MESTSKÝ ÚRAD V ŢILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Ţiline

Číslo materiálu: _____/2011

K bodu programu

INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE PLNENIA UZNESENÍ MZ V ŢILINE

Materiál obsahuje:
Materiál prerokovaný:
1. Návrh na uznesenie
Mestská rada 07. 11. 2011
2. Dôvodová správa
3. Materiál – Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Ţiline

Predkladá:
Ing. Elena Šuteková
Hlavná kontrolórka mesta
Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Elena Šuteková
Hlavná kontrolórka mesta

Ţilina, November 2011

NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave plnenia uznesení MZ v Ţiline

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s článkom 13 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
predkladám Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Ţiline.
Informatívna správa obsahuje uznesenia MZ z rokovaní MZ v slede ako boli prijaté
s popisom plnenia pri uzneseniach, kde boli urobené úkony pre naplnenie uznesení.
Správa vyhodnocuje odpočet plnenia všetkých prijatých uznesení za rok 2011 ako aj uznesení
prijatých ohľadom odpredajov majetku v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Ţilina, ktorých platnosť je 1 rok.
V zmysle Rokovacie poriadku MR a v nadväznosti na kompetencie určené Organizačným
poriadkom MsÚ v Ţiline za plnenie úloh obsiahnutých v uzneseniach zodpovedá ten, komu
bola úloha adresovaná, prípadne vedúci zamestnanec vecne príslušného organizačného útvaru.
Uznesenia sú vyhodnotené na základe predloţených podkladov zo strany vedúcich
zamestnancov vecne príslušných odborov alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Ţilina, pri uzneseniach je popísaný stav priebeţného plnenia, pričom v mnohých
prípadoch bol náhodným výberom preverený stav plnenia.

Informatívna správa o stave plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva v Ţiline
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 24.01.2011
Uznesenie č. 5/2011
k Informácii o poverení zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - berie na vedomie
1.

informáciu o poverení MUDr. Štefana Zelníka zastupovaním Ing. Igora Chomu, primátora mesta Ţilina,
dňom 01.01.2011 v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení

Uznesenie č. 6/2011
k Informácii o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - berie na vedomie
1.

informáciu o vymenovaní Ing. Dušana Petríka do funkcie prednostu Mestského úradu v Ţiline dňom
01.01.2011

Uznesenie č. 7/2011
k Návrhu na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávaním a vedením
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline v osobitných prípadoch
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - poveruje
1.

Ing. Jozefa Štrbu zvolaním a vedením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline v osobitných prípadoch
podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 8/2011
k Informácii o zloţení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - berie na vedomie
1.

informáciu o zloţení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Ţiline

Uznesenie č. 9/2011
k Návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - schvaľuje
1.

zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Ţiline s účinnosťou Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút
mesta Ţilina

Uznesenie č. 10/2011
k Návrhu na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. zriaďuje
1. v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

II.

komisiu finančnú, komisiu dopravy a komunálnych sluţieb, komisiu sociálnu, zdravotnú
a bytovú, komisiu územného plánovania a výstavby, komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu
a miestneho rozvoja, komisiu školstva a mládeţe, komisiu ţivotného prostredia
ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány s účinnosťou Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút
mesta Ţilina

zriaďuje
1. v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán s účinnosťou Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút
mesta Ţilina

III.

volí
1. predsedov, členov a sekretárov
a) pre komisiu finančnú
predseda:
Ing. Branislav Bačík
členovia:
MUDr. Ľubomír Baţík, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Rastislav Johanes,
Ing. Igor Liška, Ing. Štefan Pieš, Ján Púček, Ing. Stanislav Ţilinčík
sekretár:
Ing. Dagmar Slepičková

b) pre komisiu dopravy a komunálnych sluţieb
predseda:
členovia:
sekretár:

Ing. Stanislav Ţilinčík
MUDr. Peter Bačinský, Jozef Badţgoň, František Kosa, Bohumil Kostolný
Ing. Štefan Pieš, Ján Púček, Ing. Jozef Štrba
Ing. Peter Chvastek

c) pre komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú
predseda:
členovia:
sekretár:

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, MUDr. Róbert Ficek, Bc. Patrik Groma
MUDr. Jozef Hudcovský, Ing. Igor Liška, Mgr. Ing. Peter Ničík
MUDr. Štefan Zelník
Anna Dugovičová

d) pre komisiu územného plánovania a výstavby
predseda:
členovia:
sekretár:

Ing. arch. Dušan Maňák
Ing. Branislav Bačík,
MUDr. Peter Bačinský, JUDr. Gabriela Hamalová
Ing. Marián Janušek, Mgr. Róbert Kašša, Anna Smikoňová, Ing. Jozef Štrba
Bc. Tomáš Oršula

e) pre komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
predseda:
členovia:
sekretár:

Jaroslav Gaţo
MUDr. Róbert Ficek, Bc. Patrik Groma, Mgr. Róbert Kašša, Bohumil
Kostolný, Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Ján Ničík, Mgr. Anton Šulík
Bc. Peter Zánický

f) pre komisiu školstva a mládeţe
predseda:
členovia:
sekretár:

Mgr. Peter Fiabáne
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, Mgr. Ladislav Čellár, MUDr. Jozef
Hudcovský, František Kosa, Ing. Pavol Marček, MUDr. Juraj Popluhár,
PhD., Radoslav Ţidek
Mgr. Anna Jantáková

g) pre komisiu ţivotného prostredia
predseda:
členovia:
sekretár:

Mgr. Ladislav Čellár
MUDr. Ľubomír Baţík, Jaroslav Gaţo, Ing. Marián Janušek, Ing. arch.
Dušan Maňák, Ing. Pavol Marček, Ing. Ján Ničík, Anna Smikoňová
Ing. Ivana Ševčíková

h) pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
predseda:
členovia:

MUDr. Rastislav Johanes
Jozef Badţgoň, JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr.
Anton Šulík, MUDr. Štefan Zelník, Radoslav Ţidek

Uznesenie č. 11/2011
k Návrhu na zriadenie Mestskej rady v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. zriaďuje
1.

II.

v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Mestskú radu v Ţiline

volí
1. členov Mestskej rady v Ţiline:
MUDr. Štefana Zelníka, Ing. Branislava Bačíka, Mgr. Ladislava Čellára, Mgr. Petra Fiabáne,
Jaroslava Gaţa
MUDr. Rastislava Johanesa, Ing. arch. Dušana Maňáka, MUDr. Juraja Popluhára, PhD., Ing.
Stanislava Ţilinčíka

Uznesenie č. 12/2011
k Návrhu na schválenie odmeny zástupcu primátora
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - schvaľuje
MUDr. Štefanovi Zelníkovi, zástupcovi primátora, mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora
vo výške 40% schváleného platu Ing. Igora Chomu, primátora mesta Ţilina, s účinnosťou od 01.01.2011

1.

Uznesenie č. 13/2011
k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ţiline s účinnosťou od 01.02.2011

1.

Uznesenie č. 14/2011
k Návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline a Mestskej rady
v Ţiline na rok 2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline - schvaľuje
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline a Mestskej rady v Ţiline na rok 2011

1.

Uznesenie č. 15/2011 - splnené
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.
ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi mestského úradu
1. do najbliţšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva doručiť poslancom v elektronickej podobe
výkaz zisku a strát, súvahu a cash flow Ţilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. za obdobie
posledných 3 rokov
Plnenie: Do poslaneckých schránok na Mestskom úrade v Ţiline boli uloţené výkazy ziskov a strát, súvahy,
poznámky k účtovnej závierke Ţilinskej parkovacej spoločnosti za obdobie rokov 2007, 2008 a 2009 so
zaslaným oznamom o plnení uznesenia v elektronickej podobe všetkým poslancom MZ dňa 11. 02. 2011

Uznesenie č. 16/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - berie na vedomie
Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Ţiline
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK

1.
2.

Uznesenie č. 17/2011
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Ţilina na 1. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje

II.

poveruje

1.
1.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Ţilina na 1. polrok 2011
hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti

Uznesenie č. 18/2011 - splnené
k Návrhu na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - odvoláva
Mgr. Stanislava Kľučku, náčelníka Mestskej polície Ţilina, dňom 24.01.2011 v súlade s § 2 ods. 3 zákona č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov z funkcie náčelníka Mestskej polície Ţilina

1.

Plnenie: Mgr. Stanislav Kľučka bol odvolaný
Uznesenie č. 19/2011 - splnené
k Návrhu na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - vymenúva
Ing. Milana Šamaja v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov za náčelníka Mestskej polície Ţilina dňom 25.01.2011

1.

Plnenie: Ing. Milan Šamaj bol vymenovaný do funkcie.
Uznesenie č. 20/2011 - splnené
k Návrhu na vymenovanie riaditeľa mestského divadla
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - vymenúva
Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla od 01.01.2011

1.

do 31.03.2011

Plnenie: Mgr. Jesenská bola vymenovaná do funkcie.
Uznesenie č. 21/2011
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1.
2.

II.

odvolanie Ing. Igora Gubalu z funkcie konateľa DPMŢ, s.r.o.
menovanie Ing. Jána Barienčíka do funkcie konateľa DPMŢ, s.r.o.

berie na vedomie
1.

odvolanie Ing. Mikuláša Kačaljaka z funkcií konateľa Govinvest I, s.r.o., Govinvest II, s.r.o.
a Ţilina Invest, s.r.o. dňom 17.01.2011

Plnenie: Príslušné zmeny v orgánoch spoločností vykonané; účinné sú ku dňu prijatia
rozhodnutia o nich.
Uznesenie č. 22/2011
k Rozpočtu mesta Ţilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2010 – informatívna správa Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. konštatuje, ţe
1.

II.

zmena rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010 bola vypracovaná na
základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta
vo výdavkovej časti rozpočtu a na
základe zmien vyplývajúcich z rozpisových listov poskytovateľov účelových dotácií zo ŠR

berie na vedomie
1.

zmenu rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010 tak, ako je predloţená

Uznesenie č. 23/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - splnomocňuje
1. Ing. Igora Chomu, primátora mesta Ţilina, delegovať do orgánov školskej samosprávy poslancov mestského
zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenie č. 25/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - berie na vedomie
1. výzvu Ing. Igora Chomu, primátora mesta, na spoluprácu:

doručiť do 04.02.2011 prostredníctvom predsedov výborov v mestských častiach kontaktné
miesta na stretnutia s občanmi v jednotlivých obvodoch s určením presnej doby na
komunikáciu
b) predloţiť do 17.02.2011 prostredníctvom predsedov poslaneckých klubov, prípadne predsedov
výborov v mestských častiach zoznam všetkých námetov od občanov pre budúcu investičnú
i neinvestičnú činnosť
informáciu o záujme realizovať výjazdové rokovania mestského zastupiteľstva tak, aby sa v určitých
časových intervaloch prešli všetky volebné obvody spolu s ich krátkymi prehliadkami
a)

2.

Naplnenie:
1. a) VMČ 1: uvedené a zverejnené na www.zilina.sk : Zápisnica z 02.02.2011
VMČ 2: uvedené a zverejnené na www.zilina.sk : Zápisnica z 10.01.2011
VMČ 3: uvedené a zverejnené na www.zilina.sk : Zápisnica z 01.02.2011
VMČ 4: uvedené a zverejnené na www.zilina.sk : Zápisnica z 31.01.2011
VMČ 5: zverejnené v poslaneckých tabuliach na Hájiku, zatiaľ nie je zverejnené na
web stránke mesta
VMČ 6: uvedené a zverejnené na www.zilina.sk : Harmonogram stretnutí
poslancov s občanmi
VMČ 7: uvedené a zverejnené na www.zilina.sk : Plán stretávania poslancov
VMČ 8: uvedené a zverejnené na www.zilina.sk : Harmonogram poslaneckých dní
b) bolo predloţené, na základe výzvy p. primátora a následne boli spracované odbormi
MsÚ
2. Záujem prejavil poslanec Kašša, ale nebola podaná oficiálna ţiadosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline - schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút
mesta Ţilina
VZN č. 1/2011 primátor mesta podpísal 31.01.2011, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým
(úradná tabuľa + web na 15 dní) 31.01.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené
v elektronickej podobe 31.01.2011. Účinnosť nadobudlo 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta
15.02.2011.
1.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 2. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline – 24.01.2011
Dochádzka poslancov na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 25.01.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 27.01.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 31.01.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 31.01.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 31.01.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné v na Mestskom
úrade v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta. Na internetovej stránke mesta + úradnej
tabuli mesta (bude vyvesený do konca roku 2011) bol zároveň zverejnený Harmonogram zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Ţiline (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá zverejniť).
Primátor mesta zároveň podpísal Zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Ţiline a
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ţiline.

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 21.02.2011

Uznesenie č. 26/2011
k Nastúpeniu náhradníka na uprázdnený mandát v Mestskom zastupiteľstve v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.
berie na vedomie
1. zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Ţiline Ing. Igora Lišku dňom 11.02.2011 podľa
§ 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe písomného vzdania
2. zánik členstva Ing. Igora Lišku v komisii finančnej a v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej
3. zánik členstva Ing. Igora Lišku vo Výbore v mestskej časti č. 4
II.
konštatuje, ţe
1. mandátová komisia overila platnosť nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva
v Ţiline podľa Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Ţilina do mestského
zastupiteľstva a primátora mesta zo dňa 28.11.2010
2. nastúpený náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva, Mgr. Terézia Straňáková, zloţila
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
III.
vyhlasuje
1. nastúpenie náhradníka Mgr. Terézie Straňákovej za poslanca Mestského zastupiteľstva v Ţiline za
volebný obvod č. 4 na uprázdnený mandát v súlade s § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
IV.
schvaľuje
1. zaradenie Mgr. Terézie Straňákovej do Výboru v mestskej časti č. 4

Uznesenie č. 27/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
1.

Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Ţiline

Uznesenie č. 28/2011
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ţilina za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie
1.

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ţilina za rok 2010

Uznesenie č. 29/2011
k Personálnym zmenám v komisiách Mestského zastupiteľstva v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline volí
1.

2.

3.

Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie finančnej, čím bude zloţenie komisie finančnej nasledovné:
predseda:
Ing. Branislav Bačík
členovia:
MUDr. Ľubomír Baţík, M gr. Peter Fiabáne, MUDr. Rastislav Johanes,
Ing. Štefan Pieš, Ján Púček, Mgr. Terézia Straňáková, Ing. Stanislav Ţilinčík
sekretár:
Ing. Dagmar Slepičková
Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, čím bude zloţenie komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej nasledovné:
predseda:
MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
členovia:
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, MUDr. Róber Ficek, Bc. Patrik Groma
MUDr. Jozef Hudcovský, Mgr. Ing. Peter Ničík, Mgr. Terézia Straňáková
MUDr. Štefan Zelník
sekretár:
Anna Dugovičová
Máriu Brtnickú za sekretára komisie územného plánovania a výstavby, čím bude zloţenie komisie
územného plánovania a výstavby nasledovné:
predseda:
Ing. arch. Dušan Maňák
členovia:
Ing. Branislav Bačík, MUDr. Peter Bačinský, JUDr. Gabriela Hamalová
Ing. Marián Janušek, Mgr. Róbert Kašša, Anna Smikoňová, Ing. Jozef Štrba
sekretár:
Mária Brtnická

mení
1.zloţenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií nasledovne:
predseda:
MUDr. Rastislav Johanes
členovia:
Jozef Badţgoň, JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. arch. Dušan Maňák
Mgr. Anton Šulík, MUDr. Štefan Zelník

Uznesenie č. 30/2011
k Prerokovaniu pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Ţiline
24/2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.
berie na vedomie
1.

II.

č.

pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 24.01.2011
nepodpísaním

ruší
1.

uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 24.01.2011

Uznesenie č. 31/2011
k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Ţiline č. 9/2009 zo dňa
26.01.2009 Mestské zastupiteľstvo v Žiline ruší
1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009 s účinnosťou od 01.03.2011
Uznesenie č. 32/2011
k Harmonogramu stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi –
informatívna správa Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie
1.

Harmonogram stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi – informatívna správa

Uznesenie č. 33/2011 – čiastočne splnené
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
nasledovné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Ţilina
1. v spoločnosti Dopravný podnik mesta Ţiliny, s.r.o., IČO 36 007 099
a) zriadenie dozornej rady spoločnosti s nasledovnými členmi:
Bohumil Kostolný, Ing. Igor Liška, Ing. Jozef Štrba
2. v spoločnosti Govinvest I, s.r.o., IČO 35 879 181
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa Ing. Vladimíra
Liššáka
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto JUDr. Martina Valkyho, Ing. Viliama Mikuláša
nových členov dozornej rady Ing. Dušana Petríka, JUDr. Jakuba Ulahera
3. v spoločnosti Govinvest II, s.r.o., IČO 35 879 131
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa
Ing. Vladimíra Liššáka
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto JUDr. Martina Valkyho, Ing. Viliama Mikuláša
nových členov dozornej rady Ing. Dušana Petríka, JUDr. Jakuba Ulahera
4. v spoločnosti MsHK Ţilina, a.s., IČO 36 387 193
a) do funkcie členov predstavenstva namiesto Bc. Petra Zánického, Mgr. Mariána Zrníka, nových
členov predstavenstva Ing. Mariana Janušeka, Mgr. Róberta Kaššu
5. v spoločnosti ŢILINA REAL, s.r.o., IČO 36 433 420
a) do funkcie konateľa namiesto Martina Šafárika nového konateľa
Ing. Branislava Bačíka
b) zriadenie dozornej rady spoločnosti s nasledovnými členmi
Ing. Jozef Štrba, Ing. Ján Ničík, Mgr. Terézia Straňáková
6. v spoločnosti Ţilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO 36 407 470
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Miroslavy Kapustovej nového konateľa
Ing. Pavla Koniarika
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto Ing. Ivana Mokrého, Ing. arch. Pavla Kropitza
nových členov dozornej rady Ing. Igora Lišku, Ing. arch. Dušana Maňáka
7. v spoločnosti Ţilina Invest, s.r.o., IČO 36 416 754
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa
Ing. Vladimíra Liššáka
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto Ing. Viliama Mikuláša nových členov dozornej rady
Ing. Dušana Petríka, Ing. Petra Bagina
8. v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO 36 672 297
a) do funkcie člena predstavenstva namiesto Ing. Viliama Mikuláša nového člena predstavenstva
a podpredsedu predstavenstva Ing. Stanislava Ţilinčíka

b) do funkcie členov dozornej rady namiesto Michala Horeckého, JUDr. Martina Valkyho,
nových členov dozornej rady Ing. Dušana Petríka, JUDr. Gabrielu Hamalovú
9. v spoločnosti Bytterm, a.s., IČO 31 584 705
a) do funkcie člena predstavenstva MUDr. Juraja Popluhára, PhD.
b) do funkcie člena dozornej rady Ing. Františka Holešu
10. v spoločnosti Ţilinské komunikácie, a.s., IČO 31 590 250
a) do funkcie člena predstavenstva namiesto Ing. Vladimíra Baránka nového člena predstavenstva
Ing. Františka Holešu
b) do funkcie člena dozornej rady namiesto Ing. Ivana Mokrého nového člena dozornej rady
Ing. Mariana Janušeka

Plnenie: Príslušné zmeny v orgánoch spoločností vykonané s výnimkou Bytterm, a.s.; účinné
sú ku dňu prijatia rozhodnutia o nich.
Uznesenie č. 34/2011
k Návrhu na schválenie Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Ţivotné prostredie pre projekt: „Povaţský Chlmec – stoková sieť“ Mestské
zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

2.
3.
4.

predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Ţivotné prostredie, za účelom realizácie projektu „Povaţský Chlmec – stoková
sieť“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Ţilina
zabezpečenie realizácie projektu mestom Ţilina po schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
celkové výdavky na projekt vo výške 10 569 405,69 EUR a celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške
10 569 405,69 EUR
spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške
528 470,29 EUR z vlastných zdrojov

Plnenie: Z dôvodu zmeny rozpočtu projektu bolo potrebné, aby MZ schválilo nové uznesenie
s uţ upravenými sumami celkového rozpočtu projektu a spolufinancovania projektu
(Uznesenie č. 55/2011)
Uznesenie č. 35/2011 - naplnené
k Schváleniu uzatvorenia Zmluvy o spolupráci so SEVAK, a.s. - Schválenie uzatvorenia
Zmluvy o budúcej zmluve o nájme verejnej kanalizácie a zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve o odpredaji verejnej kanalizácie Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Ţilina a Severoslovenskými vodárňami
a kanalizáciami, a.s. (ďalej len „SEVAK, a.s.“), predmetom ktorej bude:
a) záväzok SEVAK, a.s. poskytnúť Mestu Ţilina finančný príspevok na úhradu faktúr vzniknutých
z realizácie stavby „Ţilina – odkanalizovanie mestských častí – Povaţský Chlmec – stoková sieť“ t.j.
suma rovnajúca sa čiastke 5 % zo skutočnej celkovej zmluvnej ceny vyplývajúcej za výstavbu
vodohospodárskeho diela
b) záväzok Mesta Ţilina uzatvoriť so SEVAK, a.s. Zmluvu o budúcej zmluve o nájme, predmetom ktorej
bude nájom verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Ţilina – odkanalizovanie mestských
častí – Povaţský Chlmec – stoková sieť“ na dobu určitú 5 rokov od kolaudácie stavby. Obdobie nájmu
vybudovanej kanalizácie sa bude počítať na obdobie 60 mesiacov od vydania právoplatného
kolaudačného rozhodnutia.
c) záväzok Mesta Ţilina uzatvoriť so SEVAK, a.s. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej
bude predaj verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Ţilina – odkanalizovanie mestských častí
– Povaţský Chlmec – stoková sieť“ spoločnosti SEVAK, a.s. za cenu rovnajúcu sa finančnému
príspevku SEVAK, a.s. Mestu Ţilina podľa písm. a) tohto bodu uznesenia
2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o nájme a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude:
a) prenechanie budúcej stavby - vodohospodárskeho diela „Ţilina odkanalizovanie mestských častí –
Povaţský Chlmec – stoková sieť“, do nájmu a prevádzkovania SEVAK, a.s. na čas 60 mesiacov od
vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia za nájom vo výške 3 €/ročne
b) odpredaj budúcej stavby - vodohospodárskeho diela „Ţilina odkanalizovanie mestských častí –
Povaţský Chlmec – stoková sieť“, SEVAK, a.s. po uplynutí doby nájmu podľa písm. a) tohto bodu
uznesenia za cenu rovnajúcu sa výške finančného príspevku SEVAK, a.s. podľa bodu 1 písm. a) tohto
uznesenia

Plnenie: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o budúcej nájomnej zmluve boli
podpísané 25.2.2011, rovnako tieţ zmluva o spolupráci.
Uznesenie č. 36/2011 - splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 428/1, zast.pl. o výmere 63 m2 v k. ú.
Ţilina, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov, Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Ţiline, ul. Kuzmányho 26, IČO: 73584100
za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 2 466,45 €
Svojím listom zo dňa 13.04. 2011 oznámili Mestu Ţilina, ţe zatiaľ nedostali finančné prostriedky z MV SR
Bratislava na kúpu predmetného pozemku. V súlade so Zásadami hospodárenia majú rok na uzatvorenie kúpnej
zmluvy.
1.

Plnenie: Kúpna zmluva 318/2011 odovzdaná na podpis Krajskému riaditeľstvu PZ v Ţiline.
Rozhodnutie o vklade KZ č. V-5954/011 zo dňa 27.09.2011
Uznesenie č. 37/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 1479/33, ostat.pl. o výmere 8 m2 v zmysle
geometrického plánu č. 80-2/2010 v k. ú. Ţilina a jeho odpredaj, Stredoslovenskej energetike - Distribúcia,
a. s. Ţilina, IČO: 36442151, za cenu stanovenú znaleckým posudkom

Plnenie: Stredosl. Energetika-Distribúcia vyhotovuje znalecký posudok, ktorý zatiaľ
nedodali.
Uznesenie č. 38/2011 – splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku pre stavbu: „I/18 Ţilina-most 260“, a to:
diel č. 2 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 421 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C
5807/25
diel č. 3 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 596 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C
5807/26
diel č. 4 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 79 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C
5807/27
a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov Slovenskej správe ciest, investičnej výstavbe a správe ciest, ul. M. Rázusa 104/A Ţilina, IČO:
003328 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 30 655,12 €

Plnenie: Rozhodnutie zo Správy katastra zo dňa 04.05.2011 pod č. V-1852/11, Slovenská
správa ciest uhradila finančné prostriedky na účet Mesta Ţilina 08.06.2011. KZ ev. č.
28/2011 a 30/2011.
Uznesenie č. 39/2011 – splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

dočasný prenájom pozemkov (03/11 aţ 06/12) v rámci stavby: „I/18 Ţilina-most 260“ v zmysle
geometrického plánu č. 36315583-19-2010:
diel 5, zast.pl. o výmere 33 m2 v prospech parc.č.KN-C 201
diel 1, t.tr.p. o výmere 4689 m2 v prospech parc.č.KN-C 201
diel 3, zast.pl. o výmere 3003 m2 v prospech parc.č.KN-C 201
ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov
Slovenskej správe ciest, investičnej výstavbe a správe ciest, ul. M. Rázusa 104/A Ţilina, IČO: 003328, za
cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 18 547,72 €

Plnenie: NZ 29/2011 zo dňa 04.03.2011

Uznesenie č. 40/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

dlhodobý prenájom pozemkov na dobu 20 rokov nasledovných pozemkov spolu so stavbami CO krytov na
nich (3 stavby bez súp. čísla): parc.č.KN-C 7633/42 ostat.pl. o výmere 9 561 m2, parc.č.KN-C 5344/54,
zast.pl. o výmere 1 843 m2, parc.č.KN-C 5344/53, ostat.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Ţilina, za účelom
realizácie projektu „Park Ţilina“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná
3/5 väčšina všetkých poslancov Občianskemu zdruţeniu Pre Zdravý Ţivot, Puškinova 3 Ţilina, IČO:
37805592 za symbolickú cenu 1,– € / ročne

Plnenie: Ţiadateľ bol vyzvaný na doplnenie dokladov, do vyhodnotenia uznesenia doklady
doplnené neboli.
Uznesenie č. 41/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta – Návrh na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného
majetku Mesta Ţilina formou dobrovoľnej draţby Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

2.
3.

prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Ţilina – pozemok parc. č. 5396/18 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 399 m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne
zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok podľa bodu 1. tohto uznesenia
odpredaj nehnuteľného majetku podľa bodu 1. tohto uznesenia formou dobrovoľnej draţby účastníkovi
draţby s najvyšším podaním

Plnenie: Do vyhodnotenia uznesenia mesto k draţbe nepristúpilo z dôvodu právnych
problémov a rizík, viaznucich na predmetných nehnuteľnostiach.
Uznesenie č. 42/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, ţe
1. materiály, ktoré sa predkladajú na rokovania komisií mestského zastupiteľstva, sa doručia aj poslancom,
ktorí nie sú členmi jednotlivých komisií, a to elektronicky (e-mailom)

Plnenie: Materiály, ktoré sú prerokúvané na rokovaniach komisií MZ sú materiály, ktoré sú
predmetom rokovaní Mestskej rady, pričom materiály na rokovanie MR sú zasielané všetkým
poslancom MZ.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Ţilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.
2.

návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Ţilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ţilina
3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípady hodné osobitného zreteľa pri nájmoch majetku mesta:
a) všetky nájmy majetku mesta na dobu určitú v trvaní maximálne 1 rok
b) nájmy majetku na dobu neurčitú
c) uţívanie nehnuteľností mesta za účelom umiestnenia reklamných a informačných zariadení
podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina č. 14/2007 o reklamných, informačných
a propagačných zariadeniach na území mesta Ţilina

VZN č. 2/2011 primátor mesta podpísal 25.02.2011, pričom bolo zverejnené spôsobom
v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 25.02.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 25.02.2011. Účinnosť
nadobudlo 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta - 14.03.2011.
Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 3. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline – 21. 02. 2011

Dochádzka poslancov na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.02.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 24.02.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 25.02.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 25.02.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 25.02.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné v na Mestskom
úrade v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta. Na internetovej stránke mesta + úradnej
tabuli mesta (bude vyvesený do konca roku 2011) bol zároveň zverejnený Harmonogram zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Ţiline (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá zverejniť).

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 21.03.2011
Uznesenie č. 43/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na
vedomie
a.
b.

Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Ţiline
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK

Uznesenie č. 44/2011 - splnené
k Návrhu na vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Mestské zastupiteľstvo v Žiline
vymenúva
Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla, IČO 30229839 od 01.04.2011 do 31.12.2014
Plnenie: Mgr. Jesenská bola vymenovaná do funkcie.

Uznesenie č. 45/2011
k Organizačnému poriadku, Štatútu, Pracovnému poriadku, Platovému poriadku MP
v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

Organizačný poriadok, Štatút, Pracovný poriadok, Platový poriadok Mestskej polície v Ţiline
podľa predloţeného materiálu od 01.04.2011

Uznesenie č. 46/2011
k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

Rokovací poriadok Mestskej rady v Ţiline

Uznesenie č. 47/2011
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Ţiline

Uznesenie č. 48/2011
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového
rozpočtu na rok 2011 – 2013, Mesto Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie
1.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového rozpočtu na rok
2011-2013, Mesto Ţilina

Uznesenie č. 49/2011
k Návrhu programového rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2011 – 2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. konštatuje, ţe

predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2011, ktorý je
zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 47 006 048 €.
Návrh rozpočtu na roky 2012 a 2013 je informatívny a nezáväzný
II. schvaľuje
1. návrh programového rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2011 tak, ako bol predloţený
III. berie na vedomie
1. návrh rozpočtu Mesta Ţilina na roky 2012 – 2013 ako informatívny a nezáväzný
1.

Uznesenie č. 50/2011
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach pre
rok 2011 – zásady stanovenia ich pouţitia a výšky Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, ţe
1. pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Ţilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 sú
navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých prímestských častí
II. schvaľuje
1. predloţený návrh zásad stanovenia pouţitia a výšky pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta
Ţilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011
I.

Uznesenie č. 51/2011
k Návrhu na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

vymenovanie predsedov a členov grantových komisií pre rok 2011
a) pre oblasť kultúry
predseda:
Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ
členovia:
Mgr. Ing. Peter Ničík, Jaroslav Gaţo - poslanci MZ
Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický designér pedagóg VŠVU v Bratislave
b) pre oblasť vzdelávania
predseda: Ing. Ján Ničík, poslanec MZ
členovia: Mgr. Peter Fiabáne, hDr. Mgr. Slavomíra Brezovská - poslanci MZ
Ľuboš Mišík, kníhkupec
c)
pre oblasť športu
predseda: Mgr. Róbert Kašša, poslanec MZ
členovia: MUDr. Jozef Hudcovský, Radoslav Ţidek poslanci MZ
Mgr. Michal Kolárik, športový novinár
d) pre zdravotnú a sociálnu oblasť
predseda: MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec MZ
členovia: MUDr. Rastislav Johanes, MUDr. Róbert Ficek - poslanci MZ
MUDr. Štefan Köhler, lekár
e) pre oblasť prostredie mesta a zeleň
predseda: Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec MZ
členovia Ing. Branislav Bačík, Bc. Patrik Groma - poslanci MZ
Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka

Uznesenie č. 52/2011 - splnené
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
nasledovné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Ţilina
1. v spoločnosti MsHK Ţilina, a.s., IČO 36 387 193:
a) do funkcie predsedu predstavenstva MUDr. Rastislava Johanesa
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto MUDr. Juraja Vyletelku nových členov dozornej
rady Ing. Karola Kruteka (zároveň ako predsedu dozornej rady), Jána Púčeka
2. v spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., IČO 36 435 384:
a) do funkcie konateľa namiesto Martina Šafárika nového konateľa Ing. Branislava Bačíka
3. v spoločnosti ŢILINA REAL, s.r.o., IČO 36 433 420:
a) odvolanie Vladimíra Radosu z funkcie prokuristu spoločnosti
Plnenie: Príslušné zmeny v orgánoch spoločností vykonané; účinné sú ku dňu prijatia rozhodnutia o nich.

Uznesenie č. 53/2011 – v riešení – proces prebieha
k Repatriácii vkladov Mesta Ţilina v spoločnostiach Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II,
s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
súhlasí
1. so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest I, s.r.o. o sumu vo výške 16 540 447 EUR a
následným zníţením základného imania v spoločnosti Govinvest I, s.r.o. o sumu vo výške 16 540 447 EUR
a uskutočnením všetkých s tým súvisiacich úkonov
2. so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest II, s.r.o. o sumu vo výške 5 479 199 EUR a
následným zníţením základného imania v spoločnosti Govinvest II, s.r.o. o sumu vo výške 5 479 199 EUR
a uskutočnením všetkých s tým súvisiacich úkonov

Plnenie: Proces prebieha podľa schváleného harmonogramu, pričom je potrebné vyčkať na
uplynutie zákonných lehôt. Zároveň bolo prijaté rozhodnutie o zrušení spoločností a ich
vstupe do likvidácie, vrátane zápisu zmien v obchodnom registri.
Uznesenie č. 54/2011 - splnené
k Návrhu na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami
v meste Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.
ruší
1.

II.

uznesenie č. 21/2007 MZ zo dňa 26.02.2007 v nasledovnom znení:
Zmenu výšky nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Ţilina nasledovne:
a) v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Hlinkovom námestí za cenu 10,Sk/m2/deň
b) na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince za cenu 6,- Sk/m2/deň
c) na ostatnom území mesta za cenu 3,-Sk/m2/deň

schvaľuje
1.

minimálnu výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Ţilina nasledovne, pričom
v odôvodnených prípadoch o výnimke môţe rozhodnúť primátor mesta:
a) v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Námestí Andreja Hlinku za cenu 0,66
€/m2/deň
b) na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, Sad SNP, na ulici J. M. Hurbana, na ul. Jána Milca
za cenu 0,38 €/m2/deň
c) na ostatnom území mesta za cenu 0,18 €/m2/deň

Plnenie: Od prijatia citovaného uznesenia sa na mestských pozemkoch uţ uplatňujú zvýšené
sadzby nájomného.
Uznesenie č. 55/2011
k Návrhu na schválenie Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Ţivotné prostredie pre projekt: „Povaţský Chlmec – stoková sieť“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

2.
3.
4.

predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Ţivotné prostredie, za účelom realizácie projektu „Povaţský Chlmec – stoková
sieť“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Ţilina
zabezpečenie realizácie projektu mestom Ţilina po schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
celkové výdavky na projekt vo výške 10 346 945,98 EUR a celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške
10 346 945,98 EUR
spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške
517 347,30 EUR z vlastných zdrojov

Plnenie: Ţiadosť o NFP bola podaná do výzvy s kódom OPZP-PO1-10-2. Ţiadosť bola zamietnutá
z dôvodu nesplnenia výberového kritéria č. 2 – Výška alokácie na výzvu. V prípade otvorenia novej
výzvy je Mesto Ţilina pripravené opätovne podať ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt
„Povaţský Chlmec – stoková sieť“

Uznesenie č. 56/2011
k Návrhu na vyradenie Základnej školy, Rybné námestie 1, Ţilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie
1. Návrh na vyradenie Základnej školy Rybné námestie 1, Ţilina

Uznesenie č. 57/2011
k Zmene platu primátora mesta Ţilina
1.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie
zmenu platu primátora mesta Ţilina s účinnosťou od 01.01.2011 na plat vo výške 2 723,- €

Uznesenie č. 58/2011
k Správa k VZN mesta Ţilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obsluţných zariadení na území mesta Ţilina č.
7/2009 Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie
1.
2.

Správu k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Ţilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obsluţných zariadení na území mesta Ţilina č. 7/2009
odporúča ponechať toto VZN v platnosti

Uznesenie č. 59/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností
Mesta Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

kúpu pozemkov od vlastníkov - fyzických osôb a od Slovenského pozemkového fondu Bratislava za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod existujúcou zastávkou MHD a priľahlými
chodníkmi v k. ú. Bytčica za cenu 20,– €/m2, v zmysle geometrických plánov nasledovne:
parc.č.KN-C 246/ 1, záhrada o výmere 97 m2 v zmysle GP 14231174-56/2009
parc.č.KN-C 1171/14, zast.pl. o výmere 17 m2 v zmysle GP 14231174-04/2011
parc.č.KN-C 1171/13, zast.pl. o výmere 24 m2 v zmysle GP 14231174-04/2011
parc.č.KN-C 1171/12, zast.pl. o výmere 25 m2 v zmysle GP 14231174-04/2011
parc.č.KN-C 1171/11, zast.pl. o výmere 43 m2 v zmysle GP 14231174-04/2011
parc.č.KN-C 1171/10, zast.pl. o výmere 6 m2 v zmysle GP 14231174-04/2011
parc.č.KN-C 1171/ 9, zast.pl. o výmere 17 m2 v zmysle GP 14231174-04/2011

Plnenie: Tunajší odbor zrealizoval kúpne zmluvy v počte 5 ks s vlastníkmi, ktorí súhlasili
s odpredajom časti svojich pozemkov a doručil tieto zmluvy na Správu katastra Ţilina.
Uznesenie č. 60/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností
Mesta Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

vyuţitie predkupného práva Mesta Ţilina ako podielového spoluvlastníka pozemku parc.č.KN-C 3878/1,
zast.pl. o výmere 554 m2 na spoluvlastnícky podiel 1/6 toho pozemku, ktorý je vo vlastníctve podielovej
spoluvlastníčky p. Marty Stalmaškovej, bytom Oslobodenia 48 Ţilina-Bánová v zmysle § 140 Občianskeho
zákonníka v jeho platnom znení a rokovanie o odkúpení tohto podielu mestom

Plnenie: S p. Stalmaškovou bol uskutočnený rozhovor na OPaM MsÚ s tým, ţe si ešte
premyslí cenu, za ktorú by bola ochotná spoluvlastnícky podiel Mestu Ţilina odpredať. P.
Stalmašková ţiada od mesta za spoluvlastnícky podiel na pozemku 50,– €/m2. OPaM nemá
na nákup pozemkov vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte na rok 2011, pričom OPaM MsÚ
uvádza svoje stanovisko, ţe momentálne tento pozemok nepovaţuje za strategicky dôleţitý,
aby bolo potrebné v tomto roku odkúpiť príslušný podiel. Nakoľko p. Stalmašková trvala na
cene 50,– €/m2 za pozemok, ktorý je zaťaţený rôznymi sieťami, naviac pozemok sa
nepovaţuje za dôleţitý a Mesto Ţilina nemá dostatok fin.prostriedkov, odpísali sme p.
Stalmaškovej, ţe o kúpu pozemku nemáme za týchto podmienok záujem.
Uznesenie č. 61/2011 – splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností
Mesta Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku E-KN 5524 o výmere 124 m2 v k. ú. Trnové vo
vlastníctve Mesta Ţilina, a jeho zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná

3/5 väčšina všetkých poslancov, za pozemok parc.č.KN-C 1417/140, zast.pl. o výmere 124 m2 v k. ú. Trnové vo
vlastníctve p. Petra Lacku, bytom Okrajová 508/2 Ţilina
Plnenie: P. Lacko toho času vyhotovil geometrický plán, ktorý je na overení na Správe katastra. Zároveň sa
pripravuje zámenná zmluva.

Plnenie: Zámenná zmluva č. 237/2011 vyhotovená, podpísaná a odovzdaná na vklad na
Správu katastra Ţilina. Na základe oznámenia Správy katastra - povolený vklad zámennej
zmluvy pod č. V-3707/11 zo dňa 20.07.2011.
Uznesenie č. 62/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností
Mesta Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1. v prípade schválenia ţiadosti o NFP prenechanie budúcej stavby – vodohospodárskeho diela „Ţilina
odkanalizovanie mestských častí – Povaţský Chlmec – stoková sieť“ do nájmu a prevádzkovania SEVAK,
a. s. na čas 60 mesiacov od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia za nájom vo výške 3,–
€/ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov, pričom na toto uznesenie sa nevzťahuje obmedzenie časovej platnosti podľa článku 19 ods. 5
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ţilina
2. v prípade schválenia ţiadosti o NFP prebytočnosť majetku Mesta Ţilina – budúcej stavby –
vodohospodárskeho diela „Ţilina odkanalizovanie mestských častí – Povaţský Chlmec – stoková sieť“
SEVAK, a. s. a po uplynutí doby nájmu podľa bodu 1 tohto uznesenia odpredaj tohto majetku spoločnosti
SEVAK, a. s. za cenu rovnajúcu sa výške finančného príspevku SEVAK, a. s. t.j. v sume rovnajúcej sa
čiastke 5 % zo skutočnej celkovej zmluvnej ceny vyplývajúcej za výstavbu vodohospodárskeho diela, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, pričom
na toto uznesenie sa nevzťahuje obmedzenie časovej platnosti podľa článku 19 ods. 5 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Ţilina

Plnenie: nadväzuje na uznesenie č. 35/2011, t.j. nájom a odkúpenie budú realizované aţ po
splnení podmienok podľa uznesenia – po vybudovaní kanalizácie.
Uznesenie č. 63/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

II.

schvaľuje
1. primátor mesta môţe rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Ţilina v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovým opatrením, ktorým je:
a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória,
kategória, poloţka) a tieţ medzi všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, kategória, poloţka, podpoloţka),
pričom nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti rozpočtu (beţné príjmy +
kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie)
b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci
jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu, jednotlivých úrovní
funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, poloţka) a
medzi jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, všetkými
úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória,
poloţka, podpoloţka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti
rozpočtu (beţné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie)
2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Ţilina v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloţí o
tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline a to na jeho najbliţšom zasadnutí
ruší
1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiline č. 162/2008, zo dňa 13.10.2008 v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo v Ţiline schvaľuje, ţe primátor môţe rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta
Ţilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných
finančných prostriedkov v rámci poloţiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom
nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky
celkového rozpočtu mesta, a aby tieto zmeny rozpočtu boli predloţené v písomnej podobe na
najbliţšom mestskom zastupiteľstve

Uznesenie č. 64/2011 - splnené
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá prednostovi mestského úradu
1) predloţiť informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta v termíne
do júnového zasadnutie mestského zastupiteľstva

Plnenie: Materiál bol predloţený na rokovaní MZ dňa 27. 06. 2011, pričom na rokovaní 19.
9. 2011 bol opätovne predloţený doplnený materiál s výsledkami hospodárenia za MsHK a.s.,
nakoľko táto spoločnosť má vedené účtovníctvo na hospodársky rok nie na kalendárny.
Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 4. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline – 21. 03. 2011
Dochádzka poslancov na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 23.03.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 23.03.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 28.03.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 28.03.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 28.03.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné v na Mestskom
úrade v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta. Na internetovej stránke mesta + úradnej
tabuli mesta (bude vyvesený do konca roku 2011) bol zároveň zverejnený Harmonogram zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Ţiline (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá zverejniť).

zo 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 14.04.2011
Uznesenie č. 65/2011 – čiastočne splnené
k Moţnostiam riešenia Odpadového hospodárstva mesta Ţilina do budúcnosti Mestské
zastupiteľstvo v Žiline

I. ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi mestského úradu v Ţiline
doplniť správu Moţnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Ţilina do budúcnosti
o nasledovné body:
1.
ku kaţdému riešeniu (skládkovanie, termické zneškodňovanie a intenzifikácia separácie,
triedenie odpadu a skládkovanie) doplniť:
a) finančný dopad na mesto a na obyvateľov mesta
b) ekologický dopad na mesto a obyvateľov mesta
2.
doplniť plán následného spracovania triedeného odpadu (recyklácia a pod)
3.
doplniť riešenia o ďalšie moţné varianty a všetky varianty odkomunikovať s odbornou
verejnosťou a s občanmi Ţiliny a následne správu predloţiť opäť poslancom Mestského
zastupiteľstva v Ţiline

II. berie na vedomie
1.

moţnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Ţilina do budúcnosti

Plnenie:
1. Materiál s názvom Moţnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Ţilina na roky
2012 aţ 2020 bol predloţený na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 19. 9. 2011,
kde bol schválený vo variantnom riešení č. III. V materiáli boli rozpracované tri moţné
variantné riešenia nakladania s TKO, ich ekonomické a ekologické dopady s dôrazom na
platnú legislatívu. Z hľadiska finančného dopadu na Mesto a obyvateľov sa ako
najvýhodnejšie riešenie ukázal III. variant, Intenzifikácia separácie, triedenie, zhodnotenie
odpadu a následné skládkovanie. Tu sa dá predpokladať, ţe konečný finančný dopad na

Mesto a teda aj obyvateľov bude, aj napriek tomu, ţe ide o BAT technológiu, ktorá uţ
dnes s rezervou splní Smernicu EÚ, ktorá bude platiť od roku 2020, priaznivý. Podobne to
bolo aj pri zohľadnení ekologický dopadov na Mesto a obyvateľov, aj toto variantné
riešenie sa ukazuje ako najvýhodnejšie, keďţe pri ňom nedochádza k vytváraniu
ekologických záťaţí do budúcnosti a ani sa na zneškodňovanie TKO nepouţívajú
technológie, ktoré predstavujú potenciálne riziká. Podobne to vyzerá aj z pohľadu
legislatívy, platnej v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, takţe moţno skonštatovať, ţe III.
variant je aj z tohto dôvodu moţno nazvať udrţateľným do budúcnosti.
2. Plán následného spracovania vyseparovaných zloţiek odpadu nie je moţné spracovať, aj
v tejto oblastí funguje voľný trh, dopyt a ponuka. Podobne aj cena za finalizáciu
jednotlivých komodít je počas roka značne premenlivá.
3. Odkomunikovanie tohto strategického materiálu so širokou verejnosťou je len ťaţko
realizovateľné a to z dôvodu časovej tiesne a aj z dôvodu odbornosti danej témy.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 19. 9. 2011 bolo prijaté Uznesenie č. 111/2011
1.

Moţnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Ţilina na roky 2012 aţ 2020 s variantným riešením č. 3

Uznesenie č. 66/2011 - splnené
k Definitívnemu vysporiadaniu objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Ţilina v
Gbeľanoch Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
koncepciu definitívneho vysporiadania objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Ţilina
v Gbeľanoch, pozostávajúcu z nasledovných úkonov:
1.

2.

a)

b)

c)

d)

odpredaj pozemkov parc. č. 852/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 324 m2 a parc.
č. 852/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4123 m2, zapísané na LV č.1147 pre kat. úz.
Gbeľany, obec Gbeľany, ktoré sú vo vlastníctve ŢILINA REAL, s.r.o., a to spoločnosti Kia
Motors Slovakia, s.r.o. za kúpnu cenu 3 763 858,76 € bez DPH
uzavretie Dohody o spoločnom postupe medzi Mestom Ţilina, Erste Group Immorent
Slovensko, s.r.o., ŢILINA REAL, s.r.o. a Kia Motors Slovakia, s.r.o. Na základe tejto
dohody spoločnosť ŢILINA REAL, s.r.o. predá spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o.
nehnuteľnosti ako celok, t.j. pozemky a budovy doškoľovacieho strediska. K uvedenému
postupu je potrebné v tejto listine zadefinovať nasledovné procesné úkony:
v zmluve o nájme uzavretej dňa 4.10.2006 medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o.
(ako prenajímateľom) a ŢILINA REAL, s.r.o. (ako nájomcom) sa vypustí povinnosť
ŢILINA REAL, s.r.o. ako nájomcu doplatiť odplatu za obdobie od skončenia nájmu do
prevodu vlastníctva budovy doškoľovacieho strediska
na základe Čl. I Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 4.10.2006 medzi Erste
Group Immorent Slovensko, s.r.o. ako budúcim predávajúcim a ŢILINA REAL, s.r.o. ako
budúcim kupujúcim bude uzatvorená kúpna zmluva na objekt doškoľovacieho strediska
uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi ŢILINA REAL, s.r.o. ako budúcim predávajúcim
a Kia Motors Slovakia, s.r.o. ako budúcim kupujúcim na odkúpenie nehnuteľností
pozostávajúcich z budovy doškoľovacieho strediska – stavby súp. č. 400, postavenej na
parc. č. 852/6 a zapísanej na LV č. 1174 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany, ostatných
nebytových budov na parc. č. 582/4 (ďalej len „budovy“), príslušenstva, ktoré tvoria najmä
inţinierske siete, rozvody, terénne úpravy a priľahlých pozemkov parc. č. 852/4 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 83 324 m2 a parc. č. 852/6 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4123 m2, zapísané na LV č. 1147 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany (ďalej len
„pozemky“), ako celku, spoločnosťou Kia Motors Slovakia, s.r.o. od spoločnosti ŢILINA
REAL, s.r.o. za celkovú kúpnu cenu vo výške 11 020 000 €
dohoda medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. a ŢILINA REAL, s.r.o. o vzdaní sa
práv spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. ako oprávneného z vecného
bremena (na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 4.10.2006, vklad ktorej bol
povolený pod V-6965/06), a zo záloţného práva a predkupného práva (na základe zmluvy
o zriadení záloţného práva a predkupného práva zo dňa 4.10.2006, vklad ktorej bol

povolený pod V-6963/06) na pozemky, ktoré sú v súčasnosti zapísané na LV č. 1147 pre
kat. úz. Gbeľany

Plnenie: Proces úspešne realizovaný, vlastníkom Doškoľovacieho strediska a pozemkov je
KIA Motors Slovakia, zároveň prebehlo aj finančné vysporiadanie kúpnych cien.
Uznesenie č. 67/2011 – splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta
Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-E 487/1, zast.pl. o výmere 846 m2 vo vlastníctve Mesta

Ţilina v k. ú. Bytčica a jeho zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná
3/5 väčšina všetkých poslancov, za pozemok parc.č.KN-C 4116/31, zast.pl. o výmere 848 m2 v zmysle
geometrického plánu č. 34497200-41/2010 v k. ú. Ţilina vo vlastníctve spoločnosti Ferona Slovakia a. s.,
Bytčická č. 12 Ţilina, IČO: 36401137. Za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý predstavuje 2 m2
uhradí Mesto Ţilina Ferone-Slovakia a. s., symbolickú čiastku 1,– €

Plnenie: Uzatvorená zámenná zmluva č. 78/2011 zo dňa 29.04.2011, odoslaná na Správu
katastra Ţilina. Rozhodnutie zo Správy katastra Ţilina zo dňa 13.06.2011 pod č. V-2875/11
bolo na mesto doručené a zároveň bolo zmluvnej strane uhradené symbolické 1,– €.
Uznesenie č. 68/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta
Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1. predĺţenie výpovednej lehoty z troch mesiacov na dva roky v zmysle nájomnej zmluvy č. 7/právne/94 zo

dňa 03.01.1994 Tenisovému klubu Ţilina, so sídlom Za plavárňou 1, Ţilina, IČO: 14222990, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

Plnenie: Momentálne je proces pozastavený po dohode so ţiadateľom z dôvodu uplatneného
reštitučného nároku v danej lokalite.
Uznesenie č. 69/2011 – splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta
Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1. dlhodobý prenájom pozemku na dobu 15 rokov parc.č.KN-C 4802/1, ostat.pl. o výmere 1 110 m2 v k. ú.
Ţilina, ul. Tajovského, za účelom pláţového volejbalu spoločnosti BAZZA, s.r.o., Vysokoškolákov 8, Ţilina,
IČO: 36696650 za cenu
1 000,– €/ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

Plnenie: Bola zaslaná výpoveď Volejbalovému klubu mládeţe Ţilina, ktorá mala uvedený
pozemok v prenájme, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace. Aţ po jej uplynutí môţe Mesto
Ţilina uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva s BAZZA s.r.o. č. 400/2011 je
uzatvorená.
Uznesenie č. 70/2011 - splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta
Ţilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5-vej väčšiny všetkých poslancov, nájom
časti stavby – betónového stĺporadia na parc. č. 1730 pre kat. úz. Ţilina – medzi Námestím A. Hlinku a Sadom
SNP, na dobu 6 rokov od podpisu zmluvy s nájomcom Mgr. Peter Košťál, IČO 43069703, Dobšinského
1599/17, 010 08 Ţilina, za účelom umiestnenia veľkoplošnej obrazovky (projekt „Telka v meste“) za nájom 1
€/ročne

Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená – č. 68/2011
Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 5. Zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline - 14. 04. 2011

Dochádzka poslancov na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 15.04.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 17.04.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie zo 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 21.04.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 21.04.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 21.04.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné na Mestskom úrade
v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 30.05.2011
Uznesenie č. 71/2011
k Informatívnej správe o stave plnenia uznesení MZ v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
1.

Informatívnu správu o stave plnenia uznesení MZ v Ţiline

Uznesenie č. 72/2011
k Zmene Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

Zmenu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Ţiline

Uznesenie č. 73/2011
k Zmene Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

Zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline

Uznesenie č. 74/2011
k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Ţiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

2.

návrh poslanca Ţilinčíka v znení:
a) článok 9, bod 1, písm. a) zmeniť na: „v zmysle plánu činnosti komisie, ktorý je zostavený
v súlade s harmonogramom zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, najneskôr
však 24 hodín pred zasadnutím mestskej rady“
b) článok 9, bod 1, písm. b) zmeniť na: „mimo schváleného plánu činnosti komisie podľa potreby
na prerokovanie podnetov a návrhov, ktoré patria do pôsobnosti komisie“,
c) článok 9, bod 1, písm. c) zmeniť na: „zasadnutie komisie zvolané podľa písm. b) tohto odseku
sa bude označovať ako mimoriadne zasadnutie komisie“
d) článok 9, bod 4 zmeniť na: „Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručí najneskôr 3 dni pred
zasadnutím. V prípade ak ide o mimoriadne zasadnutie komisie, musia byť pozvánka
a materiály doručené členom komisie najneskôr 24 hodín pred zasadnutím komisie. O doručení
pozvánky a materiálov na zasadnutie komisie do poslaneckých schránok sú členovia komisie
informovaní SMS správou“
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Ţiline

Uznesenie č. 75/2011
k Arieh Klein – udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Ţilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Ţilina“ pánovi Arieh Kleinovi

Uznesenie č. 76/2011
k Hospodáreniu Mesta v rozpočtovom provizóriu v roku 2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

konštatuje, ţe
1.

II.

Mesto Ţilina v období od 01.01.2011 do 21.03.2011 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, počas
ktorého bolo povinné dodrţiavať ustanovenia § 11 Zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

berie na vedomie
1.

zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória
s rozpočtom mesta po jeho schválení

Uznesenie č. 77/2011 - splnená
k Zníţeniu základného imania spoločnosti ŢILINA REAL, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
zníţenie základného imania spoločnosti ŢILINA REAL, s.r.o. (v súlade s § 146 a § 147 Obchodného
zákonníka), IČO 36 433 420, na výšku 6.638,783775 € a uskutočnenie všetkých s tým súvisiacich úkonov
vyplatenie časti podielu na základnom imaní, jedinému spoločníkovi (Mestu Ţilina) z titulu zníţenia
základného imania spoločnosti ŢILINA REAL, s.r.o. (v súlade s § 123 ods. 3 Obchodného zákonníka)
a následné vysporiadanie zostávajúceho záväzku vzniknutého z titulu zníţenia základného imania na novú
hodnotu podľa bodu 1 tohto uznesenia

1.
2.

Plnenie: Bolo prijaté rozhodnutie o zníţení ZI spoločnosti. Časť podielu na ZI bola
spoločníkovi – Mestu Ţilina vyplatená, zvyšná časť zostane ako záväzok spoločnosti voči
spoločníkovi.
Uznesenie č. 78/2011
k Rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. konštatuje, ţe
1.

II.

návrh zmeny rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 1/2011 je vypracovaný
na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2011

schvaľuje
1.

zmenu rozpočtu Mesta Ţilina rozpočtovým opatrením č. 1/2011 tak, ako je predloţená

Uznesenie č. 79/2011 – v riešení
k Vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej
dopravy v Ţiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Ţiliny, s.r.o. za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1. vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy
v Ţiline vo výške 882 006 € za rok 2009 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy
Dopravný podnik mesta Ţiliny s.r.o. a vyrovnanie straty najneskôr do decembra 2012

Plnenie: Pripravovaný Návrh rozpočtu na rok 2012 rieši naplnenie predmetného uznesenia,
ktorý bude predmetom schvaľovacieho konania – predpokladaný termín 12/2011.
Uznesenie č. 80/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

ruší
1.

II.

uznesenie č. 36/2009 mestského zastupiteľstva zo dňa 02.03.2009

schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č. KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere1286
m2 v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov spoločnosti
ISTROFINAL, a. s. Ţilina, so sídlom Národná 10 Ţilina, IČO :36 396 761 za cenu 43 306,91 € s
podmienkou, ţe odpredaný pozemok nebude oplotený a ostane voľne prístupný a prechodný

Plnenie: Uznesenie bolo odovzdané na Správu katastra Ţilina. Zatiaľ mesto rozhodnutie
neobdrţalo.
Uznesenie č. 81/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to nasledovných dielov : diel č.“3“ pre parc.č.KN-C2390/8, t.tr.p. o
výmere 220 m2, diel „4“ pre parc.č.KN-C 2390/9, t.tr.p. o výmere 20 m2 a diel„5“ pre parc.č.KN-C
2390/10, t.tr.p. o výmere 238 m2 (z pôvodnej parc.č.KN-C 2390/1)v zmysle GP 36315583-027-07 v k. ú.
Povaţský Chlmec, a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná
3/5 väčšina všetkých poslancov, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 45
Bratislava, IČO :35 919 001 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 11 721,06 €

1.

Plnenie: Kúpna zmluva č. 285/2011 podpísaná, odovzdaná na Správu katastra Ţilina – zatiaľ
mesto rozhodnutie o vklade neobdrţalo .
Uznesenie č. 82/2011 – splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc.č.KN-C 3006/5, záhrada o výmere 159 m2 a
parc.č.KN-C 5817/3, zast. pl. o výmere 36 m2 v zmysle geometrického plánu č. 37/2011 v k. ú. Ţilina, časť
Rosinky, a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov p. Miroslavovi Rosnerovi, bytom Bagarova 1489/36 Ţilina za cenu určenú znaleckým
posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

1.

Plnenie: Kúpna zmluva 273/2011 uzatvorená v celkovej výške 1 738,– € (1 600,– € ZP +
faktúra za ZP vo výške 138,– €). Rozhodnutie o vklade zo dňa 08.07.2011 pod č. V 4461/11
Uznesenie č. 83/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Ţiline

I.

1.

predloţiť súdnoznalecký posudok a návrh zmluvy o definitívnom majetkoprávnom vysporiadaní
medzi Mestom a OC MIRAGE za cenu minimálne 200 €/m2, vrátane zrušenia vecného bremena
zriadeného v prospech OC MIRAGE, v termíne do najbliţšieho mestského zastupiteľstva

Plnenie: znalecký posudok bude predloţený MZ v mesiaci september 2011.
Uznesenie č. 84/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to budovy č. s. 567 (západná tribúna), postavenej na pozemku
parc.č.KN-C 3237/3, zast.pl. v k. ú. Ţilina, ul. Športová a jej odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, MŠK Ţilina, a. s., Športová 9 Ţilina, IČO :
36 419 320 za cenu 120 380,– € , ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku (119 000,– € ZP +
faktúra za vypracovanie znaleckého posudku, ktorá predstavuje 1 380,– €.)

Plnenie: Uzatvorená KZ 286/2011 na celkovú hodnotu 120 380,– €, dokumenty odovzdané
na Správu katastra na vklad – rozhodnutie mesto zatiaľ neobdrţalo. MŠK a. s. uhradilo
finančné prostriedky 12.07.2011.
Uznesenie č. 85/2011 - splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

dlhodobý prenájom – 15 rokov časti pozemku parc.č.KN-C 554, ostat.pl. o výmere cca 40 m2 v k. ú. Ţilina,
Rímskokatolíckej cirkvi, Ţilinská diecéza, Mariánske námestie 23 Ţilina, IČO: 42 063 043 za účelom
rozšírenia vstupného areálu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5
väčšina všetkých poslancov, a to dodatkom k nájomnej zmluve

Plnenie: Dodatok s Rimsko-katolíckou cirkvou uzatvorený a podpísaný.
Uznesenie č. 86/2011
k Informatívnej správe o stave rušenia Základnej školy na Rybnom námestí v Mojšovej
Lúčke Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
Informatívnu správu o stave rušenia Základnej školy na Rybnom námestí v Mojšovej Lúčke

1.

Uznesenie č. 87/2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline – v štádiu riešenia
I. ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Ţiline
1.

pripraviť návrh nového VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Ţilina
právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta Ţilina so zapracovaním definovania
celého grantového systému, vrátane definovania jeho podmienok, s dôrazom na zvýšenie jeho
objektívnosti a transparentnosti a s poukazom na účinnosť, účelnosť a efektívnosť poskytovania
verejných prostriedkov z rozpočtu mesta Ţilina. Súčasťou predkladaného uznesenia je príloha, ktorá
obsahuje Návrh základného rámca Grantového systému mesta Ţilina pre zapracovanie do tohto
nového VZN

Plnenie: VZN pripravuje vecne príslušný odbor – Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu v duchu
definovaného Uznesenia, pričom pripravované VZN je v štádiu
precizovania a odladenia
nezrovnalostí.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a drţaní psov na území mesta
Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a drţaní psov na území mesta Ţilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o úprave správneho poplatku za zvláštne
uţívanie pozemných komunikácií Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
1.

2.

návrh poslankyne Hamalovej na zmenu v článku 7 v znení: „Povinnosť uhradiť správny poplatok vzniká
odo dňa doručenia rozhodnutia do dňa začatia prác súvisiacich so zvláštnym uţívaním pozemných
komunikácií, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia“
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o úprave správneho poplatku za zvláštne uţívanie pozemných
komunikácií

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani za uţívanie verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

berie na vedomie
1.

II.

vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb k návrhu VZN o dani za uţívanie verejného
priestranstva

schvaľuje
1.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za uţívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o úprave podmienok predaja,
podávania a poţívania alkoholických nápojov Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o podmienkach predaja, podávania a poţívania
alkoholických nápojov
VZN č. 3/2011, 4/2011, 5/2011 a 6/2011 primátor mesta podpísal 07.06.2011, pričom boli zverejnené
spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 07.06.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10
dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 07.06.2011. Účinnosť nadobudnú 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta - 22.06.2011.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 6. Zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline - 30. 05. 2011
Dochádzka poslancov na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 31.05.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 02.06.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 07.06.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 07.06.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 07.06.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné na Mestskom úrade
v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 27.06.2011
Uznesenie č. 88/2011
k Informatívnej správe o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
1.

Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na 1.
polrok 2011

Uznesenie č. 89/2011
k Návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ţilina na 2. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1.

II.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ţilina na 2. polrok 2011

poveruje
1.

Hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na
2. polrok 2011

Uznesenie č. 90/2011
k Prerokovaniu Správy NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov
vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy
za rok 2010 a systém pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom
(SORO) v regióne Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. konštatuje, ţe

2.

II.

berie na vedomie
1.

III.

1.bola predloţená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a
finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej
správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom
(SORO) v regióne
poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj o prijatých
opatreniach na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly
Správu NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným
výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne a prijaté opatrenia
primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a predloţenej správy

ukladá

1.

zabezpečiť splnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov z protokolu o
výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom
hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne podľa stanovenej
zodpovednosti a v uvedených termínoch

Plnenie: Výpis z uznesenia bol zaslaný na predsedu NKÚ SR a riaditeľku expozitúry NKÚ
SR v Ţiline dňa 20.07.2011, čím bola naplnená povinnosť mesta voči NKÚ SR v zmysle
zákona.
Uznesenie č. 91/2011
k Platu primátora mesta Ţilina
I. ruší
1.

II.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiline č. 57/2011 zo dňa 21.03.2011

schvaľuje
1.

primátorovi Mesta Ţilina Ing. Igorovi Chomovi plat vo výške 2454 € mesačne v zmysle
ustanovenia § 3 a 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 92/2011 – v riešení
k Zrušeniu spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. s likvidáciou
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

súhlasí
1.so zrušením spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. s likvidáciou a s uskutočnením
všetkých s tým súvisiacich úkonov v súlade s navrhovaným postupom zrušenia týchto spoločností
s likvidáciou

II.

schvaľuje
1.
2.

odvolanie MVDr. Stanislava Grobára, Petra Gundu z funkcie konateľov spoločností Govinvest I,
s.r.o. a Govinvest II, s.r.o.
vymenovanie Ing. Vladimíra Liššáka do funkcie likvidátora spoločností Govinvest I, s.r.o.
a Govinvest II, s.r.o.

Plnenie: Bolo prijaté rozhodnutie o zrušení spoločností s likvidáciou vrátane personálnych
zmien a vykonaný zápis v obchodnom registri. Čaká sa na uplynutie zákonných lehôt na
oboznámenie veriteľov s danou skutočnosťou. Vstup spoločností do likvidácie bol zapísaný aj
do obchodného registra, pričom uţ bola schválená aj mimoriadna účtovná závierka
k 3.7.2011. Proces likvidácie spoločností pokračuje.
Uznesenie č. 93/2011
k Správe o činnosti Mestskej polície Ţilina za rok 2010
schvaľuje

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

1. Správu o činnosti Mestskej polície Ţilina za rok 2010

Uznesenie č. 94/2011
k Správe o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií Mesta Ţilina za rok 2010 –
Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne, Turistickej informačnej kancelárie
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

Správu o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií mesta Ţilina za rok 2010 – Mestského
divadla, Mestskej krytej plavárne, Turistickej informačnej kancelárie

Uznesenie č. 95/2011 – v riešení
k Vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej
dopravy v Ţiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Ţiliny s.r.o. za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje

1.

vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v
Ţiline vo výške 885 108 € za rok 2010 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy Dopravný
podnik mesta Ţiliny s.r.o. a vyrovnanie straty najneskôr do decembra 2012

Plnenie: Pripravovaný Návrh rozpočtu na rok 2012 rieši naplnenie predmetného uznesenia,
ktorý bude predmetom schvaľovacieho konania – predpokladaný termín 12/2011.
Uznesenie č. 96/2011 – v riešení
k Informácii o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
1.Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta

II.

ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Ţiline
1.

spracovať na schválenie mestského zastupiteľstva Zásady odmeňovania zástupcov mesta
v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta

Plnenie: Dokument – Zásady odmeňovania zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach
s majetkovou účasťou mesta je spracovaný, je ešte konzultovaný na úrovni vedenia mesta a
pripravuje sa do schvaľovacieho procesu na rokovanie MZ.
Uznesenie č. 97/2011
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Ţilina za rok
2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Ţilina za rok 2010
II.ukladá - naplniť Návrh opatrení pre rok 2011 zo schvaľovacieho procesu Záverečného účtu 2010 –
nesplnené opatrenia z roku 2009:
1. dopracovať a vyprecizovať Smernicu primátora Mesta Ţilina č. 3/2009 o Inventarizácii majetku a záväzkov
Mesta Ţilina s dôrazom a so zameraním na podsúvahovú evidenciu majetku a majetku na účte 042 a jej
implementáciu v plnom rozsahu do 31. 12. 2011
Zodpovedný: Odbor ekonomický v spolupráci s vecne príslušnými odbormi
2. zabezpečiť účinný postup pri správe a vymáhaní daňových a nedaňových pohľadávok voči FO a PO
v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi a internými predpismi Mesta Ţilina
Zodpovedný: Odbor ekonomický a Odbor právny a majetkový
3. naplniť opatrenia pre výraznejšie uplatňovanie práv správcu dane v oblasti miestnych daní, s cieľom na
zvýšenie platobnej disciplíny daňovníkov, s dopadom na proporcionálne napĺňanie príjmovej časti rozpočtu
a s dôrazom na operatívne sledovanie a vymáhanie pohľadávok v oblasti miestnych daní.
Zodpovedný: Odbor ekonomický v spolupráci s vecne príslušnými odbormi
4. zvýšiť dôraz na rozpočtovú disciplínu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy tak, aby boli plne naplnené ustanovenia:
- § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa
schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitorujú
a hodnotia plnenia programov
- § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého príslušný orgán mesta vykonáva zmeny rozpočtu
v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú presun rozpočtových prostriedkov,
resp. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Zodpovedný: Primátor mesta

Uznesenie č. 98/2011
k Záverečnému účtu Mesta Ţilina za rok 2010 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. konštatuje, ţe
1. Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, predstavuje čiastku 97 350,83 €.
Prebytok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo
rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.
V zmysle ustanovenia § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v znení neskorších predpisov, sa na účely tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené
prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie
alebo na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny)
v celkovej výške 116 755,55 €. Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku je moţné pouţiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2011 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4
a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov.
Po vylúčení vyššie uvedených účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom
roku, z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, vzniká schodok rozpočtu vo
výške 19 404,72 €.
Na základe uvedenej skutočnosti mesto nie je povinné tvoriť rezervný fond (v zmysle § 15 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov).
Hospodárenie vrátane finančných operácií
Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2010 predstavuje 1 152 379,32 €. Z uvedenej čiastky sa vylučujú
účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 360 683,74 €.
Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavujú disponibilné zdroje sumu
791 695,58 €

II.

schvaľuje
1.

2.
3.

pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Ţilina za rok 2010 tak, ako je navrhnutý v
časti XII. Záverečného účtu Mesta Ţilina za rok 2010:
112 976,51 € predstavuje príjem z predaja bytov cez Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh) za
rok 2010, ktorý je príjmom Fondu rozvoja bývania mesta (v zmysle § 30 zákona č.
182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)
462 858,28 € predstavuje zostatok nevyčerpaných vlastných príjmov škôl a školských
zariadení – rozpočtových organizácií mesta – z roku 2010, ktoré im navrhujeme ponechať
zostatok disponibilných zdrojov vo výške 215 860,79 € navrhujeme odviesť do
Rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta,
podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu Mesta za rok
2010
finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Ţilina za rok 2010
tak, ako je uvedené v časti XI. Záverečného účtu Mesta Ţilina za rok 2010
celoročné hospodárenie Mesta Ţilina za rok 2010 bez výhrad

Uznesenie č. 99/2011
k Návrhu na schválenie zámeru uzavrieť dohodu o urovnaní zmluvných vzťahov
uzavretých Mestom Ţilina v súvislosti so zámerom realizácie výstavby multifunkčného
športového areálu na Karpatskej ul. v Ţiline, príp. ďalšie zmluvy s tým súvisiace a na
poverenie primátora Mesta Ţilina na uskutočnenie úkonov smerujúcich k uzavretiu
dohody o urovnaní, príp. ďalších zmlúv s tým súvisiacich
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1.

2.

zámer uzavrieť dohodu o urovnaní zmluvných vzťahov uzavretých Mestom Ţilina v súvislosti so zámerom
realizácie výstavby multifunkčného športového areálu na Karpatskej ul. v Ţiline, príp. ďalšie zmluvy s tým
súvisiace
návrh na poverenie primátora mesta Ţilina na uskutočnenie úkonov smerujúcich k uzavretiu dohody
o urovnaní zmluvných vzťahov uzavretých Mestom Ţilina v súvislosti so zámerom realizácie výstavby
multifunkčného športového areálu na Karpatskej ul. v Ţiline, príp. ďalších zmlúv s tým súvisiacich, a to na
rokovania so štatutárnymi zástupcami a/alebo spoločníkmi spoločnosti ŠPORT PARK, s.r.o. spoločnosti
UniCredit Leasing Real Estate, s.r.o. a stavebnými spoločnosťami, ako prípadnými zhotoviteľmi areálu
Karpatská a na udelenie plnomocenstva tretím osobám, aby namiesto neho v tejto veci konali

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina, ktorým sa určujú podmienky,
spôsob poskytovania sociálnej sluţby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania
sociálnej sluţby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina o poskytovaní starostlivosti
v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách
za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina o poskytovaní sociálnych
sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ţilina o poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne sluţby

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o reklamných, informačných a propagačných
zariadeniach na území mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území
mesta Ţilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania, povoľovania
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obsluţných zariadení na území mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. vypúšťa
1.

II.

čl. 4 odsek 16 v súčasnosti platnom VZN č. 5/2010

schvaľuje
1.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach umiestňovania, povoľovania a
prevádzkovania sezónnych vonkajších obsluţných zariadení na území mesta Ţilina

VZN č. 7/2011, 8/2011, 9/2011, 10/2011 a 11/2011 primátor mesta podpísal 04.07.2011, pričom boli
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 04.07.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 04.07.2011. Účinnosť nadobudnú 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta - 19.07.2011.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 7. Zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline - 27. 06. 2011
Dochádzka poslancov na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 28.06.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 29.06.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 04.07.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 04.07.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 04.07.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné na Mestskom úrade
v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 15.08.2011
Uznesenie č. 100/2011
k Problematike zrušenia oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Ţilina a s tým
súvisiace dopady na obyvateľov mesta Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. ţiada
1.

2.
3.

ministra zdravotníctva SR, aby všetky kroky, ktoré bude realizovať jeho ministerstvo v rámci
transformačného procesu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Ţiline (FNsP) na akciovú
spoločnosť, boli zamerané na zachovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov mesta a jeho okolia
minimálne v takom rozsahu, aký bol dostupný pred 1.7.2011
ministra zdravotníctva SR, aby uţ za ţiadnych okolností nedopustil rušenie ďalších oddelení FNsP
v Ţiline
riaditeľku FNsP v Ţiline, aby informovala vedenie mesta Ţilina o všetkých pripravovaných
krokoch v rámci transformácie na akciovú spoločnosť a aby tieto kroky konzultovala s vedením
mesta

Všeobecné
a o zmene
neskorších
predpisov
2011

plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
k 8. Mimoriadnemu zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline - 15. 08.

Dochádzka poslancov na 8. Mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom
v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 16.08.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 17.08.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 8. Mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal
22.08.2011, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.08.2011
(zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského
zastupiteľstva v Ţiline doručené v elektronickej podobe 22.08.2011.

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 19.09.2011
Uznesenie č. 101/2011
k Informatívnej správe o stave plnenia uznesení MZ v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
1.Informatívnu správu o stave plnenia uznesení MZ v Ţiline

Uznesenie č. 102/2011
k Informatívnej správe o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
1.

Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na 1. a
2. polrok 2011

Uznesenie č. 103/2011
k Prerokovaniu správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými
prostriedkami poskytnutými na realizáciu programu rozvoja bývania na výstavbu
technickej vybavenosti Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. konštatuje, ţe
1.

bola predloţená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia
s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu
technickej vybavenosti

2.

II.

berie na vedomie
1.

III.

poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly, prijatými opatreniami
na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly ako aj so stavom plnenia prijatých opatrení
v čase predkladania Správy NKÚ SR
Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na
realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti, prijaté opatrenia
primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a predloţenej správy ako aj
stav ich plnenia

ukladá
1.

priebeţne sledovať a zabezpečiť trvalé plnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie
nedostatkov z protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými
na realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti podľa stanovenej
zodpovednosti a v uvedených termínoch

Plnenie: Výpis z uznesenia bol zaslaný na predsedu NKÚ SR a riaditeľku expozitúry NKÚ
SR v Ţiline dňa 30.09.2011, čím bola naplnená povinnosť mesta voči NKÚ SR v zmysle
zákona.
Uznesenie č. 104/2011
k Osobnostiam mesta Ţilina – ocenenie Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.
2.

II.

udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Ţilina“ pánom Jánovi Dadanovi, st., pánovi Jánovi
Dadanovi, ml. a Dušanovi Kállayovi
ocenenie „Cena mesta Ţilina“ pánovi Zdenovi Horeckému

ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Ţiline
1.

predloţiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Ţiline zoznam všetkých ľudí, ktorí boli od roku
1900 ocenení rôznymi cenami Mesta Ţilina (čestné občianstvo Mesta Ţilina, Cena primátora mesta,
Cena Mesta Ţilina, verejné uznania za zásluhy a pod.) aj s uvedením názvu príslušného ocenenia
a roku udelenia ocenenia pri mene oceneného, a to na posledné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Ţiline v tomto roku

Uznesenie č. 105/2011
k Rozpočtu mesta Ţilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. konštatuje, ţe
1.

II.

návrh zmeny rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 2/2011 je vypracovaný
na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2011

schvaľuje
1.

zmenu rozpočtu Mesta Ţilina rozpočtovým opatrením č. 2/2011 tak, ako je predloţená

Uznesenie č. 106/2011 – v riešení
k Informácii o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

berie na vedomie
1.

II.

Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta

ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Ţiline
1.

v termíne do 30.10.2011 predloţiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Ţiline účtovnú závierku
všetkých subjektov (spoločností), v ktorých má Mesto Ţilina účasť viac ako 51%. Účtovnú
závierku + poznámky + štruktúrovanú správu treba predloţiť za roky 2007, 2008, 2009 a 2010

Plnenie: V čase vyhodnotenia uznesenia prebiehala príprava poţadovaných podkladov,
pričom podľa zodpovedného pracovníka je predpoklad naplnenia uznesenia z vecného aj
časového hľadiska.
Uznesenie č. 107/2011
k Personálnym zmenám v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Ţilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

I.

nasledovnú personálnu zmenu v obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Ţilina:

1. v spoločnosti MsHK Ţilina, a.s., IČO 36 387 193:
a) do funkcie člena predstavenstva namiesto JUDr. Ľubomíra Jurigu – Brankoviča Ing. Milana
Hauera

Plnenie: jediný akcionár spoločnosti prijal rozhodnutie o vymenovaní Ing. Milana Hauera do
funkcie, pričom rozhodnutie bolo zaslané predstavenstvu spoločnosti za účelom realizácie
zápisu do obchodného registra.
Uznesenie č. 108/2011
k Návrhu na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Ţilinského komunitného fondu,
n.f. Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Ţilinského komunitného fondu, n.f., Vysokoškolákov 22, 010 08
Ţilina:
1. do funkcie členov správnej rady Mgr. Ingrid Dolníkovú, Ing. Jána Ničíka a PhDr. Mgr. Slavomíru
Brezovskú
2. do funkcie člena dozornej rady Mgr. Teréziu Straňákovú

Plnenie: Uvedenej právnickej osobe bolo zaslané uznesenie Mestského zastupiteľstva
o personálnych zmenách za účelom zápisu do vnútornej evidencie fondu.
Uznesenie č. 109/2011
k Odporučeniu stratégie a návrhu cieľov na najbliţšie obdobie pre Dopravný podnik
mesta Ţiliny, s.r.o. Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
1.

odporučenie stratégie a návrh cieľov na najbliţšie obdobie pre DPMŢ, s.r.o.

Uznesenie č. 110/2011
k Tarife mestskej hromadnej dopravy v Ţiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Tarifu mestskej hromadnej dopravy v Ţiline s platnosťou od 01.10.2011

Uznesenie č. 111/2011
k Moţnostiam riešenia Odpadového hospodárstva mesta Ţilina na roky 2012 aţ 2020
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

I.
2.

Moţnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Ţilina na roky 2012 aţ 2020 s variantným riešením č. 3

Uznesenie č. 112/2011
k Poţiadavke na výstavbu oplotenia detského ihriska Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Informatívnu správu k výstavbe oplotenia detského ihriska

Uznesenie č. 113/2011 – v riešení
k Návrhu na zaloţenie nadácie Ţilinský lesopark, ktorej jediným zakladateľom bude
Mesto Ţilina, a to za účelom revitalizácie Ţilinského lesoparku a na úkony s tým
súvisiace Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

zaloţenie nadácie, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto Ţilina, nasledovne:
a) názov nadácie: Nadácia ţilinský lesopark
b) sídlo nadácie: sídlo MsÚ v Ţiline, t.j. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina
c) verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať: revitalizácia, rozšírenie, dobudovanie
ţilinského lesoparku

2.
3.

4.

d) hodnota nadačného imania nadácie bude 6 638 EUR, toto bude tvorené majetkovým vkladom
Mesta Ţilina, ktorého predmet budú tvoriť peňaţné prostriedky vo výške 6 638 EUR
e) doba, na akú sa nadácia zriaďuje: neurčitá
vklad peňaţných prostriedkov vo výške 6 638 EUR (ako majetkový vklad Mesta Ţilina) do
nadačného imania nadácie
určenie prvého správcu nadácie a prvých členov orgánov nadácie:
a) za prvého správcu nadácie Ing. Andreja Vidru
b) za prvých členov správnej rady nadácie Ing. Igora Chomu, Ing. Mariana Cisarika, Ing. Jána
Ničíka
c) za prvého revízora nadácie Ing. Štefana Pieša
poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie nadačnej listiny

Plnenie: v realizácii, bola podpísaná nadačná listina, pričom momentálne Ministerstvo vnútra
SR rozhoduje o zaregistrovaní nadácie.
Uznesenie č. 114/2011 – uznesenie zrušené, prijaté nové uznesenie č. 140/2011
k Návrhu na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1.

zámer prenechania časti pozemku parc. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Ţilina na sídlisku Vlčince
o výmere cca 6150 m2 pod existujúcim tenisovým ihriskom medzi ul. Karpatská a Rosinská do
nájmu s cieľom zachovania tenisového ihriska formou obchodnej verejnej súťaţe s nasledovnými
podmienkami:
a) nájom bude trvať 10 rokov od podpísania zmluvy s moţnosťou výpovede zo strany Mesta
Ţilina aj bez uvedenia dôvodu s 1-ročnou výpovednou dobou
b) uţívanie predmetu nájmu výlučne na športové účely (tenis) po celú dobu trvania nájmu
c) vybudované zhodnotenie tenisového ihriska zostane aj po ukončení nájomného vzťahu (aj
predčasnom) majetkom mesta Ţilina bez nároku na kompenzáciu zo strany nájomcu
d) areál bude prístupný verejnosti
e) účastník súťaţe predloţí svoj návrh, obsahujúci najmä víziu fungovania tenisového ihriska po
dobu nájmu, výšku nájomného, zámer celkovej revitalizácie ihriska a vybudovania
adekvátneho zázemia (napr. sociálne zariadenia a pod.)
f) Mesto Ţilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaţe si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené
podmienky súťaţe alebo súťaţ zrušiť. Mesto Ţilina si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predloţené návrhy
g) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ
h) lehota na podávanie návrhov do 15.10.2011
i) lehota na oznámenie vybraného návrhu - do 14 dní od konania najbliţšieho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov
j) Mesto Ţilina si vyhradzuje právo vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje

Plnenie: uznesenie bolo zrušené na zasadnutí MZ dňa 17.10.2011, pričom bolo prijaté nové
Uznesenie č. 140/2011 o opätovnom vyhlásení súťaţe.
Uznesenie č. 115/2011
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Ţilina č.
11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych
vonkajších obsluţných zariadení Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. nevyhovuje
1.

II.

protestu prokurátora č. k. Pd 142/11-3 zo dňa 01.08.2011 (ďalej len „protest“) ako celku

vyhovuje
1.

protestu v časti týkajúcej sa čl. 8, ktorý bude vypustený a čl. 7, 9 a 10, ktoré budú zmenené

Uznesenie č. 116/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 4758/41, ostat.pl. o výmere

3 m2 v k. ú. Ţilina, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, HLAVE s.r.o., Oravská cesta 11, Ţilina, IČO: 36 429 503
za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Plnenie: Pripravuje sa znalecký posudok
Uznesenie č. 117/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 2196/50, zast.pl. o výmere
cca 264 m2 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov p. Ivanovi Hubočanovi, bytom Lietavská
Závadka 75, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu
znaleckého posudku

Plnenie: Preveruje sa majetková podstata k uvedenému pozemku
Uznesenie č. 118/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4544/1, zast.pl. o výmere 128 m2
v k. ú. Ţilina, a jeho odpredaj do podielového spoluvlastníctva, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov p. Ladislavovi
Badţgoňovi, bytom Tajovského 20, Ţilina (1/4), p. Petrovi Badţgoňovi, bytom Tajovského 20,
Ţilina (1/4), Ing. Jánovi Badţgoňovi, bytom Hrebendova 28, Bratislava (1/4) a p. Ivane Krchňavej
bytom Tajovského 20, Ţilina spolu s Ing. Milanom Krchňavým bytom Gabajova 4, Ţilina (1/4) za
cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Plnenie: Ţiadatelia o pozemok zatiaľ aj napriek odoslanej výzve OPaM MsÚ nekontaktovali
Uznesenie č. 119/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 690/22, ostat.pl. o výmere 3512
m2 v zmysle geometrického plánu 125/2011 v k. ú. Stráţov, a jeho odpredaj, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov spoločnosti
MŠK Ţilina a. s., Športová 9, Ţilina, IČO : 36 419 320 za cenu určenú znaleckým posudkom
v celkovej výške 67 244,– € (ZP vo výške 67 100,– € + fa za vypracovanie ZP vo výške 144,– € )

Plnenie: MŠK Ţilina a. s., zatiaľ nedoručila Správou katastra overený geometrický plán.
Uznesenie č. 120/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to dielov pozemkov v zmysle geometrického plánu č.
30469236-16/2001 v k. ú. Ţilina nasledovne :
diel č. 1 o výmere 17 m2 pre parc.č.KN-C 6795/25
diel č. 2 o výmere 12 m2 pre parc.č.KN-C 6795/25
diel č. 3 o výmere 19 m2 pre parc.č.KN-C 6795/25
diel č. 4 o výmere 110 m2 pre parc.č.KN-C 2193/9
a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov p. Jurajovi Leškovi, bytom Oslobodenia 152/6, Belá za cenu určenú znaleckým
posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Plnenie: Pripravuje sa znalecký posudok
Uznesenie č. 121/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje

1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4451/9, zast.pl. o výmere 19 m2
v k. ú. Ţilina pod existujúcou garáţou č. s. 923 v k. ú. Ţilina a jeho odpredaj MUDr. Viere
Maršovej, ul. SNP 23, Trenčianske Teplice za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena
bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Plnenie: Pripravuje sa znalecký posudok
Uznesenie č. 122/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to dielov pozemkov v zmysle geometrického plánu č.
58/2009 v k. ú. Bytčica v rámci stavby I/64 Bytčica – bodová závada :
- parcela KNC 1171/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 298 m2, ktorú tvorí diel č.2 odčlenený od
parcely KNE 482 TTP o výmere 29212, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1
- parcela KNC 1171/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 9 m2, ktorú tvorí diel č.4 odčlenený od
parcely KNE 482 TTP o výmere 29212, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1
- parcela KNC 1172/46 zast. plochy a nádvoria o výmere 451 m2, ktorú tvorí diel č.6 odčlenený
od parcely KNE 482 TTP o výmere 29212, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1
- parcela KNC 1173/21 zast. plochy a nádvoria o výmere 15 m2, ktorú tvorí diel č.23 odčlenený
od parcely KNE 520 TTP o výmere 3265, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1
a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov Slovenskej správe ciest – investičnej výstavbe a správe ciest, M. Rázusa 104/1,
Ţilina, IČO: 00 33 28, za cenu
26 946, 78 €

Plnenie: KZ č. 409/2011 podpísaná, odovzdaná na Správu katastra Ţilina na vklad
Uznesenie č. 123/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

kúpu nehnuteľností za účelom rozšírenia a sprístupnenia cintorína v k. ú. Vranie a to parc.č.KN-C
922/2, ostatné plochy o výmere 133 m2, parc.č.KN-C 931/2, záhrady o výmere 254 m2 a parc.č.KNC 1029/4, zast.pl. o výmere 73 m2 od vlastníkov (fyzických osôb) vedených na liste vlastníctva č.
326 pre k. ú. Vranie za výkupnú cenu 8,30 €/m2

Uznesenie č. 124/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

kúpu nehnuteľností a to pozemkov parc.č.KN-C 3900/7, záhrada o výmere 306 m2 a parc.č.KN-C
3900/8, zast.pl. o výmere 44 m2 v zmysle geometrického plánu č. 164/2011 v k. ú. Ţilina, za
účelom majetko - právneho vysporiadania miestnych komunikácií v kriţovatke ulíc Škultétyho a ul.
Ţitná od Ing. Oľgy Boreckej, bytom Škultétyho 2856/64, Ţilina za cenu 1,– €

Plnenie: KZ č. 413/2011 podpísaná, odovzdaná na Správu katastra Ţilina na vklad
Uznesenie č. 125/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

kúpu nehnuteľností parc.č.KN-C 5900/12, zast. pl. o výmere 4414 m2 a parc.č.KN-C 5900/15,
zast.pl. o výmere 1681 m2 v k. ú. Ţilina, za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov od
Saleziánov don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava za jednotkovú cenu 28,40 €/m2
(cena spolu za pozemky 173 098,– €) v zmysle znaleckého posudku Ing. Bohuslava Osadského

Plnenie: Saleziánom Don Bosca bolo listom oznámené, ţe k uzatvoreniu kúpnej zmluvy
pristúpime aţ po schválení rozpočtu Mesta Ţilina na rok 2012 t.j. v mesiacoch november,
resp. december 2011
Uznesenie č. 126/2011 - v riešení
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje

1.

kúpu pozemku parc.č.KN-C 7633/20, ostat.pl. o výmere 165 m2 v k. ú. Ţilina za účelom majetkoprávneho vysporiadania od spoločnosti Garáţe Vlčince s.r.o., IČO: 44 983 727 za cenu určenú
znaleckým posudkom

Plnenie: Pripravuje sa znalecký posudok
Uznesenie č. 127/2011 – splnená
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na pozemky v k. ú. Bytčica, zameraných
geometrickým plánom č. 31606997-33-2005 s tým, ţe budúci nájomca a budúci prenajímateľ do
troch rokov, odo dňa obojstranného podpisu uzatvoria definitívnu nájomnú zmluvu na ročný
a dočasný záber:

Ročný záber
LV

KN C

796

245

Parcela
KN E

Diel podľa
GP

Výmera
dielu m2

Hodnota
pozemku
podľa ZP v €

Spoluvl.
podiel

3

76

5,18

1/1

76,00

393,68

Podiel v
m2/diel

Cena za podiel
v €

1569

513/1

9

33

5,18

1/1

33,00

170,94

1569

522

26

55

2,42

1/1

55,00

133,10

Parcela
KN E

Diel podľa
GP

Výmera
dielu m2

Hodnota
pozemku
podľa ZP v €

Spoluvl.
podiel

1569

513/2

16

41

5,18

1/1

41,00

212,38

1569

520

6

546

2,42

1/1

546,00

1 321,32

Dočasný záber
LV

KN C

Podiel v
m2/diel

Cena za podiel
v€

Spolu dočasný a ročný záber za rok
2 231,42 €
s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. Bratislava, IČO: 35 919 001, v rámci stavby diaľnice:
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

Plnenie: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 401/2011 podpísaná a zaslaná Národnej
diaľničnej spoločnosti
Uznesenie č. 128/2011 - splnená
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na pozemky v k. ú. Bytčica, zameraných
geometrickým plánom č. 36315583-37-2005 s tým, ţe budúci nájomca a budúci prenajímateľ do
troch rokov, odo dňa obojstranného podpisu uzatvoria definitívnu nájomnú zmluvu na dočasný
záber:

Dočasný záber
LV

KN C

1569

Parcela
KN E

Diel podľa
GP

Výmera
dielu m2

502/2

28

2

Hodnota
pozemku
podľa ZP v €
3,95

Spoluvl.
podiel

Podiel v
m2/diel
1/1

Spolu dočasný záber za rok

2,00

Cena za podiel
v €
7,90

7,90 €

s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. Bratislava, IČO: 35 919 001, v rámci stavby diaľnice:
D1 Lietavská Lúčka – Višňové, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

Plnenie: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 402/2011 podpísaná a zaslaná Národnej
diaľničnej spoločnosti.
Uznesenie č. 129/2011 – splnená
k Nakladaniu s majetkom Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na pozemky v k. ú. Bytčica, zameraných
geometrickým plánom č. 36315583-88-2006 s tým, ţe budúci nájomca a budúci prenajímateľ do

troch rokov, odo dňa obojstranného podpisu uzatvoria definitívnu nájomnú zmluvu na dočasný
záber:

Dočasný záber
Diel podľa
GP

Výmera
dielu m2

Hodnota
pozemku
podľa ZP v €

Spoluvl.
podiel

1391/37

14

31

5,18

1/1

31,00

1392

13

9

5,18

1/1

9,00

46,62
474,58

LV

KN C

796
796

Parcela
KN E

Podiel v
m2/diel

1569

490/2

11

122

3,89

1/1

122,00

1569

494

2

382

3,89

1/1

382,00

Spolu ročný a dočasný záber za rok

Cena za podiel
v €
160,58

1 485,98

2 167,76 €

s Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava, IČO: 35 919 001, v rámci stavby diaľnice
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Ţilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

Plnenie: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 403/2011 podpísaná, zaslaná Národnej
diaľničnej spoločnosti.
Uznesenie č. 130/2011 - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
pri kúpe a predaji nehnuteľností
1. ţiadať stanovisko príslušného poslaneckého výboru pred podaním návrhu na mestské
zastupiteľstvo

Plnenie: Uznesenie sa plní – OPaM ţiada stanoviská poslancov za príslušný volebný obvod.
Uznesenie č. 131/2011 - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Mesto Ţilina do 31.03.2012 zverejní na svojej internetovej stránke zoznam dlţníkov, ktorí majú
nedoplatky voči nemu a to v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Aktualizácia
zoznamu bude vykonávaná raz mesačne k poslednému dňu v príslušnom mesiaci

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v
materskej škole

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zariadení dočasného bývania
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Zariadení dočasného bývania

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o prevode vlastníctva bytov a nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo
vlastníctve Mesta Ţilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

I.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta
VZN č. 12/2011, 13/2011, 14/2011 a 15/2011 primátor mesta podpísal 26.09.2011, pričom boli zverejnené
spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 26.09.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10
dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 26.09.2011. Účinnosť nadobudnú 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta – 11.10.2011.
1.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 9. Zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline - 19. 09. 2011
Dochádzka poslancov na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 20.09.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 21.09.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 26.09.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 26.09.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 26.09.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné na Mestskom úrade
v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konaného dňa 17.10.2011
Uznesenie č. 132/2011
k Informatívnej správe o výsledku kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

II.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na
1. a 2. polrok 2011
ukladá hlavnému kontrolórovi mesta na základe návrhu opatrení primátora mesta
1. vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v rozpočtovej organizácii
ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Ţilina – Budatín za obdobie rokov 2008 – 2009
v čo najbliţšom moţnom termíne

Plnenie: Hlavná kontrolórka vydala Poverenie na vykonanie kontroly v zmysle zadaného
uznesenia so zahájením termínu kontroly k 02. 11. 2011
Uznesenie č. 133/2011
k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Ţilina
k 30.06.2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

II.

konštatuje, ţe
1.výsledok hospodárenia k 30.06.2011 predstavuje priebeţný prebytok vo výške
5 429 323,09 €.
Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta,
ktoré budú čerpané v druhom polroku rozpočtového roka 2011
berie na vedomie
1. Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Ţilina k 30.06.2011

Uznesenie č. 134/2011
k Výročnej správe konsolidovaného celku Mesta Ţilina za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.
berie na vedomie
1.Výročnú správu konsolidovaného celku Mesta Ţilina za rok 2010

Uznesenie č. 135/2011
k Návrhu na schválenie zámeru vstupu mesta Ţilina do oblastnej organizácie cestovného
ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. zaloţenie oblastnej organizácie cestovného ruchu „,Horné Povaţie”
2. vstup Mesta Ţilina ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle
§14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
3. poverenie primátora mesta Ţilina zvolať ustanovujúce valné zhromaţdenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu a rokovať o postavení Mesta Ţilina v zakladateľskej zmluve a v stanovách
organizácie
4. zástupcov mesta Ţilina v dozornej rade a v predstavenstve oblastnej organizácie cestovného ruchu:
a) za člena dozornej rady Ing. Štefan Vančík
b) za člena predstavenstva Mgr. Ingrid Dolníková
5. výšku členského príspevku Mesta Ţilina maximálne do sumy vybratej dane za ubytovanie za
predchádzajúci rozpočtový rok

Uznesenie č. 136/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1.prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 6491, zast.pl. o výmere 18 m2
v k. ú. Ţilina, Rajecká cesta, pod existujúcou garáţou č. s. 5322 a jeho odpredaj, Mgr. Alţbete
Chovančíkovej, bytom Platanová 3228/19, Ţilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Uznesenie č. 137/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to: parc.č.KN-C 1696/1, zast.pl. o výmere 76 m2 ,
parc.č.KN-C 1696/4, zast.pl. o výmere 24 m2, parc.č.KN-C 1696/7, zast.pl. o výmere 24 m2 a ich
odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov domu č. s. 653/23, zast.
JUDr. Emilom Hadbábnym, bytom Kálov 653/23, Ţilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Uznesenie č. 138/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 1088/11, zast.pl. o výmere 88 m2
a parc.č.KN-C 1088/12, zast.pl. o výmere 89 m2 v k. ú. Bytčica, v zmysle geometrického plánu
67/2011 a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5
väčšina všetkých poslancov Ing. Igorovi Chomovi, bytom Liesková 660/10, Ţilina, za cenu
stanovenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Uznesenie č. 139/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 3960/43, ostat.pl. o výmere 28 m2 v zmysle
geometrického plánu č. 56/2011 v k. ú. Ţilina a jej odpredaj Stredoslovenskej energetikeDistribúcia, a.s. Ţilina, IČO: 36 442 151 za cenu určenú znaleckým posudkom

Uznesenie č. 140/2011
k Návrhu na schválenie zámeru revitalizácie tenisového areálu na sídlisku Vlčince
a Návrhu na zrušenie uznesenia č. 114/2011 zo dňa 19.09.2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ruší
1. uznesenie č. 114/2011 zo dňa 19.09.2011
2. obchodnú verejnú súťaţ, vyhlásenú na základe uznesenia č. 114/2011

II.

schvaľuje
1. zámer prenechania časti pozemku parc. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Ţilina na sídlisku Vlčince
o výmere cca 10 000 m2 pod existujúcim tenisovým areálom (vrátanie susediacej oplotenej zelenej
plochy) medzi ul. Karpatská a Rosinská do nájmu s cieľom zachovania tenisového areálu formou
obchodnej verejnej súťaţe s nasledovnými podmienkami:
a) nájom bude trvať 10 rokov od podpísania zmluvy s moţnosťou výpovede zo
strany Mesta Ţilina aj bez uvedenia dôvodu s 1-ročnou výpovednou dobou
b) uţívanie predmetu nájmu výlučne na športové účely (tenis) po celú dobu trvania nájmu
c) vybudované zhodnotenie tenisového areálu zostane aj po ukončení nájomného vzťahu (aj
predčasnom) majetkom mesta Ţilina bez nároku na kompenzáciu zo strany nájomcu
d) areál bude prístupný verejnosti
e) účastník súťaţe predloţí svoj návrh, obsahujúci najmä víziu fungovania tenisového areálu po
dobu nájmu, výšku nájomného, zámer celkovej revitalizácie areálu a vybudovania
adekvátneho zázemia (napr. sociálne zariadenia a pod.)
f) Mesto Ţilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaţe si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené
podmienky súťaţe alebo súťaţ zrušiť. Mesto Ţilina si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predloţené návrhy
g) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ,
h) lehota na podávanie návrhov do 20.11.2011,
i) lehota na oznámenie vybraného návrhu - do 14 dní od konania najbliţšieho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov
j) Mesto Ţilina si vyhradzuje právo vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Ţilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania,
povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obsluţných zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Ţilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania
sezónnych vonkajších obsluţných zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni a výdajnej školskej jedálni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o verejných kultúrnych podujatiach,
voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území
mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách
a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Ţilina
II.
schvaľuje
1. v Čl. 7 ods. 1 vypustiť slovo môţu
VZN č. 16/2011, 17/2011 a 18/2011 primátor mesta podpísal 24.10.2011, pričom boli zverejnené spôsobom
v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 24.10.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní).
Poslancom doručené v elektronickej podobe 26.10.2011. Účinnosť nadobudnú 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta – 08.11.2011.
I.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení

neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov k 10. Zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Ţiline - 17. 10. 2011
Dochádzka poslancov na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnená spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 18.10.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline zverejnené spôsobom v mieste
obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 19.10.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Ţiline primátor mesta podpísal 24.10.2011, pričom bolo
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 24.10.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z.
ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Ţiline
doručené v elektronickej podobe 26.10.2011.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné na Mestskom úrade
v Ţiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Ţiline prijaté v roku 2010, ktoré sú
plnené vzhľadom na stanovený termín plnenia, alebo doposiaľ neboli splnené
a uznesenia, kto pojednávajú o odpredaji majetku, ktorých platnosť trvá v súlade so
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta:

Uznesenie č. 10/2010 – v plnení
k Návrhu na vypracovanie štúdie verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
1. v termíne do 31. 7. 2010 vypracovať štúdiu potenciálnych verejných priestorov určených pre
voľný pohyb psov v meste Ţilina pripraviť finančnú analýzu zdrojov a nákladov na realizáciu
štúdie vybudovania týchto priestorov a predloţiť ju na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Ţiline
Plnenie: Materiál bol predloţený na rokovanie MR konanej dňa 10. 08. 2010, pričom MR odporučila aby
predloţený materiál bol prerokovaný v Komisii pre územné plánovanie, výstavby a ţivotného prostredia
s vytypovaním 1 strategickej lokality a s dopracovaním finančnej analýzu zdrojov a nákladov na realizáciu
štúdie vybudovania priestorov v zmysle schváleného uznesenia

Uznesenie č. 13/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu - vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŢ, I. etapa – schválenie zmlúv
o budúcich kúpnych zmluvách Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie dohôd o urovnaní a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a z nich vyplývajúcich prevodov
vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Ţilina ako kupujúcim, a niţšie uvedenými vlastníkmi ako
predávajúcimi, na základe ktorých Mesto Ţilina nadobudne niţšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie,
za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/m², nasledovne:

Plnenie: Vysporiadaním pozemkov, ako aj vypracovaním kúpnych zmlúv bola poverená
JUDr. Zlochová, ktorá však uţ od marca 2011 Mesto Ţilina nezastupuje. Nakoľko na Správe
katastra boli zistené nedostatky v KZ ale hlavne v geometrickom pláne, tento sa musel
opätovne prepracovať a nedostatky v kúpnych zmluvách sa postupne odstraňujú. Z toho
dôvodu proces vysporiadania pozemkov I. etapa ešte nie je uzatvorený.
Uznesenie č. 45/2010 – schvaľuje - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Ţilina – Návrh na vysporiadanie pozemkov v areáli
DPMŢ, II. etapa – schválenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv Mestské zastupiteľstvo
v Žiline

uzatvorenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv (a z nich vyplývajúcich prevodov vlastníctva nehnuteľností)
medzi Mestom Ţilina ako kupujúcim, a niţšie uvedenými (spolu)vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe
ktorých Mesto Ţilina nadobudne niţšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú
kúpnu cenu 33,82 €/ m²,

Plnenie: Návrhy na vklad do katastra nehnuteľností sú podávané, vzhľadom na ich veľký
počet priebeţne. OMaP pripravuje na rokovanie MZ odsúhlasiť kúpu jedného pozemku po
neb. Ignácovi Dorčíkovi, nakoľko nebolo ukončené dedičské konanie.
Na MsÚ bola doručená dohoda o urovnaní s Ing. Jozefom Špánim po neb. Jozefe Špániovej,
ktorej kúpa pozemku bola odsúhlasená ešte uznesením 45/2010 zo dňa 19.04.2010 a finančné
prostriedky neboli vyplatené. Z toho titulu bola do rozpočtu na r. 2012 navrhnutá táto
poţiadavku. Kúpnymi zmluvami sa OMaP MsÚ bude zaoberať aj v roku 2012.
Kúpna a zámenná zmluva ev. č. 261/2010 na celkovú sumu 30 700,– € - Správou katastra
povolený vklad. Znalecký posudok 66/2010 vo výške 30 700,– € na pozemok + za
vyhotovenie ZP zaplatili samostatnou faktúrou. Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č.
262/2010 bezodplatne – Správou katastra povolený vklad.
Uznesenie č. 65/2010 - schvaľuje – v riešení - nesplnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Ţilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom
nehnuteľností Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Ţilina, a to pozemku parc.č.KN-C 690/21, zast.pl. o výmere 9 m2
v k. ú. Stráţov pod existujúcou trafostanicou, a jeho odpredaj, SSE-D Ţilina IČO 36 442 151, so sídlom
Republiky 5 Ţilina za cenu určenú znaleckým posudkom

Plnenie: Stredoslovenská energetika vyhotovuje znalecký posudok. SSE-D bola vyzvaná na
uzatvorenie KZ, nakoľko sa blíţi koniec platnosti uznesenia. Stredoslovenská energetika aj
napriek viacerým výzvam nepredloţila znalecký posudok a ani nás nepoţiadala o vyhotovenie
kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 86/2010 - schvaľuje
k Návrhu verejných priestorov pre voľný pohyb psov Mestské zastupiteľstvo v Žiline
doplnenie návrhu o rozpočtovú poloţku: dopad na rozpočet mesta, a to rozloţenie nákladov na jednotlivé
zóny, uvedené v návrhu verejných priestorov pre voľný pohyb psov
v návrhu definovať podmienky, čo je voľný pohyb psov
pripraviť návrh verejných priestorov pre voľný pohyb psov v znení schválených doplňujúcich návrhov

Uznesenie č. 88/2010 – bod I. 1 – nebolo splnené a II. 1. splnené
k Riešeniu bezbariérového prístupu do verejných toaliet na Hlinkovom námestí
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
I.1.
predloţiť návrh do 31.12.2010, a to vypracovať návrh – technické riešenie a dopad na rozpočet
mesta, umoţnenie vstupu hendikepovaných občanov na radnicu mesta a MsZ
II. zaväzuje Ing. Viliama Mikuláša, prednostu mestského úradu, aby
1. zabezpečil realizáciu bezbariérového prístupu do verejných toaliet na Námestí Andreja Hlinku
v Ţiline. Buď formou výťahu, ktorý bol plánovaný v projektovej dokumentácii, alebo iným
alternatívnym spôsobom v termíne do konca roku 2010

Plnenie:
Bod I. 1. Odbor ekonomický pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 neobdrţal poţiadavku
zapracovania do rozpočtu tohto zadania. Vedúci odboru DaSP nemá vedomosť o plnení tohto
uznesenia.
Bod II. 1. Prebehla analýza poţiadavky a zadanej úlohy. Realizácia návrhu alternatívou
budovania výťahu je značne finančne náročná, taktieţ prevádzkové náklady by boli neúmerne
vysoké. Vecne príslušný odbor – ODaKS odporučil plnohodnotnú náhradu – zriadenie WC

pre imobilných v mieste výťahovej šachty, čo je podstatne lepšie riešenie aj z pohľadu
naplnenie účelu ako aj komfortu pre cieľovú skupinu, pričom finančné nároky sú podstatne
niţšie ako pôvodne navrhované riešenie. Úloha bola splnená dňa 12.10.2011 realizovaním
WC pre imobilných v mieste výťahovej šachty.
Uznesenie č. 97/2010 – schvaľuje – splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta Ţilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom
nehnuteľností Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4701/35, záhrady o výmere 53 m2 v k. ú. Ţilina,
ul. Vendelína Javorku v zmysle GP 107/2007 a jeho odpredaj spolu s podmienkou zriadenia vecného bremena
spočívajúceho vo vedení kanalizácie a vodovodu na tomto pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na
ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Zuzane Martonovej, bytom Vendelína
Javorku 2, Ţilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého
posudku.

Plnenie: Bol vypracovaný znalecký posudok. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného
bremena uzatvorená v celkovej hodnote 1 660,– € (ZP vo výške 1 540,– € + fa za ZP vo
výške 120,– €) Vklad kúpnej zmluvy povolený pod V-6473/11 zo dňa 29.09.2011.
Uznesenie č. 103/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Ţilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom
nehnuteľností Mesta Ţilina Mestské zastupiteľstvo v Žilina
prenájom pozemku parc.č.KN-C 3387/4, zast.pl. o výmere 88 m2 v zmysle GP 53/2008 v k. ú. Ţilina, s 12mesačnou výpovednou lehotou, za účelom umiestnenia a uţívania technologického zariadenia a príslušnej
infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom
„ZS a RR bod Ţilina-Stráţov“ za cenu 2 000,– €/ročne spoločnosti T-Mobile Slovensko a. s., so sídlom
Vajnorská 100/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019

Plnenie: Nájomná zmluva nie je zatiaľ uzatvorená, nakoľko došlo k zlúčeniu spoločnosti Tmobile Slovensko a.s. a Slovak Telekom a. s. Bratislava a rokuje sa o postupe. Spoločnosť
Slovak Telekom a. s. tunajší odbor nekontaktoval.
Uznesenie č. 104/2010 - schvaľuje – po roku nerealizovania stratilo platnosť
k Nakladaniu s majetkom mesta Ţilina - Návrh na schválenie projektu vybudovania
hromadnej garáţe s ihriskom na sídlisku Hájik Mestské zastupiteľstvo v Žiline
1.

vybudovanie hromadnej garáţe na sídlisku Hájik v lokalite medzi Petzvalovou a Baničovou ul.
víťazom obchodnej verejnej súťaţe zo dňa 31.5.2010 STAVEXPORT ŢILINA, s.r.o., IČO:
36 703 826, bez finančnej spoluúčasti Mesta Ţilina, a to za nasledovných podmienok:
a) vybudovanie garáţového domu s dvomi úrovňami, pričom jedna úroveň bude zapustená
a druhá úroveň bude tvoriť jedno nadzemné podlaţie. Budova bude rozdelená na 166
nebytových priestorov (boxov) s moţnosťou modifikácie a prípadného rozšírenia
o poţadovaný počet boxov. Z celkového počtu parkovacích boxov sú 4 vyhradené pre
invalidov. Prístup do prvého a druhého podlaţia garáţového domu je z ulice Baničova, pričom
prvé podlaţie je zapustené 1 m hlbšie do terénu. Na streche garáţového domu bude bez
finančnej spoluúčasti Mesta Ţilina vybudované multifunkčné ihrisko
b) doriešiť bezbariérový prístup na plochu ihriska
c) multifunkčné ihrisko riešiť podľa poţiadaviek vyhlasovateľa (druhy športu, typy ihrísk...)
d) zrealizovať umelé osvetlenie ihriska
e) fasádu objektu neriešiť farebne, ale zabezpečiť moţnosť pre jej prekrytie popínavou zeleňou
f) blízke okolie a terénne úpravy (chodníky, cesty, parkoviská...) doriešiť v koordinácii
s vyhlasovateľom (Mestom Ţilina)
g) ďalší stupeň projektovej dokumentácie konzultovať na OHA MsÚ v Ţiline
h) zriadenie bezodplatného vecného bremena in rem v prospech vlastníka garáţového domu na
pozemku Mesta Ţilina (časť parc. KN-C č. 1472/1 a 1472/208 v k. ú. Závodie) pod stavbou
garáţového domu v skutočnej výmere podľa geometrického plánu s rozväzovacou
podmienkou – v prípade, ţe STAVEXPORT, s.r.o., IČO: 36 703 826, nezaháji výstavbu
garáţového domu podľa tohto uznesenia do 3 rokov od jeho schválenia, vecné bremeno podľa

i)
j)

tohto písmena zaniká, pričom Mesto Ţilina je oprávnené podať po márnom uplynutí tejto
lehoty návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností
zriadenie bezodplatného vecného bremena k stavbe garáţového domu v prospech Mesta Ţilina
spočívajúce v bezodplatnom uţívaní ihriska, vybudovaného na stavbe garáţového domu
správa vybudovaného ihriska spočívajúca v údrţbe stavebných prvkov vybudovaného ihriska
bude vykonávaná Mestom Ţilina; táto však nezahŕňa správu a údrţbu stavebno-technického
stavu strechy, na ktorej bude ihrisko umiestnené

Plnenie: Proces bol po komunálnych voľbách prerušený a utlmený najmä z finančných
dôvodov nebolo moţné v tomto projekte pokračovať. V zmysle čl. 19 ods. 5 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ţilina ak uznesenie mestského zastupiteľstva
týkajúce sa nakladania s majetkom mesta nebude vykonané do jedného roka od jeho prijatia,
stráca platnosť, ak zo samotného uznesenia nevyplýva niečo iné. Vzhľadom na uvedené preto
účinnosť uvedeného uznesenia zanikla.
Uznesenie č. 105/2010 - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
1. zahájiť rokovania so spoločnosťou Carmel logistics, s.r.o., Na stanicu 22, Ţilina – Bytčica o riešení
dopravy na ul. Na stanicu. Informovať mestské zastupiteľstvo o výsledkoch rokovania na
najbliţšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Plnenie: Na základe stanoviska bývalého vedúceho ODaKS prebehlo viacero rokovaní so
zástupcami predmetnej spoločnosti. Mnohé podrobnosti sú konzultované aj na úrovni DI PZ,
pričom nebolo moţné dospieť ku konkrétnym výstupom. Prebehla identifikácia pozemkov
na Bytčickej ceste, následne budú vedené jednania s podnikateľskými subjektmi o vecnom
bremene prechodu po ich parcelách pre všetky podnikateľské subjekty a verejnosť ako
i o prípadnom dlhodobom prenájme pre mesto Ţilina ako podmienke pre to, aby Mesto mohlo
investovať do opravy a údrţby tejto časti MK Bytčická cesta v úseku ţelezničný prejazd pri
bývalom podniku „ Tlakové nádoby“ po ţel. prejazd ul. „ Na stanicu“. O štádiu
prebiehajúcich rokovaní môţe vedúci odboru informovať priamo na rokovaní MZ.
Uznesenie č. 113/2010 – schvaľuje - splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Ţilina, a to pozemku parc.č.KN-C
1245/16, zast.pl. o výmere 22 m2 v k. ú. Ţilina, ul. Fedora Ruppeldta, pod existujúcou garáţou ev. č. 730 a jeho
odpredaj, p. Jánovi Frátrikovi, bytom Fedora Ruppeldta 1293/8, Ţilina za cenu 50,– €/m2

Plnenie: Uzatvorená Kúpna zmluva č. 399/2011 zo dňa 03.10.2011 na celkovú čiastku
1 100,– €. KZ je odovzdaná na vklad Správe katastra Ţilina.
Uznesenie č. 114/2010 – schvaľuje – splnená
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 5547/31,
zast.pl. o výmere cca 60 m2 a časti parc.č.KN-C 5547/34, zast.pl. o výmere cca 5 m2 v k. ú. Ţilina ul.
Osloboditeľov, a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5
väčšina prítomných poslancov, Ing. Petrovi Pšenkovi, bytom Jána Vojtaššáka 3146/10, Ţilina za cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

Plnenie: KZ 415/2011 zo dňa 14.10.2011 na celkovú hodnotu 1 280,– € /znalecký posudok
v hodnote 1 280,– €, vyhotovenie znaleckého posudku uhradil kupujúci priamo znalcovi/.
Kúpna zmluva je odovzdaná ku vkladu Správe katastra Ţilina.
Uznesenie č. 121/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie Dohody o urovnaní a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Ţilina, ako nadobúdateľom
a niţšie uvedenými (spolu)vlastníkmi, ako predávajúcimi, t.j. právnymi nástupcami po Ignácovi Dorčíkovi,

o uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe ktorej Mesto Ţilina nadobudne príslušnú časť niţšie špecifikovaného
pozemku v k.ú. Závodie, zodpovedajúcu jednotlivým dedičským podielom, za dohodnutú jednotkovú kúpnu
cenu 33,82 € à m²,

Plnenie: Ako pri uzneseniach 13/2010 a 45/2010 ide v globále (celý balík vysporiadavaných
pozemkov) o značný počet nehnuteľností, preto je za účelom predchádzania moţnému
prerušeniu návrhu na vklad z dôvodov formálnych chýb konzultovaný tento proces v úzkej
súčinnosti s príslušnou správou katastra.
Uznesenie č. 122/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena nehnuteľností Mesta Ţilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Ţilina, ako nadobúdateľom a niţšie uvedenými spoluvlastníkmi, ako
predávajúcimi, na základe ktorej zmluvy Mesto Ţilina nadobudne príslušnú časť niţšie špecifikovaného
pozemku v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 50,00 € à m²,

Plnenie: Obdobne ako uznesenie 121/2010

Podnet poslanca P. Gromu na rokovaní MZ dňa 17. 10. 2011na neplnenie
uznesenia
Uznesenie č. 31/2008 - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá
1. Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Ţiline, vypracovať
vnútorný predpis, ktorý uloţí povinnosť vedúcim odborov Mestského úradu v
Ţiline – Odbor hlavného architekta, Odbor dopravy a komunálnych sluţieb a
Odbor stavebný a ţivotného prostredia, aby sústavne oboznamovali poslancov
Mestského zastupiteľstva v Ţiline z príslušného obvodu s pripravovanou
a investičnou činnosťou v ich obvode a zabezpečiť, aby sa v tomto procese určil
priestor aj na stanovisko výborov mestských častí k danej činnosti, pričom
neakceptácia tohto stanoviska musí byť riadne zdôvodnená.
Termín: do 31.03.2008, aby mohol byť prerokovaný v komisiách pri mestskom
zastupiteľstve a v mestskej rade

Vyhodnotenie a návrh na riešenie:
Celú záleţitosť dal preveriť pán primátor ihneď po ukončení MZ, pričom hlavná kontrolórka
mesta zorganizovala pracovné rokovanie na úrovni vecne príslušných vedúcich odborov, ktorí
sa dohodli na postupoch plnenia predmetného uznesenia a závermi sa zaoberala porada
vedenia v priebehu mesiaca 10/2011, pričom je moţné poskytnúť nasledovný výstup:
 Uznesenie č. 31/2008 z rokovania MZ dňa 11. 2.2008 je platné
 K tomuto uzneseniu bolo urobené Rozhodnutie porady vedenia č. 27/2008 pre
zabezpečenie plnenia uznesenia, pričom samotné plnenie bolo zabezpečované z úrovne
Útvaru hlavného architekta
 Či uţ v dôsledku personálnych zmien ako na strane MsÚ tak aj na strane poslaneckého
zboru, alebo v dôsledku zmien v organizačnom poriadku došlo k zanedbaniu plnenia tohto
uznesenia v období roku 2011
 Navrhnuté riešenie zo strany vedúcich odborov zo dňa 21. 10. 2011 pre pokračovanie
plnenia Uznesenia č. 31/2008:

 Rozhodnutie porady vedenia č. 27/2008 aktualizovať tak, aby boli aktualizované údaje
– adresáti doručovaných informácií – súčasní predsedovia volebných odborov (8
volebných obvodov)
 Vzhľadom na skutočnosť, ţe došlo k organizačným zmenám, informácie budú
zasielané z troch odborov – Odboru stavebného poriadku, Odboru dopravy a správy
pohrebísk a Odboru ţivotného prostredia samostatne v podobe vygenerovaného
súboru vo formáte PDF z podacieho denníka došlej pošty za príslušný odbor
 Forma odoslania bude e-mailom na adresu predsedu volebného obvodu
 Periodicita vybavovania – 14 dňová (v strede mesiaca a na konci mesiaca – vţdy
v piatok)
 Začiatok obnovenia plnenia – piatok 28. 10. 2011 – za celý mesiac október 2011
 Pokiaľ bude prejavený záujem zaslať aj neskoršie obdobie, je moţné na základe
vyţiadania zaslať aj za neskoršie obdobie (ide o pomerne rozsiahle súbory a veľké
mnoţstvo údajov)
 Takto navrhnuté riešenie odobrila aj porada vedenia zo dňa 31. 10. 2011
 Následne z porady vedenie vzišlo zadanie primátora mesta pre Hlavnú kontrolórku –
Skontrolovať plnenie uznesení MZ od roku 2006 v termíne do 31. 12. 2011

