakladania s majetkom mesta, ktorá bude jasne 
definovať:

Pozemky:
aké konkrétne typy pozemkov vlastní mesto z hľadiska hodnoty 
o aké presné výmery pozemkov ide 

- popis možností a spôsobov využitia týchto pozemkov
sumarizácia pozemkov, ktoré môžeme z hľadiska využitia pre mesto 
charakterizovať ako majetkový odpad vhodný na predaj
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súpis a hodnota podielov na pozemkoch mesta, ktoré má zmysel odkúpiť od 
spoluvlastníkov alebo predať spoluvlastníkom - zmysel ich využitia 
pomenovať kľúčové strategické parcely mesta
konkrétne ponúknuť možnosti evidencie a pasportizácie majetku mesta

Budovy:
súpis budov vo vlastníctve mesta
popis každej budovy mesta z hľadiska technickej špecifikácie a spôsobu jej 
využitia
analýzu využívania budov vo vlastníctve mesta (akú časť používa mesto, či 
sa dá tento priestor optimalizovat’, akú časť používajú nájomcovia, sú tieto 
priestory prenajaté za primeranú cenu, komu prečo za akých podmienok, aká 
časť priestoru je voľná, ako sa dá tento priestor využiť, ako sa s ním nakladá, 
optimalizácia spotreby energií na prevádzku priestoru) 
prebytočnosť majetku, budov - identifikovať možnosti predaja alebo 
prenájmu

Hnuteľný maj etok:
riešiť v inom režime a iným spôsobom

V Žiline o 3 -07- 2020

Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina
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