Zápisnica
zo 6. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 02. 05. 2013
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Ing. Patrik Groma, Mgr. Terézia Straňáková,
p. Bohumil Kostolný (podľa prezenčnej listiny)
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša
Hostia: Mestská polícia v Ţiline, nadpor. Janošík

Program:
1. Oboznámenie sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vloţili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
02. 05. 2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
Petícia občanov ul. Berlínska, Vlčince
2. Ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Strednú odbornú
školu pre ţiakov s telesným postihnutím internátna v Ţiline, Fatranská 3321/22,
010 08 Ţilina na projekt „Zabezpečenie oddychovej zóny pre ţiakov SOŠ ŢTPI“
3. Ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Špeciálnu
základnú školu a Špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Ţilina
na projekt „Multisenzoriálne prostredie“
4. Ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Materskú školu,
Gemerská 1772, 010 08 Ţilina na projekt „ Farebná záhrada“
5. Ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 356,00 € pre Materskú školu,
Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Ţilina na projekt „ Autokreatívna vzdelávacia
pomôcka – LOGOCO PRIMO“
6. Bezplatná zámena pozemkov o výmere 4 253 m² so Ţilinskou univerzitou v Ţiline
7. Vzájomné usporiadanie vlastníckych vzťahov k hnuteľnému a nehnuteľnému
majetku so Ţilinským samosprávnym krajom
8 Aktuality
 Zverejňovanie audiozáznamov Mestského zastupiteľstva v Ţiline
 Nebezpečie z mrchovísk, hrozba antraxu – informujte Mestský úrad v Ţiline
9. Záver
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1.
Uznesenie č. 13/2013
k oboznámeniu sa s podnetmi občanov, ktoré boli doručené na e-mailovú adresu
výboru a jednotlivým poslancom na ich e-mailové adresy, vrátane podnetov, ktoré
občania vloţili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
02.05.2013 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi a k petícii občanov ul. Berlínska, Vlčince
1. Elektronický podnet zo dňa 15. 04.2013 vo veci parkovania:
Pekný jarný slnečný deň Vám prajem. Vopred sa Vám veľmi ospravedlňujem, ţe si
dovoľujem znova obťaţovať takou banálnou vecou ako je parkovanie. Preposlaním môjho
mailu mestskej polícii sa nič nezmenilo. Napriek môjmu upozorneniu sa naďalej parkuje
v PEŠEJ ZÓNE !!!Táto cesta začína pri Kotve, Hlboká cesta a značkou zákaz vjazdu
ukončuje premávku motorových vozidiel v časti kde začínajú Vlčince 1 a 4. Tu začína pešia
zóna s vyznačenou cyklotrasou a končí na Vlčincoch 3 pri ZŠ na Karpatskej ulici. Na
miesta, kde tieto autá parkujú je jediná príjazdová cesta od zdravotnej školy, ktorá končí
zákazom vjazdu a stĺpikmi zabraňujúcimi vjazd. Takţe ţiadna !!Ako je moţné, ţe mi ráno
vrčí auto pod balkónom kde nie je cesta? Koľko § porušili, aby zaparkovali? 1. jazda po
chodníku 2. jazda cez trávnik 3. Parkovanie v pešej zóne. A keď vidím prechádzať sa
hliadku mestskej polície pomedzi tie autá a nič s tým nerobia, tak načo tam chodia? Len aby
napomínali psíčkarov, ţe dáky ratlík nemá košík? Dáky čas som ţil vo Viedni a parkovali
sme aj niekoľko ulíc od bloku po dlhom hľadaní voľného miesta tieţ sa ponúkalo podobné
riešenie, ALE TAM SA TO NESMIE !!! Tak ako u nás v meste. Prikladám vám ešte foto z
dnešného dňa. Ak sa to nezmení, nabudúce pouţijem kameru a som zvedavý ako budú
nečinnosť polície obhajovať, dám priestor na vyjadrenie aj Vám, lebo ste to mohli zastaviť
v začiatkoch, keď boli dvaja traja trúfalci čo prvý skúšali takto parkovať.
Elektronická odpoveď Mestskej polície zo dňa 16.04.2013: Na uvedenom mieste,
vykonáme opakovanú cielenú kontrolu so zameraním sa na uvedený problém. O výsledku
kontroly Vás bude informovať môj zástupca npor. Marián Janošík na najbliţšom stretnutí s
Vami a občanmi. Kaţdé porušenie, alebo podozrenie páchania priestupku, môţe
oznamovateľ aj anonymne nonstop nahlásiť na MsP v Ţiline bezplatne na linku 159 a táto
informácia bude vţdy preverená. Okrem zabezpečovania dodrţiavania podmienok
parkovania na území Mesta Ţilina, dohliadame v prvom rade na verejný poriadok,
občianske spolunaţívanie a dodrţiavanie iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
nie vţdy sa dá byť všade a riešiť všetko, ale samozrejme chápem rozhorčenie občana a
pokúsime sa bezodkladne zjednať nápravu.
Npor. Janošík z Mestskej polície Ţilina na dnešnom zasadnutí výboru informoval
prítomných o zvýšenom počte monitorovaní na uvedenom úseku s tým, ţe pri zistení
nedovoleného parkovania vodiči boli upozornení na povinnosť parkovania na miestach
určených pre parkovanie. Ubezpečil, ţe uvedené priestory budú aj naďalej kontrolované
v rámci monitorovania celého územia.
2. Podnet členov Rady školy pri MŠ Trnavská zo dňa 25.04.2013:
 Z dôvodu bezpečnosti peších, ale hlavne detí je potrebná oprava chodníkov
v areáli MŠ
 Je potrebné odstrániť havarijný stav zatekajúcej steny MŠ na ul. Varšavská a na
ul. Trnavská zateká stena tieţ
 Poţaduje sa výmena okien v šatni a toaletách
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3. Mládeţ z Dobšinskej ulice:
Na vnútro blokovom ihrisku je basketbalový kôš, ktorý ţiadajú preloţiť na opačnú stranu
a to z dôvodu, ţe im v poobedňajších hodinách svieti slnko do očí pri streľbe na kôš a
takisto dochádza ku kolíziám s chodcami, ktorí si skracujú cestu cez ihrisko.
4. Pani z Vlčiniec:
Chcem Vás veľmi poprosiť zariadiť doplnenie pieskovísk na Vlčincoch, napr. pri
„Čínskom múre", ihrisko je malé, nezamknuteľné, pri škôlke, uţ trčí len separačná fólia,
piesok sa "minul", na Martinskej ulici, naproti č. 9. Dobre by bolo vlastne doplniť všetky
ihriská, je čas, keď uţ deti si môţu túto zábavku naplno uţívať, ďakujem za pomoc
a ochotu.
5. Pán z Vlčiniec vo veci parkovania na Hlbokej:
Chcem Vás upozorniť a zároveň Vás poţiadať a prednostné zníţenie ohrozenia cestnej
premávky na Hlbokej ceste v Ţiline. Vodiči cestných motorových vozidiel, hlavne cudzí,
ktorí nepoznajú miestne pomery, ohrozujú tých, čo dodrţujú pravidla cestnej premávky.
Jedná sa o to, aby bol urýchlene obnovený na ceste biely plný pruh v dĺţke cca 80 m od
kriţovatky za basou smerom do mesta.
6. Úprava detských pieskovísk a ich okolia, Vlčince II:
Chceme Vás poprosiť na našom sídlisku Vlčince II, Pittsburgská 1673 pred vchodom
19, 20 je staré pieskovisko, keby ste nám ho opravili, dali nejaké dosky na sedenie pre
detičky a hlavne doviezli piesok, lebo je tu veľa malých detí. Aj zo 2 lavičky, aby sme si
mali kde sadnúť, keď sme s detičkami pred panelákom.
7. Petícia občanov ul. Berlínska doručená Mestu dňa 02. 05.2013:
Výboru bol predloţený rovnopis petície, ktorou 156 občanov ul. Berlínskej na Vlčincoch
ţiadajú Mesto Ţilina o inštaláciu kamerového systému z dôvodu opakovaného
poškodzovania majetku, výtrţníctva a vandalizmu. Zároveň ţiadajú častejšie
monitorovanie Berlínskej ulice Mestskou políciou Ţilina. Petícia je prílohou
originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.
Výbor MČ Vlčince
odporúča
MsÚ v Ţiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby podľa
predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru MsÚ v Ţiline ku
kaţdému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo e-mailovú informáciu o spôsobe
vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové riešenie daného podnetu.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)
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2.
Uznesenie č. 14/2013
k ţiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Strednú odbornú
školu pre ţiakov s telesným postihnutím internátna v Ţiline, Fatranská 3321/22,
010 08 Ţilina na projekt „Zabezpečenie oddychovej zóny pre ţiakov SOŠ ŢTPI“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie
ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Strednú odbornú školu pre
ţiakov s telesným postihnutím internátna v Ţiline, Fatranská 3321/22, 010 08 Ţilina na
projekt „Zabezpečenie oddychovej zóny pre ţiakov SOŠ ŢTPI“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Strednej odbornej školy pre
ţiakov s telesným postihnutím internátna v Ţiline, Fatranská 3321/22, 010 08 Ţilina na
projekt „Zabezpečenie oddychovej zóny pre ţiakov SOŠ ŢTPI“ v čiastke 350,00 €. Podľa
predloţeného projektu ţiadateľ poţaduje v poloţke „Nábytok záhradný 1x Miriam, 1x Zita“
čiastku 350,00 €. Klasifikácia projektu je určená v poloţke „kultúrne sluţby“ v oblasti
vzdelávanie ţiakov s telesným postihnutím, účelom ktorého je podpora a zlepšenie
podmienok pri ich vzdelávacích aktivitách. Výbor č. 4 Vlčince po preskúmaní podmienok
na pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu súhlasí s poskytnutím
dotácie na zakúpenie záhradného nábytku v poţadovanej čiastke podľa projektu
350,00 €. Ţiadosť je prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 350,00 € na zakúpenie záhradného nábytku pre Strednú odbornú školu pre
ţiakov s telesným postihnutím internátna v Ţiline, Fatranská 3321/22, 010 08 Ţilina na
projekt „Zabezpečenie oddychovej zóny pre ţiakov SOŠ ŢTPI“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)

3.
Uznesenie č. 15/2013
k ţiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Špeciálnu základnú
školu a Špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Ţilina na projekt
„Multisenzoriálne prostredie“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie
ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Špeciálnu základnú školu
a Špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Ţilina na projekt „Multisenzoriálne
prostredie“
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Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Špeciálnej základnej školy
a Špeciálnej materskej školy, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Ţilina na projekt „Multisenzoriálne
prostredie“ v čiastke 350,00 €. Podľa predloţeného projektu ţiadateľ poţaduje čiastku
350,00 € na nákup „Bublinkový valec – modrý“ a „Hracia stena – Motýľ“.
Klasifikácia projektu je určená v poloţke „kultúra a vzdelávanie“ v oblasti vzdelávania
detí s mentálnym postihnutím, účelom ktorého je podpora a zlepšenie podmienok pri ich
stimulácii pre rozvoj zmyslového vnímania. Výbor č. 4 Vlčince po preskúmaní podmienok
na pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu súhlasí s poskytnutím
dotácie na zakúpenie bublinkového valca a hracej steny v poţadovanej čiastke podľa
projektu 350,00 €. Ţiadosť je prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 350,00 € na zakúpenie záhradného nábytku pre Špeciálnu základnú školu
a Špeciálnu materskú školu, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Ţilina na projekt „Multisenzoriálne
prostredie“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)

4.
Uznesenie č. 16/2013
k ţiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Materskú školu,
Gemerská 1772, 010 08 Ţilina na projekt „ Farebná záhrada“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie
ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 350,00 € pre Materskú školu, Gemerská
1772, 010 08 Ţilina na projekt „ Farebná záhrada“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Materskej školy, Gemerská 1772,
010 08 Ţilina na projekt „ Farebná záhrada“ v čiastke 350,00 €. Podľa predloţeného
projektu ţiadateľ poţaduje v poloţke „Hojdačka jednopruţinová Psi KOL-A009-B čiastku
350,00 €. Klasifikácia projektu je určená v poloţke „vzdelávanie a výchova“ v oblasti
vzdelávania detí predškolského veku, účelom ktorého je podpora vonkajších pohybových
aktivít a zlepšenie podmienok pre správny psychomotorický vývin detí predškolského veku.
Výbor č. 4 Vlčince po preskúmaní podmienok na pridelenie finančných prostriedkov
z pohotovostného fondu súhlasí s poskytnutím dotácie na zakúpenie jednopruţinovej
hojdačky Psi KOL-A009-B v poţadovanej čiastke podľa projektu 350,00 €. Ţiadosť je
prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 350,00 € na zakúpenie jednopruţinovej hojdačky pre Materskú školu,
Gemerská 1772, 010 08 Ţilina na projekt „ Farebná záhrada“
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Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)

5.
Uznesenie č. 17/2013
k ţiadosti o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 356,00 € pre Materskú školu,
Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Ţilina na projekt „Autokreatívna vzdelávacia
pomôcka – LOGOCO PRIMO“
Výbor MČ Vlčince
I. berie na vedomie
ţiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu vo výške 356,00 € pre Materskú školu, Nám.
Janka Borodáča 6, 010 08 Ţilina na projekt „Autokreatívna vzdelávacia pomôcka –
LOGOCO PRIMO“
Výbor mestskej časti č. 4 Vlčince prerokoval ţiadosť Materskej školy, Nám. Janka
Borodáča 6, 010 08 Ţilina na projekt „Autokreatívna vzdelávacia pomôcka – LOGOCO
PRIMO“ v čiastke 356,00 €. Klasifikácia projektu je určená v poloţke „vzdelávanie a
výchova“ v oblasti vzdelávania detí v materskej škole, účelom ktorého je oboznamovať
deti s netradičnými postupmi pri plnení cieľov, podporovať ich samostatnosť pri riešení
zaujímavých úloh, viesť deti k logickému mysleniu, rozvíjať ich schopnosť autokorekcie v
edukácii a zlepšiť podmienky pre vstup do základnej školy. Výbor č. 4 Vlčince po
preskúmaní podmienok na pridelenie finančných prostriedkov z pohotovostného fondu
súhlasí s poskytnutím dotácie na zakúpenie vzdelávacej pomôcky podľa projektu v
čiastke 356,00 €. Ţiadosť je prílohou originálneho vyhotovenia tejto zápisnice.
II. schvaľuje
dotáciu vo výške 356,00 € na zakúpenie vzdelávacej pomôcky LOGICO pre Materskú školu,
Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Ţilina na projekt „Autokreatívna vzdelávacia pomôcka –
LOGOCO PRIMO“
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)
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6.
Uznesenie č. 18/2013
k bezplatnej zámene pozemkov o výmere 4 253 m² so Ţilinskou univerzitou v Ţiline
Ţilinská univerzita v Ţiline, so sídlom Univerzitná 8215/1 Ţilina, IČO: 00 397 563
poţiadala o bezodplatnú zámenu pozemkov v k. ú. Ţilina, ktorou sa vysporiadajú majetkoprávne vzťahy jednotlivých subjektov. Mesto Ţilina má na pozemkoch Ţilinskej univerzity
postavené peší a cyklistický chodník a Ţilinská univerzita má na pozemkoch Mesta Ţilina
postavený oporný múr v časti ulice Univerzitná, tieţ je tam horúcovod, elektrické a optické
vedenia. Naviac, plánuje Ţilinská univerzita vybudovať chodník popri ul. UniverzitnáŢilinská univerzita, avšak nemôţe investovať do nevysporiadaného pozemku. Zámena
pozemkov by mala byť nasledovná: V zmysle geometrického plánu 51/2012
novovytvorený pozemok v k. ú. Ţilina vo vlastníctve Mesta Ţilina parc.č.KN-C
7056/12, zast.pl. o výmere 4253 m2 (pôvodný pozemok 7056/7) za pozemky vo
vlastníctve Ţilinskej univerzity v Ţiline v k. ú. Ţilina v zmysle GP 50/2012, zapísaných
na LV č. 111: 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.
Celková výmera predstavuje 4253 m2
Výbor MČ Vlčince
odporúča
mestskému zastupiteľstvu po prerokovaní schváliť 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. Ţilina 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 Ţilina, 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).
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Mgr. Kašša)
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7.
Uznesenie č. 19/2013
k vzájomnému usporiadaniu vlastníckych vzťahov k hnuteľnému a nehnuteľnému
majetku so Ţilinským samosprávnym krajom
Žilinský samosprávny kraj so sídlom Komenského 48 Žilina, IČO : 378 08 427
poţiadal za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam uţívaných
správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja a Mesto Ţilina
o uzatvorenie zámennej zmluvy nasledovne:
I. Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ţilina sú pozemky
o celkovej výmere 11026 m2, ktoré tvoria pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky
vyuţívané správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja.
Jedná sa o pozemok pod stavbou hvezdárne a priľahlé pozemky v minimálnom rozsahu
potreby na údrţbu a prevádzku hvezdárne a vybudovanie planetária o celkovej výmere
3460 m2, pozemky v okolí Domova sociálnych sluţieb SYNNÓMIA Ţilina a stavba č. s.
2977 o celkovej výmere 2061 m2, pozemky v areáli konzervatória o celkovej výmere
4189 m2, pozemok v blízkosti areálu školy Gymnázium Hlinská o celkovej výmere
1316 m2
stavba č. s. 2977, postavená na 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
pozemku parc.č.KN-C 4906/220, t.tr.pl. o výmere 3212 m2 v zmysle GP 6/2013
(vytvorený z pôvodného pozemku parc.č.KN-C 4906/149 zapísaný na LV č. 1100)
pozemku parc.č.KN-C 1291/1, zast.pl. o výmere 2355 m2 v zmysle GP 7/2013
pozemku parc.č.KN-C 1291/5, zast.pl. o výmere 1801 m2 v zmysle GP 7/2013
pozemku parc.č.KN-C 1295/10, zast.pl. o výmere 33 m2 v zmysle GP 7/2013
(vytvorené z pôvodného pozemku parc.č.KN-E 321/1, zapísaný na LV č. 8912)
pozemku parc.č.KN-C 6529/78, ostat.pl. o výmere 537 m2 v zmysle GP 9/2013
(vytvorený z pôvodného pozemku parc.č.KN-C 6529/6, zapísaný na LV č. 1100)
II. Zriadenie bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“
na dobu neurčitú na zaťaţenom pozemku:
- parc. KN-C č. 5589/20 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2 v kat. úz.
Ţilina v prospech oprávneného z vecného bremena – kaţdodobého vlastníka stavby súpisné
číslo 3527, druh stavby 11, na pozemku parc. KN-C č. 5589/85 zapísanej na LV č. 1305
v kat. úz. Ţilina (aktuálnym vlastníkom je, Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011
09 Ţilina, IČO: 00321796 v správe Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Ţilina).
Predmetný zaťaţený pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 1100 pre vlastníka Mesto
Ţilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina, IČO: 00321796.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti kaţdodobého vlastníka parc. KN-C č. 5589/20
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2 v kat. úz. Ţilina ako
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zaťaţeného pozemku (aktuálnym vlastníkom je Mesto Ţilina ako povinného z vecného
bremena), strpieť na zaťaţenom pozemku v prospech oprávneného z vecného
bremena:
- právo uloţenia inţinierskych sietí (kanalizačnej prípojky),
- právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom
prevádzky, kontroly, opravy, údrţby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu
kanalizačného potrubia alebo jeho častí.
III. Predmetom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve Ţilinského samosprávneho
kraja sú pozemky o celkovej výmere 1046 m2, ktoré tvoria ako priľahlé pozemky v časti
areál školy Gymnázium Hlinská a stavba č s. 3294 zariadenia ÚSMEV- zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych sluţieb so sídlom Osikova 26 Ţilina vrátane hnuteľného
a nehmotného majetku nachádzajúceho sa v správe tohto zariadenia. Tento majetok
bude protokolárne odovzdaný Mestu Ţilina podľa inventúrneho súpisu k 01.08.2013.
Uvedená zámena je jednou z viacerých, ktoré ŢSK realizuje so samosprávami na svojom
území (napr. Kysucké Nové Mesto, Ruţomberok a i.). Cieľom je vzájomne usporiadať
majetok z hľadiska logického, aby bol vo vlastníctve toho, ktorá má k jeho uţívaniu
najbliţšie. Zámena bude realizovaná bez vzájomných finančných kompenzácií.
Hodnota nehnuteľného majetku, odovzdaného mestu je v zmysle znaleckých posudkov
1 075 845,46 € a hodnota majetku, ktorý nadobudne ŢSK je 1 126 516,07 €, teda pri
danej hodnote majetku ide o zanedbateľný rozdiel. ŢSK však mestu odovzdáva aj
hnuteľný majetok v rámci DSS Osiková v zostatkovej hodnote 87 770,74 €
(nadobúdacia hodnota bola 122 971,85 €. Tieto zámeny sú realizované navyše medzi
subjektmi, poskytujúcimi verejné sluţby, ktorých hodnotu nie je moţné vyčísliť.
Výbor MČ Vlčince
odporúča mestskému zastupiteľstvu po prerokovaní schváliť:
I.
Prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Ţilina 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
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 Ţilina, IČO: 36 975 907, autorizačne overených Ing.
Emíliou Rybárskou dňa 26.03.2013, úradne overeným Správou katastra Ţilina 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. Ţilina, obec Ţilina, okres Ţilina.
novovytvoreného pozemku parc.č.KN-C 1291/1, zast.pl. o výmere 2355 m2
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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 Ţilina, IČO: 36 975 907, autorizačne overeným
Ing. Emíliou Rybárskou dňa 11.03.2013, úradne overeným Správou katastra Ţilina 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. Ţilina, obec Ţilina, okres Ţilina.
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. Ţilina, obec Ţilina, okres Ţilina
II.
a ich bezplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za nehnuteľnosti v k. ú. Ţilina
vo vlastníctve Ţilinského samosprávneho kraja, so sídlom Komenského 48 Ţilina, 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 sluţieb so sídlom Osikova 26 Ţilina, IČO : 00 647 713
III.
a zriadenie bezodplatného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ na
dobu neurčitú na zaťaţenom pozemku: parc. KN-C č. 5589/20 zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 360 m2 v kat. úz. Ţilina v prospech oprávneného z vecného
bremena – kaţdodobého vlastníka stavby súpisné číslo 3527, druh stavby 11, na pozemku
parc. KN-C č. 5589/85 zapísanej na LV č. 1305 v kat. úz. Ţilina (aktuálnym vlastníkom je,
Ţilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Ţilina, IČO: 00321796 v správe
Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Ţilina). Predmetný zaťaţený pozemok je
zapísaný na liste vlastníctva č. 1100 pre vlastníka Mesto Ţilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Ţilina, IČO: 00321796. Vecné bremeno spočíva v povinnosti kaţdodobého
vlastníka parc. KN-C č. 5589/20 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 360 m2
v kat. úz. Ţilina ako zaťaţeného pozemku (aktuálnym vlastníkom je Mesto Ţilina, Námestie
obetí komunizmu 1, 011 31 Ţilina - ako povinného z vecného bremena), strpieť na
zaťaţenom pozemku v prospech oprávneného z vecného bremena:
- právo uloţenia inţinierskych sietí (kanalizačnej prípojky),
- právo vstupovať na pozemok pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom
prevádzky, kontroly, opravy, údrţby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu
kanalizačného potrubia alebo jeho častí
a to všetko ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
uţívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja
a Mestom Ţilina.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
1 (MUDr. Zelník)
Proti:
0
Zdržal sa: 2 (Ing. Bačík, Ing. Kašša)

8.
Aktuality


Mesto Ţilina plní ďalší bod Protikorupčného minima, ktoré bolo prijaté minulý
rok s cieľom čo najtransparentnejšie spravovať mesto a priblíţiť komunálnu
politiku čo najbliţšie k občanom. Zverejňovaním zvukových záznamov zo
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline na internetových stránkach
www.zilina.sk prinášame všetkým občanom moţnosť vypočuť si priebeh
rokovania, názory a dochádzku mestských poslancov, ktorí rozhodujú o
základných otázkach ţivota v meste. Zvukové záznamy jednotlivých zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Ţiline sú dostupné na stránkach Mesta:
www.zilina.sk v sekcii Samospráva /Mestskézastupiteľstvo /Mestské zastupiteľstvo
-audiozáznamy.



Antrax je závažné ochorenie postihujúce takmer všetky druhy teplokrvných živočíchov
vrátane človeka. U ľudí sa vyskytujú tri formy ochorenia v závislosti od miesta vstupu
patogénu do organizmu. Najčastejšia je kožná forma s charakteristickým čiernym
vredom a opuchom, ktorá v neliečených prípadoch vedie k úmrtiu. Po konzumácii
infikovanej potravy sa vyskytuje črevná forma s prejavmi silnej krvavej hnačky,
kŕčovitých bolestí a opuchu brucha; úmrtnosť dosahuje až 60 %. Najnebezpečnejšou z
hľadiska úmrtnosti je pľúcna forma, pri ktorej postihnutý človek vdýchne spóry
baktérie Bacillus anthracis, ktorá spôsobuje ochorenie. Ochorenie sa prejavuje
nevoľnosťou, únavou a kašľom, po miernom zlepšení sa dostavuje pokles telesnej
teploty, zlyhávanie dýchania a šok. Nakoľko táto forma sa môže diagnostikovať
oneskorene, vedie zväčša k smrti pacienta. Niektoré územia Slovenska boli v minulosti
postihnuté touto nákazou, pričom uhynuté zvieratá boli zahrabávané v okolí dedín.
Nakoľko v posledných rokoch zmenou klímy – dažďami a povodňami sa pôda na
týchto starých mrchoviskách odplavila a spóry sú mimoriadne odolné na teplo,
chlad, vysušenie a dezinfekciu, pričom môžu prežívať v pôde desiatky rokov, je reálny
predpoklad, že výskyt antraxu sa bude opakovať. Ochrana zdravia ľudí a zvierat patrí
medzi prioritné úlohy rezortu pôdohospodárstva. Včasná identifikácia lokalít výskytu
starých mrchovísk je základom pre identifikáciu potenciálnych nových ohnísk tohto
ochorenia. Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri
identifikácií lokalít starých mrchovísk, resp. miest, na ktorých sa v minulosti mohli
likvidovať kadavéry zvierat zahrabaním, v katastrálnom území Vášho mesta, a to či už
z písomných záznamov mesta alebo od Vašich občanov, ktorí by mohli poznať lokality
výskytu starých mrchovísk z minulosti. Požadované informácie prosím zašlite
zodpovednému zamestnancovi Ing. Marta Moravcová, odborný referent, odbor
ţivotného prostredia, Mestský úrad v Ţiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31
Ţilina,
tel.: 041/
70
63 231,
e-mail:
marta.moravcova@zilina.sk,
web: www.zilina.sk
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9.
Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Ţiline dňa 06. 05. 2013
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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