Zápisnica
z 5. zasadnutia poslaneckého výboru MČ č. 4 Vlčince
konaného dňa 15. 05. 2014
Prítomní:

JUDr. Gabriela Hamalová, Mgr. Terézia Straňáková, Ing. Patrik Groma,
p. Bohumil Kostolný, (podľa prezenčnej listiny)
Neprítomní: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Štefan Zelník, Mgr. Róbert Kašša
Hostia: Mestská polícia v Žiline, 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 vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
15.05.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
2. Nájomná zmluva za účelom prevádzkovania tenisových kurtov
3. Nájomná zmluva za účelom prevádzkovania Outdoorového centra Preles
4. Záver

1.
Uznesenie č. 18/2014
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 vložili do poštovej schránky v lehote od posledného zasadnutia výboru do
15.05.2014 a na základe osobných kontaktov a konzultácií na dnešnom zasadnutí
výboru MČ s občanmi
1.

Elektronicky podnet zo dňa 13.05.2014 vo veci vyhotovenia mapy
novonavrhovaných parkovacích miest na Vlčincoch:
Žiadam zverejniť mapu s novými navrhovanými plochami parkovania na sídlisku
Vlčince. Mapu pre iné sídliska zverejnili poslanci na svojich stránkach: „nashajik.sk a
zilina-solinky.sk“, ale mapu pre Vlčince som nenašiel, ani na poslaneckej nástenke.
Vybavenie: Odbor dopravy elektronicky predložil dňa 16.05.2014 situácie parkovísk
na Vlčincoch. Tieto situácie sú prílohou elektronického spracovania tejto zápisnice.

2. SMS podnet zo dňa 15.05.2014 vo veci výsadby okrasných drevín:
Navrhujem na celom území Vlčiniec z dôvodu skrášlenia prostredia vysadiť
orgovány a rododendróny.
Výbor MČ Vlčince
odporúča
MsÚ v Žiline a vedúcim odborov podľa vecnej príslušnosti uvedených podnetov, aby podľa
predmetu veci, ktorá patrí do vecnej príslušnosti konkrétneho odboru MsÚ v Žiline ku
každému podnetu podali výboru č. 4 Vlčince písomnú alebo e-mailovú informáciu o spôsobe
vybavenia veci, kde uvedú aj predpokladané časové riešenie daného podnetu.
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Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

2.
Uznesenie č. 19/2014
k nájomnej zmluve za účelom prevádzkovania tenisových kurtov
Výbor MČ Vlčince
odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť :
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ing. Júliusom Digaňom, Popradská 2946/2, 010 08
Žilina a synom Martinom Digaňom, Tulská 2979/25, 010 08 Žilina, na dobu určitú 5
rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, na prenájom pozemku v katastrálnom území
Žilina, parc. č. KN-C 7896/30, zast. plochy o výmere 10433m2, odčleneného
Geometrickým plánom č. 131/2008 zo dňa 20.09.2008, vyhotoveným Annou Panouškovou,
úradne overeným dňa 03.11.2008 pod číslom 2099/08 od pozemku parc. č. KN-C 7896/1,
zapísaného na LV č. 1100 v prospech Mesta Žilina, za účelom prevádzkovania tenisových
kurtov na prenajímanom pozemku, za cenu určenú znaleckým posudkom, spolu
2733,45,- €/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb., ktorý spočíva v tom, že na prenajímanom pozemku sa nachádzajú tenisové
kurty, na ktorých zachovaní má Mesto Žilina záujem a ktoré vybudoval a prevádzkuje
žiadateľ, Ing. Július Digaňa.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

3.
Uznesenie č. 20/2014
k nájomnej zmluve za účelom prevádzkovania Outdoorového centra Preles
Výbor MČ Vlčince
odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť :
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Preles, občianske združenie, so sídlom Lichardova
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8507/30, 010 01 Žilina, IČO: 420 635 66, na dobu určitú 5 rokov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy, na prenájom časti pozemku v k. ú. Žilina, parc. č. KN-C 4953/1, lesný
pozemok o výmere cca 10 000 m2, zapísaného na LV č. 1100 v prospech Mesta Žilina,
ktorej presná identifikácia je vyznačená v situačnej snímke, ktorá bude tvoriť prílohu
nájomnej zmluvy, za účelom prevádzkovania Outdoorového centra Preles, za cenu 1,00
€/rok pre celý predmet nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm.
c) zák. č. 138/1991 Zb. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ vybudoval a úspešne
prevádzkuje Outdoorové centrum Preles, ktoré sa stalo majetkom Mesta Žilina
a ktoré je z dôvodu napadnutia stromov lykožrútom potrebné premiestniť na inú
parcelu. Premiestnenie Outdoorového centra Preles a jeho ďalšiu prevádzku a prípadné
rozšírenie zabezpečí žiadateľ.
Hlasovanie: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie per-rollam (neprítomní):
Za:
2 (MUDr. Zelník, Ing. Bačík)
Proti:
0
Zdržal sa: 0

4.
Záver
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu, predsedkyňa výboru poďakovala
prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
V Žiline dňa 15. 05. 2014
................................................................
JUDr. Gabriela Hamalová
predsedkyňa výboru č. 4
..................................................
Mgr. Terézia Straňáková
sekretár výboru
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