z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15.02.2010
Uznesenie č. 1/2010
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
2. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej
činnosti HK na I. a II. polrok 2009

Uznesenie č. 2/2010
k Prerokovaniu Správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom,
majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
1. predložiť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslancom fotokópiu
dokladu o úhrade 4 fliaš v hodnote 151,36 €, a taktiež kto uvedený doklad
predložil, kto ho schválil a komu boli prostriedky za tento doklad vyplatené

Uznesenie č. 3/2010
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
5/2009 – informatívna správa
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
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I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o zmene rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 rozpočtovým
opatrením č. 5/2009 zo dňa 30.12.2009

Uznesenie č. 4/2010
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č.
4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu
evidovaných pamätihodností mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

vyhovuje
1. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 233/09-8 zo dňa
11.1.2010

Uznesenie č. 5/2010
k Informácii o riešení prípadu Kapolka
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. informáciu o riešení prípadu Kapolka

Uznesenie č. 6/2010
k Informatívnej správe o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č.
145/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu v Žiline do termínu
najbližšieho riadneho Mestského zastupiteľstva v Žiline
1. zverejniť na web stránke Mesta Žilina kompletnú informáciu (aj s prílohami)
pasportizácie miestnych komunikácií a diagnostiku stavu miestnych komunikácií
vypracovaných Žilinskou univerzitou, o ktorej hovorí Informatívna správa o plnení
uznesení č. 143/2009
2. zverejniť na web stránke Mesta Žilina projekt revitalizácie komunikácií, o ktorom
hovorí Informatívna správa o plnení uznesení č. 143/200
3. zverejniť zmluvu o dielo aj s prílohami, ktorej predmetom je revitalizácia
miestnych komunikácií v Žiline a o ktorej hovorí Informatívna správa o plnení
uznesení č. 143/2009
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4. predložiť konkrétny a presný zoznam ulíc, na ktorých sa v roku 2010 budú
opravovať cesty, chodníky a rozširovať parkovacie miesta aj s uvedením
jednotlivých navrhovaných financií na opravu konkrétnych ciest, chodníkov a na
vytvorenie parkovacích miest a zverejniť ho na web stránke Mesta Žilina
II.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č.
145/2009

Uznesenie č. 7/2010
k Štúdii revitalizácie sadu mieru - informatívna správa
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu – Štúdia revitalizácie sadu mieru

II.

zaväzuje
1. odbor hlavného architekta Mestského úradu v Žiline, aby závery správy ako
regulatívy premietol do záväzných častí územného plánu mesta

Uznesenie č. 8/2010
k Informácii o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane
elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informáciu o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane
elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina

Uznesenie č. 9/2010
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci 2. výzvy na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11.1.2010, pre projekt:
„Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o
finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11. 1. 2010 z Programu cezhraničnej
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spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie
projektu „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t. j. vo výške 33 190,00 €
Uznesenie č. 10/2010
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 Žilina pripraviť finančnú analýzu zdrojov
a nákladov na realizáciu štúdie vybudovania týchto priestorov a predložiť ju na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 11/2010
k Návrhu - zmena zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických
osôb
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest I., s.r.o., so sídlom
Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 181, a to namiesto doterajšej
členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena
dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
2. návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest II., s.r.o., so sídlom
Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 131, a to namiesto doterajšej
členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena
dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
3. návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., so sídlom
Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 36 416 754, a to namiesto doterajšej
členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena
dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
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4. návrh na zmenu v orgánoch Žilinského komunitného fondu, n. f., so sídlom
Vysokoškolákov 22, 010 01 Žilina, IČO 36 149 837, a to namiesto doterajšej
členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú členku
dozornej rady Mgr. Ingrid Dolníkovú, nar. 30.12.1961
5. návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., so
sídlom Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO 31 590 250, a to namiesto člena
dozornej rady Ing. Martina Sukupčáka, nar. 5.11.1948 nového člena dozornej rady
Ing. Ivana Mokrého, nar. 06.11.1956
6. návrh na zmenu v orgánoch združenia právnických osôb Vedecko-technologický
park Žilina, so sídlom Moyzesova 20, 010 01 Žilina, IČO 37 807 196, a to
namiesto členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú
členku dozornej rady JUDr. Elenu Krausovú, nar. 25.09.1958
Uznesenie č. 12/2010
k Návrhu - prevod správy majetku Mesta Žilina Centru voľného času, Pivovarská 1,
Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prevod správy majetku Mesta Žilina uvedeného v bode I. 2. tohto uznesenia na
Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina, IČO 379 03 705
2. uzatvorenie zmluvy o prevode správy majetku, pričom Mesto Žilina prevádza
správu majetku – drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku,
dlhodobého hmotného majetku a majetku v operatívnotechnickej evidencii podľa
inventúrneho súpisu ku dňu 31.12.2009 ako aj dlhodobý hmotný (nehnuteľný)
majetok – účet 021/1 (telocvičňa) a dlhodobý hmotný (nehnuteľný) majetok – účet
021/2 (prípojky inžinierskych sietí, komunikácia a spevnené plochy) na Centrum
voľného času, Pivovarská 1, Žilina, IČO 379 03 705, a to bezodplatne za účelom
vykonávania výchovného programu školského zariadenia, výchovnovzdelávacej,
záujmovej a rekreačnej činnosti detí a rodičov vo voľnom čase a vytváranie
podmienok na využitie voľného času detí a mládeže, pričom prevod správy sa
zrealizuje ku dňu 22.2.2010

Uznesenie č. 13/2010
k Návrhu - vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, I. etapa – schválenie zmlúv
o budúcich kúpnych zmluvách
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie dohôd o urovnaní a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a z nich
vyplývajúcich prevodov vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Žilina ako
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kupujúcim, a nižšie uvedenými vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe ktorých
Mesto Žilina nadobudne nižšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za
dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/m², nasledovne:
-

Vladimír Korman, časť EKN parc. č. 2186, orná pôda o výmere 892 m²,
zapísaná na LV č. 1202, za dohodnutú cenu 30.167,44 €,
Božena Pechová, časť EKN parc. č. 2183, orná pôda o výmere 1107 m²,
zapísaná na LV č. 1347, za dohodnutú cenu 37.438,74 €,
Anna Štalmašková, časť EKN parc. č. 2179, orná pôda o výmere 447 m²,
zapísaná na LV č. 2404, za dohodnutú cenu 15.117,54 €,
Milan Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 m²
(výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 m² (výška
podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
Juraj Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 m²
(výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 m² (výška
podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
Oľga Barčíková, časť EKN parc. č. 2159/2, orná pôda o výmere 582 m²,
zapísaní na LV č. 2412, za dohodnutú cenu 19.683,24 €,
Pavol Barčík, časť EKN parc. č. 2159/1, orná pôda o výmere 434 m², zapísaná
na LV č. 2411, za dohodnutú cenu 14.677,88 €,
Mária Lalinská, Irenej Lalinský a Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171,
orná pôda o výmere 308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č.
1263, za dohodnutú cenu 10.436,85 €,
Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 m²
(výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu
10.436,85 €,
Mária Lalinská, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 m² (výška
podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu
10.436,85 €,
Irenej Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 m² (výška
podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu
10.436,85 €,
Ing. Jaroslav Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 1.157,25 m²
(výška podielu 270/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu
39.138,20 €,
Libor Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 385,75 m² (výška
podielu 90/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 13.046,06 €,
Ján Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 m² (výška
podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
Peter Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 m² (výška
podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
František Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 m²
(výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21
€.
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Uznesenie č. 14/2010
k Návrhu - Schválenie zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku a schválenie dodatku
k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina,
Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s., pričom
predmetom zmluvy bude odkúpenie hnuteľného majetku Dopravného podniku
mesta Žiliny, s.r.o. – hmotného výsledku realizovanej prvej etapy modernizácie
a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina (v zmysle dodatku č. 1 zo dňa
27.4.2006 k zmluve o dielo č. D/4/039/P1/Z001), ktorý bude presne špecifikovaný
v súlade s vykonanou inventarizáciou tak, aby bol vždy určiteľný - Mestom Žilina
za cenu diela zníženú o amortizáciu zaplatenú mestom Žilina na základe Zmluvy
o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina ku dňu účinnosti zmluvy
s tým, že táto zmluva nadobudne účinnosť, ak nastane aspoň jedna z nasledovných
skutočností: Mesto Žilina neplní platobné povinnosti zo Zmluvy o poskytovaní
služby verejného osvetlenia po dobu dlhšiu ako tri mesiace; na Dopravný podnik
mesta Žiliny, s.r.o. bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
reštrukturalizácie, začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený
konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo sa voči Dopravnému podniku
mesta Žiliny, s.r.o. vedie konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie
alebo vstúpil do likvidácie; porušenie aspoň jedného zo stanovených finančných
kovenantov Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. Súčasťou zmluvy o odkúpení
hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina, Dopravným podnikom mesta Žiliny,
s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s. bude dohoda o urovnaní vlastníckeho práva
k predmetu kúpy tak, že vlastníkom predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta
Žiliny, s.r.o., pričom táto dohoda nadobudne účinnosť dňom jej podpísania.

Uznesenie č. 15/2010
k Návrhu na prevod nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. odkúpenie objektov infraštruktúry za cenu 1,– € Mestom Žilina od spoločnosti
KASTOR s.r.o., Štúrova 3, Bratislava v rámci stavby: „Obytný súbor Žilina Vlčince 5 a technická infraštruktúra“. Jedná sa o nasledovné stavebné objekty v k.
ú. Žilina:
SO 202 Spevnené plochy areálové (komunikácie a parkoviská)
parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895
SO 203 Dopravné napojenie Obytného súboru
SO 206 Sadové úpravy – parc.č.KN-C 7895, 7896/1/1
SO 402 Dažďová kanalizácia – parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895
SO 603 Areálové osvetlenie – parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895
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Uznesenie č. 16/2010
k Návrhu na prevod nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prijatie daru - Verejného osvetlenia stavebného objektu SO-13 na pozemkoch
parc.č.KN-C 7637/1, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 62, 64, 66, 67, 68 v k. ú. Žilina od
investora stavby – Diverso Žilina, s.r.o., Ružová dolina 8, Bratislava v rámci
stavby: „Arboreum Žilina Vlčince II“ na ul. Bulharská a Obežná v k. ú. Žilina

Uznesenie č. 17/2010
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 4451/5,
zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou
ev.č. 919 a jeho odpredaj Ing. Martinovi Tomicovi, bytom Gabriela Povalu
2439/18 v Žiline za cenu 50,– €/m2

Uznesenie č. 18/2010
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 4451/2, zast.
pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou č. s.
4916 a jeho odpredaj p. Petrovi Fiabánemu, bytom Saleziánska 1, Žilina za cenu
50,– €/m2

Uznesenie č. 19/2010
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 6163/15, zast.
pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou č. s.
6472 a jeho odpredaj Ing. Andrejovi Sočuvkovi, bytom D. Dlabača 2, Žilina za
cenu 50,– €/m2
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Uznesenie č. 20/2010
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1234/9
zast.pl. o výmere 19 m2 v zmysle geometrického plánu č. 116-2009 v k. ú. Žilina
ul. Na Šefranici pod existujúcou garážou ev.č. 714 a jeho odpredaj p. Adamovi
Vrábelovi, bytom A. Trizuliaka 311/44, Gbeľany za cenu 50,– €/m2

Uznesenie č. 21/2010
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina parc.č.KN-C 5792/7, zast.pl. o
výmere 58 m2 v zmysle geometrického plánu č. 2/2010 v k. ú. Žilina za účelom
dobudovania parkovacieho stojiska pre imobilných občanov spoločnosti a jeho
odpredaj spoločnosti TB GROUP s.r.o., Predmestská 90, Žilina, zast. Ing. Tiborom
Baricom – konateľom za cenu 50,– €/m2

Uznesenie č. 22/2010
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina parc.č.KN-C 1245/48, ostat.pl.
o výmere 9 m2 v k. ú. Žilina, ul. Ruppeldtova a jeho odpredaj, ako prípad hodný
osobitného zreteľa Ing. arch. Romanovi Trizuliakovi, bytom F.Ruppeldta 1288/4,
Žilina za cenu 50,– €/m2

Uznesenie č. 23/2010
k Návrhu na schválenie nájomnej zmluvy
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Mestom
Žilina ako prenajímateľom a Rímskokatolíckou cirkvou – Žilinskou diecézou
v Žiline ako nájomcom, a to nájom nehnuteľností – CKN parciel č. 555 a 557
9

v k.ú. Žilina, obidve parcely zastavané budovou CZŠ Romualda Zaymusa, pričom
nájom sa uzavrie na dobu určitú v trvaní 15 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej
zmluvy za nájomné vo výške 1 €
Uznesenie č. 24/2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
1. aby cestou odboru hlavného architekta zabezpečil plán hrobových miest na
cintorínoch v správe mesta Žilina. Jedná sa o voľné hrobové miesta (VO č. 8)
v termíne do 30.06.2010
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu verejného priestranstva
v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu verejného priestranstva v meste
Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia
č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

II.

ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
1. vyhlásiť úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa
vymedzujú mestské časti v meste Žilina ako Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2010 najneskôr do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení niektorých všeobecne záväzných
nariadení mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení niektorých všeobecne záväzných
nariadení mesta Žilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a
prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta
Žilina
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II.

ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
1. vyhlásiť úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o podmienkach
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných
zariadení na území Mesta Žilina ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010
najneskôr do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom

Ivan Harman
primátor mesta Žilina
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