z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 06.05.2013

Uznesenie č. 48/2013
k Správe o výsledkoch kontrol
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

vypúšťa
1. na strane 3 – písmeno a) a b)
2. na strane 4 – písmeno a) a b)
3. na strane 5 – písmeno a), b) a c)

II.

berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol

Uznesenie č. 49/2013
k Návrhu na zahájenie kontroly hospodárenia – Mestská krytá plaváreň
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá
1. hlavnému kontrolórovi Mesta Žilina prostredníctvom útvaru hlavného kontrolóra
vykonať kontrolu hospodárenia so zameraním na dodávateľské faktúry a s nimi
súvisiace právne predpisy za roky 2007 – 2010 v Mestskej krytej plavárni Žilina
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Uznesenie č. 50/2013
k Návrhu na zmenu uznesenia č. 19/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ruší
1. v uznesení č. 19/2013 k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Žilina na I. polrok 2013 časť I. v celom rozsahu

II.

zaväzuje
1. Hlavného kontrolóra Mesta Žilina zaradiť do Návrhu plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2014 kontrolu dodržania účelu použitia finančných prostriedkov
poskytnutých Mestu Žilina na základe zmluvy a jej dodatku ako návratnej finančnej
výpomoci vo výške 529 408 000 Sk súvisiacou s výstavbou Obytného súboru
Krasňany
2. Konateľa Obytného súboru Krasňany, s. r. o. a príslušné odbory Mestského úradu
v Žiline pripraviť doklady súvisiace s výstavbou Obytného súboru Krasňany

Uznesenie č. 51/2013
k Zmene Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zmenu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline

Uznesenie č. 52/2013
k Zmene Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 53/2013
k Platu primátora mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ruší
1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 31/2012 zo dňa 16.04.2012

II.

prerokovalo
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1. výšku mesačného platu primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
III.

schvaľuje
1. mesačný plat primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. v celkovej výške
2
568 EUR s účinnosťou od 01.01.2013

Uznesenie č. 54/2013
k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za I. štvrťrok
2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za
štvrťrok 2013

I.

Uznesenie č. 55/2013
k Návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

zrušuje
1. Uznesenie MZ č. 47/2013 zo dňa 18.03.2013
podať na každom rokovaní mestského zastupiteľstva informáciu o priebežnom
plnení rozpočtu za každú organizáciu, v ktorej má mesto Žilina 100% účasť

II.

ukladá Mgr. Antonovi Trnovcovi, prednostovi mestského úradu
1. zabezpečiť, aby bol štatutárnym orgánom obchodných spoločností so 100%-ným
podielom Mesta Žilina a riaditeľovi Mestského divadla daný pokyn predkladať
Mestskému zastupiteľstvu v Žiline pravidelnú informáciu o výsledkoch
hospodárenia za príslušný kvartál, a to vždy v termíne konania najbližšieho
nasledujúceho Mestského zastupiteľstva v Žiline po príslušnom kvartáli

Uznesenie č. 56/2013
k Systému odmeňovania členov štatutárnych orgánov spoločností pod majetkovou
a manažérskou kontrolou Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
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1. Systém odmeňovania členov štatutárnych orgánov spoločností pod majetkovou
a manažérskou kontrolou Mesta Žilina tak, ako je uvedené v materiáli
Uznesenie č. 57/2013
k Personálnym zmenám v orgánoch spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. personálnu zmenu v spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO: 36 387 193, a to
nasledovne:
a) do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti MVDr. Jána Nociara, namiesto
doterajšieho predsedu predstavenstva MUDr. Rastislava Johanesa
b) do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Antona Trnovca, Ing. Mariána
Tittla, Martina Leška, Silviu Vydrovú, namiesto doterajších členov
predstavenstva Ing. Mariána Janušeka, Mgr. Róberta Kaššu a Mariána Troligu
c) do funkcie člena dozornej rady Jozefa Valáška namiesto doterajšieho člena
dozornej rady Jána Púčeka

II.

ukladá
1. primátorovi mesta Žilina p. Ing. Igorovi Chomovi, zabezpečiť zmenu stanov
spoločnosti MsHK Žilina, a.s. tak, aby boli v súlade s bodom I. a zabezpečovali
maximálnu ochranu oprávnených záujmov jediného akcionára, ktorým je Mesto
Žilina, v tejto spoločnosti

Uznesenie č. 58/2013
ku Koncepcii riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. pred zadaním projektu regulácie formou PPP projektu prerokovať na spoločnom
zasadnutí komisie územného plánovania a výstavby, komisie životného prostredia
a komisie dopravy štúdiu zahustenia z roku 2008
2. predloženú koncepciu riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina

Uznesenie č. 59/2013
k Návrhu na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže na predaj lesného pozemku
v k. ú. Turie
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
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I.

schvaľuje
1. zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj lesného pozemku
nachádzajúceho sa v obci Turie, a to KN–E parc. č. 1628/1 lesné pozemky o výmere
89425 m², ktorá je evidovaná na LV č. 1634 pre k. ú. Turie

Uznesenie č. 60/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4451/21, zast.pl.
o výmere 18 m2 , zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou garážou č. s.
4936 vo vlastníctve žiadateľky, a jeho odpredaj p. Emílii Majdanovej, bytom
Dobšinského 1598/13 Žilina za cenu stanovenú metodickou pomôckou v zmysle
uznesenia č. 9/2013 MZ vo výške 53,- €/ m2, teda v celkovej výške 954,- €.
Pozemok sa odpredáva v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.b/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve
žiadateľa

Uznesenie č. 61/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 7056/12, zast.pl.
o výmere 4253 m2 v zmysle geometrického plánu 51/2012 v k. ú. Žilina a jeho
bezplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemky parc.č.KN-C
4955/46, zast.pl. o výmere 2362 m2, parc.č.KN-C 4955/47, zast.pl. o výmere 1091
m2, parc.č.KN-C 7057/4, zast.pl. o výmere 245 m2, parc.č.KN-C 4955/48, zast.pl.
o výmere 338 m2, parc.č.KN-C 5118/21, zast.pl. o výmere 217 m2 v zmysle
geometrického plánu 50/2012 vo vlastníctve Žilinskej univerzity v Žiline, so sídlom
Univerzitná 1 Žilina, IČO : 00 397 563, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa §9a ods. 8 písm.e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. Navrhovanou zámenou
sa vyrieši usporiadanie vlastníctva medzi Mestom Žilina (chodníky pešie
a cyklistické, komunikácia) a Žilinskou univerzitou v Žiline (teplovodné rozvody)

Uznesenie č. 62/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 880/5, orná pôda
o výmere 65 m2 v zmysle geometrického plánu 12/2013 v k. ú. Závodie a jeho
bezplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemok parc.č.KN-C 881/4
t.tr.p. o výmere 65 m2, v zmysle geometrického plánu 12/2013 v k. ú. Závodie vo
vlastníctve p. Milana Rossáka s manž. Gabrielou Rossákovou, obaja bytom Pod
vinicou 679/14 Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa §9a ods. 8
písm.e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. Uvedenou zámenou získa Mesto Žilina
časť pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Kvačalova
Uznesenie č. 63/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Žilinskou teplárenskou, a. s., so sídlom Košická 11
Žilina, IČO : 36 403 032 na dobu určitú 10 rokov na predmetom ktorej bude
prenechanie teplovodných prípojok do užívania na časti pozemkov: parc.č.KN-C
998/1, parc.č.KN-C 998/11 a parc.č.KN-C 998/13 v nasledovnom rozsahu:
1. Teplovodná prípojka - vetva „A“, ÚK 2 x DN 70, TÚV 2 x DN 57, v dĺžke 23,00
m,
2. Teplovodná prípojka - vetva „B“, ÚK 2 x DN 125, TÚV 2 x DN 85, v dĺžke
92,00 m
vrátane častí uvedených pozemkov v rozsahu nevyhnutnom pre existenciu týchto
prípojok, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm.e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí za cenu 1,€/m/rok v celkovej výške 115,- €/ročne, za účelom umiestnenia sekundárnych
tepelných rozvodov, čím dôjde významným spôsobom k zníženiu záťaže ovzdušia
obmedzením produkcie NOx z prevádzky plynových kotolní v centrálnej mestskej
zóne a zvýšeniu konkurencie na trhu zásobovania teplom v časti mesta, pričom
žiadateľ bude zabezpečovať správu a údržbu týchto teplovodných prípojok

Uznesenie č. 64/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a to:
stavby č. s. 2977, postavenej na pozemku parc.č.KN-C 7610
pozemku parc.č.KN-C 7610, zast.pl. o výmere 562 m2
pozemku parc.č.KN-C 7611, zast.pl. o výmere 1499 m2
pozemku parc.č.KN-C 4906/34, zast.pl. o výmere 25 m2
pozemku parc.č.KN-C 4906/35, zast.pl. o výmere 9 m2
pozemku parc.č.KN-C 4906/36, zast.pl. o výmere 44 m2
pozemku parc.č.KN-C 4906/37, zast.pl. o výmere 40 m2
pozemku parc.č.KN-C 4906/38, zast.pl. o výmere 130 m2
pozemku parc.č.KN-C 65290/4, ostat. pl. o výmere 779 m2
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novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 4906/220, t.tr.pl. o výmere 3212 m2
v zmysle geometrického plánu 6/2013 zo dňa 26.03.2013 vyhotoveným Ing.
Emíliou Rybárskou, A.- Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO : 36 975 907, autorizačne
overených Ing. Emíliou Rybárskou dňa 26.03.2013, úradne overeným Správou
katastra Žilina dňa 03.04.2013 pod číslom 473/2013 z pôvodného pozemku
parc.č.KN-C 4906/149 zapísaného na liste vlastníctva č. 1100 v k. ú. Žilina , obec
Žilina, okres Žilina
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 1291/1, záhrady o výmere 2355 m2
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 1291/5, zast.pl. o výmere 1801 m2
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 1295/10, zast.pl. o výmere 33 m2
ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 7/2013 zo dňa 11.03.2013
vyhotoveným Ing. Emíliou Rybárskou, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO :
36 975 907, autorizačne overeným Ing. Emíliou Rybárskou dňa 11.03.2013, úradne
overeným Správou katastra Žilina dňa 02.04.2013 pod číslom 424/2013
z pôvodného pozemku parc.č.KN-E 321/1, zapísaného na liste vlastníctva č. 8912
v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina.
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 6529/78, ostat.pl. o výmere 537 m2
v zmysle GP 9/2013 z pôvodného pozemku parc.č.KN-C 6529/6, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1100 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina
a ich bezplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za nehnuteľnosti v k. ú.
Žilina vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, so sídlom Komenského 48
Žilina, IČO : 378 08 427 nasledovne :
stavba č. s. 3294, postavená na pozemku parc.č.KN-C 7954
pozemok parc.č.KN-C 6529/74, ostat.pl. o výmere 509 m2
pozemok parc.č.KN-C 6529/77, ostat.pl. o výmere 537 m2 v zmysle GP 9/2013
hnuteľný a nehmotný majetok nachádzajúci sa v správe zariadenia ÚSMEV –
zriadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb so sídlom Osikova 26 Žilina,
IČO : 00 647 713
v celkovej zostatkovej hodnote 87 770,74 € (drobný majetok OE v celkovej hodnote
78 030,55 € a investičný majetok v celkovej hodnote 9 740,19 €), ktorého súpis
tvorí prílohu materiálu k tomuto uzneseniu
a
- zriadenie bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na
dobu neurčitú na zaťaženom pozemku:
- parc. KN-C č. 5589/20 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2
v kat. úz. Žilina v prospech oprávneného z vecného bremena – každodobého
vlastníka stavby súpisné číslo 3527, druh stavby 11, na pozemku parc. KN-C č.
5589/85 zapísanej na LV č. 1305 v kat. úz. Žilina (aktuálnym vlastníkom je,
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 00321796 v správe
Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina).
Predmetný zaťažený pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 1100 pre vlastníka
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka parc. KN-C č. 5589/20
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2 v kat. úz. Žilina ako
zaťaženého pozemku
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(aktuálnym vlastníkom je Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Žilina - ako povinného z vecného bremena) , strpieť na zaťaženom pozemku
v prospech oprávneného z vecného bremena:
- právo uloženia inžinierskych sietí (kanalizačnej prípojky),
- právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom
prevádzky, kontroly, opravy, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu
kanalizačného potrubia alebo jeho častí
všetko ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa §9a ods. 8 písm.e/ zák. č.
138/91 Zb.
o majetku obcí za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov
k nehnuteľnostiam užívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja a Mestom Žilina
Uznesenie č. 65/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 1472/39, zast.pl.
o výmere 379 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou
katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka
Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku
spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jedlíkova, súp. č. 3425 v Žiline, zapísanom
na LV č. 1776, kat. úz. Závodie, a to: Ing. Ján Matia, trvale bytom M.R. Štefánika
4060/90, 036 01 Martin – podiel 1/32, Ing. Peter Palenica, trvale bytom Kollárová
2697/12, 010 01 Žilina s manželkou MUDr. Máriou Palenicovou, rod. Margušovou
trvale bytom Jedlíkova 3425/21, 010 15 Žilina – podiel 1/32, Bc. Michaela
Čatlochová, rod. Čatlochová, trvale bytom Jedlíkova 3425/21, 010 15 Žilina –
podiel 1/32, Eva Maňáková, rod. Malinovská, trvale bytom Jedlíková 3425/19, 010
15 Žilina – podiel 1/32 priamym predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia §
18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške
16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov

Uznesenie č. 66/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 1472/40, zast.pl.
o výmere 594 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou
katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka
Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku
spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jedlíkova, súp. č. 3424 v Žiline, zapísanom
na LV č. 1632, kat. úz. Závodie, a to: Ing. Mária Šimonová, PhD., rod. Šimonová,
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trvale bytom Jedlíkova 3424/17, 010 15 Žilina – podiel 6988/349120, Viera
Smejkalová, rod. Murínová, trvale bytom Jedlíkova 3424/17, 010 15 Žilina – podiel
7813/349120, Ladislav Ďurajka s manželkou Máriou Ďurajkovou, rod. Nogovou,
obaja trvale bytom Jedlíkova 3424/15, 010 15 Žilina – podiel 7019/349120, Lucia
Brončeková, rod. Brončeková, trvale bytom Matúša Kavca 344/7, 010 04 Žilina –
podiel 7813/349120, Ing. Michal Nemčík, trvale bytom Smreková 3092/6, 010 07
Žilina – podiel 6988/349120, Ing. Miroslav Michalec s manželkou Gabrielou
Michalcovou, rod. Holubovou, obaja trvale bytom Jedlíkova 3424/13, 010 15 Žilina
– podiel 7813/349120, Anita Baginová Lenárová, rod. Lenárová, trvale bytom 29.
augusta 1583/15, 974 01 Banská Bystrica – podiel 6988/349120, Silvia Tvrdá, rod.
Kadová, trvale bytom Jedlíkova 3424/13, 010 15 Žilina – podiel 7813/349120, Mgr.
Peter Dubiel, rod. Stahoň s manželkou Adriánou Dubielovou, rod. Dubielovou,
obaja trvale bytom Jedlíkova 3424/13, 010 15 Žilina – podiel 7813/349120
priamym predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím
ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako
pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov
Uznesenie č. 67/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 1472/16, zast.pl.
o výmere 510 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou
katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka
Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku
spoluvlastníkovi bytového domu na ul. Dadanova, súp. č. 3386 v Žiline, zapísanom
na LV č. 1735, kat. úz. Závodie, a to: Bc. Matúš Formanek, trvale bytom Letná
420/22, 010 03 Žilina – podiel 4894/273624 priamym predajom za cenu určenú
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č.
465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami vo
vlastníctve žiadateľa

Uznesenie č. 68/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 1472/89, zast.pl.
o výmere 502 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou
katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech vlastníka
Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku
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spoluvlastníkom bytového domu na ul. M. Bela 65, súp. č. 3446 v Žiline, zapísanom
na LV č. 1486, kat. úz. Závodie, a to: Ing. Michaela Miková rod. Záhorová, trvale
bytom M. Bela 3446/65, 010 15 Žilina – podiel 5280/280544, Doc. Ing. Ladislav
Kapasný, CSc a jeho manželka Mgr. Janka Kapasná rod. Kalaňová, obaja trvale
bytom M. Bela 3446/65, 010 15 Žilina – podiel 5280/280544, Pavol Kvaššay a jeho
manželka Svitlana Kvaššayová rod. Kerecman, obaja trvale bytom M. Bela 65, 010
15 Žilina – podiel 5280/280544, Mgr. Jana Ďurčanská rod. Rašková, trvale bytom
Petzvalova 10, 010 15 Žilina – podiel 5280/280544, Slávka Ferencová rod.
Novotná, trvale bytom M. Bela 3446/65, 010 15 Žilina – podiel 5280/280544
priamym predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím
ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako
pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľa
Uznesenie č. 69/2013
k Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8150, zast.pl.
o výmere 490 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou
katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9688 v podiele 1862/2058 v
prospech podielového spoluvlastníka Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu
na predmetnom pozemku bezpodielovým spoluvlastníkom bytového domu na ul.
Smreková, súp. č. 3094 v Žiline, zapísanom na LV č. 5351, kat. úz. Žilina, a to: Ján
Meliš a jeho manželka Alena Melišová rod. Ševcová, obaja trvale bytom Smreková
3094/16, 010 07 Žilina – podiel 49/2058 priamym predajom za cenu určenú
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č.
465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami vo
vlastníctve žiadateľa

Uznesenie č. 70/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá odboru školstva a mládeže
1. predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline na prerokovanie
a schválenie v zmysle platnej legislatívy interný predpis mesta o kritériách na
prijímanie detí do mestských predškolských zariadení
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulice v meste Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulice v meste Žilina
v mestskej časti Staré mesto (Orolská) – doplnenie a úprava VZN č. 19/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o odpadoch
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o odpadoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013
k Návrhu na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2012
o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2012 o reklamných informačných a propagačných zariadeniach na
území mesta Žilina
V Žiline, 07.05.2013

Ing. Igor Choma
primátor mesta
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