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UZNESENíE,

"í

l

z 10. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Žiline, konaného dňa 02.l2.2019 ,

Uznésenie č. 245/2019

k S'práve o plnení uznesení Mestského zastupitel'stva v Žiline

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiterstva v Žiline

V Žiline 12 -12- xoig

?

íL,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

l
I

Uznesenie č. 246/2019

k Správe o výsledkoch kontrol .

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol

II. žiada štatutára mesta Žilina, aby

1. vsúlade sodporúčaním komisie finančnej amajetkovej vyvodil osobnú
zodpovednost' v súvislosti s porušením zákonných riorÍem v spoločnosti ŽILBYT,
s.r.o., preukázaných v rámci kontroly
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2. priebežne informoval mestské zastupiterstvo ozistených skutočnostiach
a výsledkoch vyšetrovania NAKA v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., ktoré nepodliehajú
utajeniu a je možné o nich inforrnovat'

3. na zák]lade odporúčaní dozornej rady spoločnpsti ŽILBYT, s.r.o. jasne zadefinoval
povinnosti spoločnoSti pri správe majetku mesta spríslušnými právami
apovinnost'ami azároveň vypracoval materiál obudúcom rozvojň, stratégii
prípadne reštrukturalizácii ŽILBYT, s.r.o. a to nájneskór do prvého riadneho MZ
v roku 2020

.lL,
12 -12- 2(119V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 247/2019

k Návrhu plánu kontrolnei ěinnosti hlavnei kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020

Mestské za:stupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie

i. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020

II. poÝemie

l

V Žiline

1. Hlavnú kontrolórku mesta na výkón kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 r

L,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

12 -12- 201g

l
Uznesenie č. 248/2019

ku Kontrole zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných
prostriedkov povinnei osoby na montáž, demontáž a prenáiom prenosného dopravného
znaěenia na akciu: .Obmedzenie preiazdu cez Rondel? počas mimoriadnei situácie

Mestské zastupitel'stvo v Žil4ne

I. schvaruie

1. Úpravu Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I.
polrok 2020 nasledovne:
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a) vypustit' bod č. 3 z Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Žilina na I. polrok 2020

b) doplnit' Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I.
polrok 2020 o novú kontrolu:

Povinná osoba: Mesto Žilina, Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu č. 1,
01131 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti
vynaložených finančných prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž
a prenájom prenosného dopravného značenia na akciu: ,,Obmedzenie prejazdu
cez Rondel? počas mimoriadnej situácie ,,Požiar v objekte kultúrneho centra
Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s možným následkom narušenia statiky
mostného objektu." Preverit', či finančné prostriedky boli vynaložené do
vIastného majetku mesta Zilina. Preverit' či v danej situácii nebolo možné získat'
zodpovedajúce dopravné značenie apríslušný servis lacnejšie. Preverit', či
vdanej situácii nebolo možné získat' zodpovedajúce dopravné značenie
a príslušný servis výhodnejšie od verejných inštitúcií.
Kontrolované obdobie rok 2019

2.
l

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina Na I. polrok 2020
v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu.

?

V Žiline
12 -12- 2019

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Zilina

Uznesenie ě. 249/2019

ku Komplexnei a systematickej výsadbe stromov na Solinkách

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie

1. Realizáciu komplexnej asystematickej výsadby stromov azelene na Solinkách
v roku 2020, ktorá:

a) v plnej miere zabezpečí náhradu zničených a poškodených stromov pri výmene
potrubia na Solinkách

b) doplní yhodné stromy na všetky miesta a lokality, kde sú vhodné a potrebné ako
prvok prirodzene zvyšujúci komfort obyvatel'ov a súčasne ako dóležité adaptačné
opatrenie voči klimatickej kríze

Táto výsadba búde zabezpečená z Finančnej náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných
drevín. Na základe tohto uznesenia budú pripravené finančné prostriedky, ktoré pokryjú
výsadbu minimálne 250 stromóv. Dané prostriedky nemusia být' vyčerpané všetky, ale
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musia byt' pripravené a garantované, aby dokázali zabez,pečit' plnohodnotnú výsadbu
stromov. ,/-%..

IL,12 -12- 2019V Žiline
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 250/2019

k Návrhu na schválenie výsledku vyhlásenej obchodnej vereinei sút'aže - prenechanie
maietku mesta v užívaní Mestského divadla Žilina do podnáimu

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

výsledok vyhlásenej obchodnej verejnej sút'aže - prenechanie majetku mesta v
užívaní Mestského divadla Žilina, a to nebytové priestory spolu o výmere 107 m2:

kaviareň o celkovej výmere 87 m2,
toalety o výmere 20 m2 s príslušenstvom, l

l

nachádzajúce sa v objekte Mestského divadla Žilina, na ulici Horný val, SúP. č. 1
v k. ú. Žilina na pozemku, parc. č. KN-C 5 o výmere 1718 m2, zastavaná plocha,
zapísaný v LV Ů. 1 100 v prospech vlastníka Mesto Žilina v podiele l/1 do
podnáj mu vít'azovi elektronickej aukcie Lucii Maj erovej, Baj zova 2420/3 9, 010 0l
Žilina-, IČO: 47 973 242, na dobu určitú - 4 roky odo dňa účinnosti zmluvy o
podnájme, za cenu 380,- € bez DPH + 320,- € bez DPH náklady za služby
poskytované s podnájmom/mesiac/celý predmet podnájmu,

2. v prípade, že vít'azný uchádzač nevstúpi do právneho vzt'ahu s vyhlasovaterom na
predmet sút'aže, vyhl3sovater je oprávnený rokovat' s d'alším uchádzačom v poradí
v akom boli návrhy vyhodnotené. Rovnako je yyhlasovatel' oprávnený rokovat' s
d'alším uchádzačom v poradí aj v prípade, ak vít'azný uchádzač síce vstúpi do
právneho vzt'ahu s vyhlasovatel'om, ale tento právny vzt'ah zanikne do 6 mesiacov
od účinnosti zmluvy,

3. uzatvorenie zmluvy o podnájme nebytových priestorov spolu o výrnere 107 m2:

kaviareň o celkovej výmere 87 m2,
toalety o výmere 20 m2 s príslušenstvom,

nachádzajúce sa v objekte Mestského divadla Žiliria, na ulici 'Homý val, súp. č. 1
v k. ú. Žilina na pozemku, parc. č. KN-C 5 o výmere 1718 m2, zastavaná plocha,
zapísaný v LV č. 1 100 v prospech vlastníka Mesto Žilina v podiele 1/1, na dobu
určitú - 4 roky odo dňa účinnosti zmluvy o podnájme nebytových priestorov s
podnájomcom: Lticia Majerová, Bajzova 2420/39, Ol-O Ol Žilina, IČO:-47 973 242

jl
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za cenu 380,- € bez DPH + 320,-€ bez DPH náklady za sl?ižby poskytované s
podnájmom/mesiac/celý predmet podlnájmu.

V Žiline 12 -12- 2019
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 251/2019
, k Programu rozvoia bývania mesta Žilina 2019 - 2023

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie

1. Program rozvoj a bývania mesta Žilina 2019 - 2023

II. žiada prednostu mestského úradu,

1. aby rnateriál Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 - 2023 najneskór do
prvého riadneho mestského zastupiterstva v roku 2020 doplnil o tieto informácie: l

V Žiline

konkrétne možnosti výstavby, kúpy a stavebných úprav nájomných bytov vo
vlastníctve Mesta Žilina
zoznam potencionálnych vhodných lokalít na výstavbu nájomných bytových
domov na území Mesta Žilina
iínforrr;iáciu o konkrétnych plánovaných projektoch výstavby, kúpy a stavenýchpy a st

ŠFRBúprav ná3omných bytov, na ktoré móže mesto žiadat' financie zo
zoznarn proj ektov výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb, ktoré by bolp
moié vybudovat' na území mesta a prefinancovat' prostredníctvom ŠFRB
možnosti ačasový harínonograín prípravy projektov akonkrétnych
plánovaných termínov na podanie žiadostí na ŠFRB na Financovanie výstavby
a obnovy bytového fondu a zariadení sociálnych služieb

- Informáciu-, akýrnr kónkrétnyrni projektarni a službami chce %esto Žilina riešit'
problematiku bezdomovcov v Žiline v najbližších rokoch .??

í(12 -12- 2019

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 252/2019

k Návrhu Všeobecne závMzného nariadenáa o pridel'ovaní náiomných bytov pre sociálne
úěely vo vlastníctve mesta Žilina

l

Mestské zastupiterstvo v Žilžne

I. schvaruie

5



1. náwh nahradit' čl. 4 nasledovným znením:

,,článok 4
Pravidlá pridel'ovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

1. Nájomné byty vo vlastníctve mesta Žilina sú prideŽ'ované nasledovne.'
a) - 50 % z aktuálne vorných prideliterných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina

podra poradža v poradovníku žiadaterov o pridelenie nájomného bytu a

b) 50 % z aktuálne vorných prideliterných nájomných bytov pridelí primátor mesta Žilina
na základe odporúčaní Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej (d'alej len ,, KSZaB':).
KSZaB rozhodne o pridelení bytov na základe predom stanovených kritérií, na ktorých
sa komisia dohodne, pričom zohradňuje naliehavost' (urgentnosť) situácie žiadaterov.

2. Zamesínanci odboru sociálneho a bytového (d'alej len ,,OSaB") posúdia Éaevždované
žiadostť o pridelenie nájomného bytu z poradovníka, kde z,ohradnujú závažnosť situácie
žiadaterov a to najmá s «h5razom na cieroyé skupiny:
- rodiny s det'mi,
- osamelých rodičov,
- osoby so zdravotným postihnutím,
- seniorov,
- obete domáceho násilia,
- mládež opúšt'afi'í:u inštitucionálnu či pesh2nsku starostlivost:
- osoby zabezpečujúce zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné služby,
vzdelávatiie, kultúru alebo ochranu obyvaterov.

Zamestnanci OSaB vyhodnotia stupeři naliehavostž (urgentnosti) situácie žiadaterov
aspoločne posudzovaných osób, uvedených vžiadosti, pričom posudzujú nasledovné
skutočnosti:

a) súčasnú bytovú situáciu žiadatera ako aj spoločne posudzovaných osób a spósob jej
financovania,

b) rodžnný stav žiadatera a osób spoločne posůdzovaných,
c) výchovné pomery v rodine s nezaopatrenými dět'mž, starostlivost' o výživu a výchovu

detí, plnenie povinnej školskej dochádzky
d) zdrmotný stav žiadatera a osób spoločne posudzovaných, príp. ich stupeň invalidity,
e) majetkové a sociálne pomery žiadatera a osób spoločne posudzovaných,
f) mesačný príjem žiadatera a osób spoločneposudzovqných,
'g) dÍžku zamestnatúa žiadatera a o,o;b spoločne posudzovaných,
h) kultúrny, sociálny, zdravotný a ekonomický prínos pre mesto Žilina,
,í) iné.

3. Na základe posúdenia zamestnancj OSaB vyberú 20 najurgentnejších žiadostí z platněho
poradovníka, ktoré doručia členom (predložia) KSZaB vo forme podrobnej tabul'ky, v ktorej
budú uvedené všetky zistené skútočnosti.

4. Na zasadnutí KSZaB odprezentuje zamestnanec OSaB vybraté žiadosti a KSZaB odporučí
na základe skutočností uvedených v Čl. 4 ods. 2 tohto VZNprimátorovi mesta Zilina prideliť
byty žiadaterom v pomere 50 % z aktuálne vorných prideliterných nájomných bytov. Ak
primátor vo výnimočnom prípade rozhodne o pridelení nájomného bytu inak, ako odpórúča
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komisia, informuje členov KSZaB o dóvodoch svojho rozhodnutia. V takortx prípade pí"idelí
primátor byt v zmysle stanovených cierových skupín až po informovaní členov komisže.

5. Izbovosť prideleného bytu bude závžsiet' od počtu osób tvoriacžch spoloč»ít domácnost':

í

l
l

1 - 2 členná domácnost'

3 - 4 členná domácnost'

5 a viac členná domácnost'

r
r

l

maximálne 1 izbový byt
maximálríe 2 izbový byt
maximálne 3 izbový byt

I
í

6. Žiadosti doručené do nadobudnutža účinnosti tohto VZN bu«M prehodnotené podra Čl. 4,
ods. 2 a ods. 5 tohto VZN

7. V prípade, ák žiadater výslovne uvedie, že žiada opridelenie .bytu iba bežného
štandardu/kategórie, nestráca poradie v poradovníku žžadaterov pokiar bude vorný byt
nižšieho štandardu/kategórie.

8. OSaB priebežne vedie evidenciu, korko bytov vo vlastníctve mesta Žilina pridelil primátor
mesta Žilina podra Čl. 4 ods. 4, kol7co bytov bolo pridelených z póradovníka a kol7co bolo
pridelených zevidencie žiadostí ovýmenu bytov. Otejto skutočnosti bude informovat'
predložením ,,informatívnej správy za príslušný kalendárny rok" na prvom zasadnutí
Mestského zastupiterstva v žiline nasledujúceho kalendárneho roíca.

9. Mesto Žilina každý rnesiac zverejnuje v zmysle Uznesenia č. 25 6/201 7 na svojej web str<'nke
aktuálny stav pridelených bytov."

2. návrh:

v čl. 2 ods. 1 písm. c) doplnit' na záver vetu: ,,na záváz?ky fyzickej osoby podra
článku 2 ods. 5 sa neprihliada"
v čl. 9 ods. 2 písm. a) doplnit' na záver vetu: ,,na závázky fyzickej osoby podra
článku 9 ods. 2 písm. d) sa neprihliada.?

3.

V Žiline

Všeobecne závázné nariadenie č. 18/2019 opriderovaní nájomných bytov pre
soqiálne účely vo vlastníctve mesta Žilina v-znení schválených pozmeňujúcÍch
návrhov

!IL,
12 -12- 2019

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 253/2019

k Rozšíreniu služieb a zmene tarify mestskei hromadnei dopravy v Žiline

Mestské zastupiterstvo v Žiline l

I. žiada

1. Dopravný podnik m.esta Žiliny s.r.o., aby do 31.03.2020 predložil na rokovanie
Mestského zastupitel'stva v Žiline plán na zhustenie intervalov spojov na linkách
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MHD, prípadne náwhy d'alších benefitov pre cestujúcich, rozdelených do časových
etáp na rok 2020 a nasledovné roky.

II. schval'uje

1 . Zrnenu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa ruší bezplatná doprava
pre študentov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina a nemajú žiadny dlh voči
Mestu Žilina, ako aj Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o., s účinnost'ou od
01.01.2020.

2. Platnost' bezplatnej dopravy študentov, ktorá bola uplatnená :. zapísaná do čipu
karty MHD do 31.12.2019. Platnost' je stanovená do doby, ktorá je zapísaná v čipe
karty MHD.

3. Využitie aktuálnej dotácie na bezplatnú dopravu pre študentov zo strany mesta
Zilina, bude v plnej výške použité na zvýšenie atraktivity MHD s prihliadnutím
na zvýšenie intenzity (zhustenie intervalov) spojov.

4. Pre úěely Tarify v Žiline sa mení definíci'a kategórií žiak a študent nasledovne:arify v :
xt ,,Zia?Póvodný text ,,Ziak: odo dňa dovřšenia šiesteho roku veku do dňa dovřšenia

patnásíeho roku veku"
sa mení na text: ,,Žiak: odo dňa dovřšenia šiesteho roku veku do dňa dovřšenia
šestnásteho roku veku".

Póvodný text ,,Ští4dent: odo dňa dovřšenia putn4steho roku veku do dňa dovřšenia
dvadsiateho šiesteho roku veku"
sa mení na text: ,,Študent: odo dňa dovršenia šestnásteho roku veku 4p dňa
dovršenia dvadsiateho šiesteho roku veku?.

V Žiline

Uvedené zmeny sa zapracujú na všetkých dotknutých miestach Tarify MHD.
ř.

IL,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Zilina

i2 -12- 2019

Uznesenie č. 254/2019

kNávrhu na schválenie úpravy uznesenia č. 185/2019 anávrh použitia finaněných
prostriedkov dotácie zrozpoětu mesta Zilina apredloženie informatívnei správyo
činnosti klubu

Mestské zastupitel'stvo v Žilžne

I. berie na vedomie

1. návrh použitia finančných prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Žilina,

2, informatívnu správu o činnosti klubu, i
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3. prehl'ad uzatvorenýcli zmlúv o reklame na sezónu 2019/2020.
í

r

IL,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

12 -12- 2019V Žiline

Uznesenie ě. 255/2019
k Personálnei zmene v spoločnosti MsHK Žilina, a.s.

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. zástupcu mesta do štatutárneho orgánu spoločnosti MsHK Žilina, a.s., Športová 5,
010 0l Žilina, IČO: 36 387 193, a to nasledovne:

do funkcie člena predstaÝenstva spoločnosti Mgr. Světlanu Tomanovú narniesto
doterajšieho člena predstavenstva spoločnosti Emanuela Lovišeka.

(.

12 -12- 2019 !(ú
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Zilina

V Žiline

Uznesenie č. 256/2019

k Výroěnej správe a konsolidovanei výročnei správe mesta Žilina za rok 2018

Mestské zastupitel'stvo v Žiiine

I. berie na vedomie

1. Výročnú správu a Konsoliďovanú výročnú správu mesta Žilina za rok 2018

12 -12- 2019

Ď'

'L'q
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 257/2019

k Informatívnei a monitorovacei správe o plnení programového rozpoětu mesta Žilina
k 30.06.20l9

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie

V Žiline

l
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1.

V Ziline

Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina
k 30.06.20l9 - tak, ako je predložená ?

IL,
12 -12- 2019

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 258/2019

k Návrhu Všeobecne závMzného nariadenia, ktorým sa určuiú IPravidlá participatívneho
rozpoětu mesta Žilina

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. návrh čl. 9 nahradit' novým znením:

55
Článok 9

(6) Hlasqvanie o návrhoch píojektov a zadaní sa íealizuje yýlučne elektronicky
alebo formou SMS."

2. Všeobecne záv?é nariadenie č. 19/2019, ktorým saurčujú Pravidlá
participatívneho rozpočtu mesta 2,ilina v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

I?

??12 -12- 2019V Žiline
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 259/2019

k Návrhu Vše'obecne závMzného nariadenia o dani z nehnutel'ností, dani za psa, dani za
predainé automaty a dani za nevýherné hracie prístroie

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

l

1. zmenu pyedkladaného návrhu VZN o dani z nehnuterností, dani za psa, dani za
predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje nasledovne:
a) v článku 7 v ods. 1 zmenit' ročné sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2

zastavanej plochy nasledovne - druh stavby písmeno:
d) sarnostatne stojace garáže z 2,00 eur na 1,2 eur,
e) stavby hromadných garáží z 2,00 eur na 1,2 eur,
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou z 2,00 eur na 1,2 eur.

b) V článku 7 vypustit' ods. 2, ktorý znie: ,,Správa darie určuje pri viácpodlažných
stavbách pre všetky drúhy stavieb príplatok za podlažie v sume 0,1 eura za každé

I
l
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d'alšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia': tzn. nebude určený
príplato! za podlažie,

c) v článku 10 v ods. l zmenit' ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 podlahovej
plochy nebytového priestoru slúžiaceho akó garáž z 2,00 eur na 1,2 eur

2. Všeobecne závázné nariadenie č. 20/2019 o dani z nehnuterností, dani za psa, dani
za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje v znení schváleného
pozmeňujúceho návrhu

3. Vyhradenie sumy v rozpočte mesta Žilina za rozpočtový rok, vo výške minimálne
30% zo sumy zcelkového o4hadovaného vý5em daní znehnutel'ností za
rozpoctový rok 2020. Vyhradená suma bude alokovaná na investície vo volebných
obvodoch mesta, ktoré pozostávajú z príslušných miestnych častí, so zohradnením
ich príslušného podielu na vyrubenej surne z dani z nehnuterností v rozpočtovom
roku 2020. Pre tento účel sa miestnou čast'ou mesta rozumie samostatné katastrálne
územie príslušnej mestskej časti mesta Žilina. Mesto pre tento účel vytvorí, počnúc
rokom 2020, samostatné peňažné fondy (obdob.a rezervného fondu), pre každú
miestnu čast' mesta samostatne, do kto0ch budú následne prevádzané nové,
prípadné nevyčerpané finančné prostriedky za daný rok a budú tu kumulované až do
momentu, kedy budú použité. Uvedený mechanizmus je pl@tný za predpokladu, 9e:ný mec]

. Žilina.nedójde k poklesu výberu daní mesta žilina. Vždy na prvom zasadnutí MZ nového
rozpočtovéhó roku, bude predložená inforrnatívna správa o čerpaní týchto financií
z rozpočtu mesta Zilina za predošlý kalendárny rok.

II. žiada

1. prednostú mestského úradu o prípravu návrhu na vytvorenie Fondu na podpom
rozvoja mestských častí - kedysi samostatných obcí (MČ), ktorý bude financovaný
z rozpočtu mesta Žilina. Tento mechanizmus bude zohl'adňovat' nerovnomerný
rozvoj MČ a chýbajúcu základnú občiansku vybavenost' ako kanalizácia, vodovod,
chodníky a pod. Finančné prostriedky z daného fondu bude možné použit' na úhradu
bežných aj kapitálových výdavkov v danej MČ. Poslanci za dané MČ v spolupráci
s občanmi budú ínóct' priamo rozhodnút' o použití finančných přostriedkov z Fondu
v danej MČ.

V Žiline

Termín: do konania 1. riadneho zasadnutia mestského zastupiterstva v roku 2020.

L512 -12- 2019

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

l

Uznesenie ě. 260/2019

k Návrhu Všeobecne závuzného nariadenia o dani za ubytovanie

l
i

Mestské zastupiterstvo v Žžline

L schvaruie

1l



1. doplnenie článku 12 návrhu VZN - Záverečné ustanovenia o ods. 4 v znení: ,,Mesto
Žilina použije 50 % zaplatenej Dane za ubytovanie na podporu cestovného ruchu,
kultúrnych, športoi,ých aspoločenských podujatí na území mesta. Prednosta
Mestského úradu vŽiline každoročne predloží na íokovanie Mestského
zastupiterstva informatívnu správu o použití týchto prostriedkov, a to spravidla na
prvé zasadnutie v nasledujúcom roku.?

2. Všeobecne záyázné nariadenie č. 21/2019 o dani za ubytovanie v znení schváleného
doplňujúceho návrhu

?'

lí,,
12 -12- 2019V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 261/2019

k Návrhu Všeobecne závMzného nariadenia o poplatku

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie

1. Všeobecne závázné nariadenie č. 22/2019 o poplatku

V Žiline 12 -12- 2U19
.L4

l

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 262/2019

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 - zmene rozpočtu rozpoětovým opatrením ě. 8/2019
- Informatívnei správe

Mestské zastupiterstvo v Žžline

I. berie na vedomie

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočíovým opatrením č. 8/2019 - informatívnu
správu tak, ako je predložená

V Žiline 12 -12- 2019

<?

ÁL,

l

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 263/2019

k Rozpočtu me.sta Zilina na rok 2019 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019

Mestské zastvtpitel'stvo v Žiline

I. schval'uje

1. doplnenie predkladaného návrhu zmeny rozpočtú mesta Žilina roizpočtovým
opatrením tak, ako je uvedené v nasledujúcej taburke:

2. doplnenie predkládaného návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým
opatrením tak, ako je uvedené v nasledujúcej taburke:

Zároveň dochádza kúprave záv$ných ukazovaterov rozpočtu Mestského divadla
v Zi line - v prílohe návrhu.

3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 9/2019 tak, ako je
predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov

V žiline 1 2 -12- 2019 (q
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

l

l
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Í Ekon.i klasif,
7 2 04.5.1 710

ul. Do Stávku, Trnové -
asfaltovanie cesty
(prostriedky rezervného
fondu mesta)

-9 000,- €

1l 5 06.4.0 710

realizácia - doplnenie
verejného osvetlenia
v počte 9 ks'+ 3 ks .
pouličných stÍpov - ul.
Hornádska, mestská čast'
Trnové (prostriedky
rezervného fondu mesta)

+9 000,- €

Funkč.
klasif.

Ekon.
klasif. ffl

9 1 0820 640
Bežné transfery MD
- príspevkovej
organizácii mesta
Zilina

-6 420,-€

9 1 0820 720
Kapitálové transfery
MD - príspevkovej
organizácii mesta
Zilina (na scénu
divadelnej
inscenácie

,,Bezzubatá")

+6 420,-€



Uznesenie č. 264/2019

kOdbornému stanovisku hlavnei kontrolórky mesta Zilina knávrhu programového
7:l:-- ..-.Jl-. lr{*n 'laWů 'rozpočtu mesta Zilina na roky 2020 - 2022

Mestské zastrtpiterstvo v Žiline

I. . berie na yedomie

1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina knávrhu programového
rozpočtu mesta Žilina na roky 2020 - 2022

V žiline 12 -12- 2úl9

ff-

IL,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 265/2019

k Návrhu progyamového rozpoětu mesta Žilina na rok 2020 - 2022

Mestské zastupitel'stvo v Žiiine

I. schval'uie

1. návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 tak, ako je predložený

II. berie na vedomie

1. návrh rozpočtu mesta Žilina na roky 2021- 2022 ako inforrnatívny a nezávLný
h

V Žiline 1 7 -1'»- ')nía
- - ít /*la' líJ

4L,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

l
l

Uznésenie č. 266/2019

k VýborÍi pre audit mesta Žilina na roky 2020 = 2022

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. Výbor pre audit mesta Žilina píe funkčné obdobie od 01.Ol.2020 do 31.12.2022

2. členov Výbom pre audit mesta Žilina pre funkčné obdobie od Ol.Ol.2020 do
31.l2.2022:

Ing. Marcela Síčová - predseda
Ing. Natália Stalmašeková, PhD. - člen
Ing. Eubica Csókás - člen '

14



3. odmemi pre členov výbor?i na základe dohody o vykonaní práce nasledovne:
* pre predsedu výboru v sume 12,O EUR / hodinu,
* pre člena výboru v sume 10,O EUR / hodinu.

V dohode o vykonaní práce bude pre všetkých členov výboru dohodnuté aj cestovné
za každé zasadnutie výboru v zmysle zákona o cestovných náhradách. Rozsah práce
bude predstavovat' maximálne 50 hodín ročne na každého člena výboru, resp.
predsedu výboru.

'[ť(,,
V Žiline 12 -12- 2019

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 267!2019

k Návrhu na vyradenie maietku

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. Vyradenie nehnutel'ného majetku mesta Žilina:

* Sústava verejného osvetlenia vcelkovej obstarávacej cene 495 225,89 EUR,
zostatková cena k 30.09.2019 je 6 229,31 EUR.

V Žiline 12 -'12- 2U19

r

tc,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina I

Uznesenie č. 268/2019

kNávrhu na schválenie Memoranda o spolupráci pri realmácii proiektu zhotovenia
cyklotrasy V9 (Vlěince - Vodné dielo) - II. úsek vrátane obslužnei komunikácie

I
I

l
l

Mestské zastupiterstvo v Žilirie ll
i

I. schval'uie I
l

memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovíenia cyklotrasy V9 (Vlčince -
Vodné dielo) - II. úsek vrátane obslužnej komunikácie stýmito podstatnými
náležitost'ami:

a) strany memoranda: Mesto Žilina a Mgr. Peter Cabadaj, bytom Brehy 672/71, 013
05 Belá,

b) predmet memoranda: spolupráca strán memoranda pri budovaní cyklotrasy V9
(Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek vrátane obslužnej komunikácie,

c) závuzky vyplývajÚce stranám memoranda:

15



1. Mesto Zilina sa zavázuje:

*

*

náj st' v rozpočte mesta v roku 2021 rozpočtovú rezervu pre vybudovanie
a následne aj zrealizovanie stavby: Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné
dielo) - II. úsek vrátane obslužnej komunikácie, resp. vynaložit' ú'silie
pre pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ,
Integrovaného regionálneho opeí'ačného programu pre tento zámer,
uhradit' odmenu Mgr. Petrovi Cabadajovi za majetko-právne
vysporiadanie pozernkov na parcelách pČ 3035/49, pE 2337/204,
nachádzajúcich sa v kat. úz. Žilina, na ktorých má byt' vybudovaná
cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek Ýrátane obslužnej
komunikácie, a to vo výške 1€, čo umožní realizáciu cyklotrasy V9
a obslužnej komunikácie.

z

2. Mgr. Peter Cabadaj sa zaviuje:

*

*

*

vlehote do 6 mesiacov od účinnosti tohto memoranda zabezpečit'
majetkovo - právne vysporiadanie pozemkov na parcelách pC 3035/49,
pE- 2337/204, nachád'zajúcich sa v kat. úz. Žilina na ktorých má byt'
vybudovaná Cyklotrasa V9 (Vl«Since - Vodné dielo) - II. úsek a obslužná
komunikácia,
násleďne odpredat' vysporiadané pozemky, na ktorých má byt'
vybudovaná Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné ďielo) - II.
úsek a obslužná komunikácia Mestu Žilina, a to za cenu 1€; na týchto
parcelách sa samostatnou zmluvou o zriadení vecného bremena zriadi
vecné bremeno, kde oprávnení z vecného bremena ť»udú vlastníci parciel
pC 3072/3, 3072/4, 3072/6, 3072/5, 3Q72il, 3073/4, 3073/l
načhádzajúcich sa vkat. úz. žilina avecné bremeno bude spočívat'
v práve prechodu a v práve na uloženie inž. sietí,
že zrealizuje stavbu pod názvom: Objekt maloobchodnej predajne s
kancelárskymi priestormj služieb a zamestnaneckými bytmi a IBV
v rozsahu častí inžinierskych sieti pod stavbou Cyklotrasy V9 (Vlčince
- Vodné dielo) - II. úsek vrátane obslužnej komunikácie do termínu:
12/2020.

l
l

d) dot»a, n'a ktorú sa memorandum uzatvára: memorandurn sa uzatvára na dobu
určitú, odo ďňa účimiosti memoranda do splnenia všetkých závázkov zneho
vyplývajúcich stranám memoranda,

e) ukončenie memoyanda:
uplynutím doby, na ktorú je uzavreté,
vzájornpou dohodou strán memoranda,
písomnoú výpoved'ou ktorejkol'vek zo strán memorarida s dvojmesačnou
výpovednou lehotou počítanoú od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoved' doručená druhej strane memoranda.

*

*

*

V Žiline 12 -12- 2019

ř

C5
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 269/2019

k Návrhu na schválenie zmlúv o budúcich zmluvách a kúpnych zmlúv so spoločnost'ami
ISTROFÍNÁL BD Rudiny II, s.r.o., STR, a.s., ISTROFINAL ZA, s.r.o.

Mestské zastvtpitel'stvo v Žiline

I. schvaruje

1/
1.1

uzatvorenie Zmluvy o' uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (d'alej len ,,zmluva") s týmito
podstatnými náležitost'ami:

zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Nárnestie obetí komunizmu
1, Oll 31 Žilina, IČO: 00321796, (budúci kupujúci) a :STROFINAL 'BD
Rudiny II, s.r.o., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 0l Žilina, IČ05. 50 857
746 (budúci predávajúci),

b) predmet budúcej kúpy:
1. pozemky,- evidované Okresným úradom Žilina, kat. odbor

príslušných listoch vlastníctvá pre kat. úz. Žilina, a to:
- pozernok C KN. parc. č. 4239/64, ostatné plochy o výmere 319 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/155, ostatné plochy o výmere 360 m?'
- pozemok C KN parc. č. 4239/156, ostatné plochy o výmere 126 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/45, ostatné plochy o výmere 477 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/90, ostatné plóchy o výmere 15 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/72, ostatné plochy o výmere 209 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/ 15 7, ostatné piochy o výmere 11 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/89, ostatné plochy o výmere 166 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/82, ostatné plochy o výmere 720 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/ 145, ostatné plochy o výmere 76 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/85, ostatné plochy o výmere 434 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/121, ostatné plochy o výmere 47 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/70, ostatné plochy o v?ere 293 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/71, ostatné plochy o výmere 551 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/73, ostatné plochy o výmere 186 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/75, ostatné plochy o výmere 73 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/76, ostatné plochy o výínere 2349 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/78, ostatné plochy o Výmere 350m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/158, ostatné plochy o výmere 36 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/79, ostatné plochy o výmere 38 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/159, ostatné plochy o výmere 3 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/80, ostatné plochy o výmere 508 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/160, ostatné plochy o výmere 34 m2,
- pózemok C KN parc. č. 4239/8 1, ostatné plochy o výrr)ere 39 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/161, ostatné plochy o výmere 3 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/86, ostatné plochy o výmere 474 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/68, ostatné plochy o výmere 1067 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/162, ostatné plochy o výmere 60 m2,

a)

na

l

a
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2. stavebné objekty, ktoré budúci predávaji:tci vybuduje v rámci
Bytového komplexu Rudiny II, na základe Stavebného povolenia,
vydaného Mestom Žilina, dňa 6.10.2017, práÝoplatného dňa
24.ll.20l7, č.s. 12239/2017-44354/2017-OS DB, Stavebného
povolenia vydaného Mestom Žilina dňa 26.9.20l7, č. 12204/2017-
35503/2017/OD/Mo, Rozhodnutia Okresného úradu Žilina, Odbor
starostlivosti o životné prostredie zo dňa 02.lO.2017, č. OU-ZA-
OSZP3-2017/030776-O067Buc, Územného rozhodn,utia Mesta
Žilina, Stavebný úrad, č. s. :ll41 /20 19-23 71 /20 1 9-OSP-ŠI, vydaného
dňa 25.03.2019, právoplatného a vykonatel'ného dňa 03.05.20l9, a
to:

- SO 112 - fontána,
- SO 310.2 - vodovodná prípójka areálová - fontána,
- SO 113 .2 - drobná architektúra,
- SO 207.2 - sadové úpravy 2,
- SO 606.2 - vonkajšie osvetlenie,
- SO 201.2 - areálové komunikácie, parkoviská a spevnené plochy,
- SO 203 - náínestie,
- SO 408.1- dažd'ová kanalizácia č. 3

- SO 41 (a.2 - dažd'ová kanalizácia č. 4,
- SO 41 0b.2 - dažd'ová kanalizácia zaolej. + ORL č. 3,
- SO Ol- Stavebná úprava - Ulica Obvodová,
- SO 02 - Elektrická prípojka NN,
- PS Ol- Cestná dopravná signalizácia - CDS,

c) kúpna cena predmetu budúcej kúpy: l,- € (slovom jedno euro) za celý
predmet budúcej kúpy,

d) lehota pre uzavretie kúpnej zmluvy: budúci predávajúci a budúci kupujúci
sa dohodli, že do 5 mesiacov odo dňa právoplatnosti posledného
kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude právoplatne
skolaudovaný ce}ý bytový komplex ( vrátane všetkých štyroch bytových
domov A, B, C aD), najneskór však do 30.11.2024, je budúci kupujúci
povinný uzatvorit' s budúcim predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe .ktorej
budúci predávajúci prevedie na budúceho kupujúceho predmet budúcej
kúpy,

e) osobitné dojednania:
Budúci kupujúci je oprávnený á budúci predávajúci výslovne s?úhlasí
stým, aby budúci kupujúci na predrnete budúcej kúpy vybudoval
cyklotrasu. Budúci predávajúci zároveň podpisom na tejto zmluve
vyslovuje súhlas s projektom, spočívajúci v akceptácii práva budúceho
kupujúceho uskutočnit' po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy projekt
cyklistického chodníka H2, ktorý bude realizovat' budúci kupujúci,
Zmluvné strany sa vyslovene dohodli, že budúci predávajúci je
oprávnený v období od podpisu zmluvy dó uzavretia ríadnej kúpnej
zmluvy zat'ažit' pozemky, ktoré sú predmetom budúcej kúpy aj novými
vecnými bremenami, t.j. okrem tých, ktoré sú na liste vlastníctva
zapísané v čase podpisu tejto zmluvy, avšak musí sa jednat' výlučne
o nasledovné vecné bremeriá:
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(

vecne bremená zriadené v prospech distriíučných spoločností
dodávajúcich plnenia nevyhnutné na ?ižívanie bytového komplexu (
voda, plyn, el. energia, kanalizácia atd'.),
vecné bremená spočívajúcé v práve prechodu a prejazdu ccz pozemky,
ktoré tvoria predmet budúcej kúpy vprospech vlastníkov okolitých
pozemkov a nehnuterností, alebo
vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc. č.
4239/75 C KN - ostatné plochy o výmere 73 m2 a parc. č. 4239/76 C
KN - ostatné plochy o výmere 2349 m2, strpiet' užívanie pozemku
vlastníkom/vlastníkrni qbraných nebytových priestorov v bytovom
komplexe v rozsahu, ktorý vyplýva zo situačného plánu, ktorý bude
prílohou zmluvy.

1.2

uízatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (d'alej len ,,zmluva") s týmito
podstatnými náležitost'arni:

a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Nárnestie obetí
komunizmu 1, 01131 Žilina, IČO: 00321796, (budúci kupujúci) a STR,(bui

Žilia.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 0l Žilina, IČO: -46 204 636
(budúci predávajúci),

b) predmet biídúcej kúpy: stávebný objekt SO 606.1 - voůajšie
osvetlenie, ktorého umiestnenie vyplýva zo Stavebného povolenia
vydaného Mestom Žilina dňa 21.09.2017, č. 12237/2017-42406/2017-
OS-DB (pre hl. objekt), právoplatného dňa 06.04.2018

c) kúpna cena predmetu budúcej kúpy: 1,- € (slovom jedno euro) za ce}ý
predmet budúcej kúpy,

d) lehota pre uzavretie kúpnej zmluvy: budúci predávajúci abudúci
kupujúci sa dohodli, že do 5 mesiacov odo dňa splnenia poslednej
z nasledovných podmienok, najnesk6r však ďo 30.11.2024, a to:

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude
právoplatne skolaudovaný budúci predmet kúpy,
právoplatnosii posledného kolaudačného rozhodnutia, na základe
ktorého bude právoplatne skolaudovaný celý bytový komplex (
vrátane všetkých štyroch bytových domov A, B, C a D), ktorého
investorom je spoločnost' ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., IČO:
50 857 746,

je budúci kupujúci povinný uzatvorit' s budúcim predávajúcim kúpnu
zmluvu, i

l
l

1.3

uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (d'alej len ,,zrnluva") s týmito
podstatnými náležitost'ami:

a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí
komunizrnu 1, Óll 31 Žilina, IČO: 00321796, (budúci kupujúci) a
ISTROFINAL ZA, s.r.o., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 0l Žilina,
IČO: 45 874 549 (budúci predávajúci),

b) predmet budúcej kúpy: stavebný objekt SO 12 - vonkajšie areálové NN
rozvody - /čast' osÝetlenia pre prístupovú komunikáciu/ ktorého
umiestnenie a bližšia špecifikácia vyplýva z Kolaudačného rózhodnutia
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Mesta Ž,ilina, č.s.: 1501/2012-1 1448/2014-OS - DRA, vydaného dňa
10.03 .2014, právoplatného a vykonatel'ného dňa 4.4.20 14

c) kúpna cena predmetu budúcej kúpy: 1,- € (slovom jedno ei.iro) za celý
predmet budúcej kúpy,

d) lehota pre uzavretie kúpnej zmluvy: budúci predávajúci abudúci
kupujúci sa dohodli, že do 5 mesiacov odo dňa právoplatnosti
posledného kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého buďe
právoplatne skolaudovaný celý bytový komplex (vrátane všetkých
štyroch bytových domov A, B, C a D), ktoíého investorom je spoločnost'
ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., IČO: 50 857 746, najneskór však do
30.11.2024, je budúci kupujúci povinný uzatvorit' sbudúcirn
predávajúcirn kúpnu zmluvu

2/
2.1.

nadobudnutie vlastníctva k majetku a uzatvorenie kúpnej zmluVy s týmito podstatnými
náležitost'ami :

a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: N4mestie obetí komunizmu
1, 01131 Žilina, IČO: 00321796, (kupujúci) a ISTROFINAL BD Rudiny II,
s.r.o., so sídlom Mydlárska 871'8/7A-, 010 0l Žilina, IČO: 50 857 -746
(predávajúci),

b) predmet kúpy:
1. pozemky, evidované Okresným úradom Žilina, kat. odbor na príslušných

listoch valastníctva pre kat. úz-. Žilina, a to:
- pozemok C KN parc. č. 4239/64, ostatné plochy o výmere 319 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/155, ostatné plochy o výmere 360 m2

. - pozemok C KN parc. č. 4239/1 5<), ostatné plochy o výmere 126 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/45, ostatné plochy o výmere 477 m2,
- pozemok C KN parc. č; 4239/90, ostatné plochy o výmere 15 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/72, ostatné plochy o výmere 209 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/157, ostatné plochy o výmere 11 m?',
- pozemok C KN parc. č. 4239/89, ostatné plochy o výmere 166 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/82, ostatné plochy o výmere 720 m2,
- pozemok C KN parc. č. 42319/145, ostatné plochy o výmere 76 m?'=
- pozemok C KN parc. č. 4239/85, ostatné plochy o výmere 434 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/12 1, ostatíié plochy o výmere 47 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/70, ostatné plochy o výmere 293 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/71, ostatné plochy o výmere 551 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/73, ostatné plochy o výmere 186 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/75, ostatné plochy o výmere 73 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/76, ostatné plochy o výmere 2349 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/78, ostatné plochy o výmere 350m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/158, ostatné plochy o výmere 36 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/79, ostatné plochy o výmere 38 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/159, ostatné plochy o výrriere 3 m2, '
- pozemok C KN parc..č. 4239/80, ostatné plochy o výmere 508 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/160, ostatné plochy o výmere 34 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/8 1, ostatné plochy o výmere 39 m?',
- pozemok C KN parc. č. 4239/161, ostatné plochy o ýýmere 3 m2,
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í

7- pozemok C KN parc. č. 4239/86, ostatné plochy o výmere 474 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/68, qstatné plochy o výi'nere 1067 m2,
- pozemok C KN parc. č. 4239/162, ostatné plochy o výmere 60 in2,

2.
a

stavebné objekty, ktoré predávajúci vybuduje v rámci Bytového komplexu
Rudiny II, na základe Stavebného povolenia, vydaného Mestom Žilina, dňa
6.10.20l7, právoplatného dňa 24.11.2017, č.s. l 2239/20 l 7-44354/20? 7-OS
DB, 5tavebného povolenia vydaného Mestom Žilina dňa 26.9.20l7, č.
12204/2017-35503/2017/OD/Mo, Rozhodnutia Okresného úradu Žilina,
Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 02.lO.20l7, č. OU-ZA-
OSZP3-2017/030776-006/Buc, Úzermiého rozhodnutia Mesta Žiliria,
Stavebný úrad, č.s.: 1141/2019-2371/2019-OSP-ŠI, vy.daného dňa
25.03 :2019, právoplatného a vykonatel'ného dňa 3.5 .2019, a to :

- SO 112. - fontána,
- SO 310.2 - vodovodná prípojka areálová - fontána,
- SO 113 .2 - drobná architektúra,
- SO 207.2 - sadové úpravy 2,
- SO 606.2 - vonkajšie osÝetlenie,
- SO 201.2 - areálové komunikácie, parkoviská a spevnené plochy,

SO 203 - náínestie,
SO 408.1- dažd'ová kanalizácia č. 3

SO 41 0a.2 - dažd'ová kanalizácia č. 4,
- SO 41 0b.2 - dažd'ová kanalizácia zaolej. + ORL č. 3,
- SO Ol- Stavebná úprava - Ulica Obvodová,
- SO 02 - Elektrická prípojka NN,
- PS Ol- Cestná dopravná signalizácia - CDS,

c)

d)

závMzok predávajúceho odovzdat' kiipujúcemu predmet kúpy
a previest' na kupujúceho vlastnícke právo k nemu
kúpna cena predmetu Mpy: l,- € (slovom jedno euro) za celý predmet
kúpy

2.2.

nadobudnutie vlastníctva Íc majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy s týmito podstatnými
náležitost'ami :

a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí
komunizmu 1, O-1131 Žilina, IČO: 00321796, (kupujúci) a STR, a.s., so
sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 0l Žilina,- IČO: 46204 636
(predávajúci),

b) predmet kúpy: stavebný objekt SO 606.1 - vonkajšie osvetlenie,
ktorého umiestnenie vyplýva zo Stavebného povolenia vydaného
Mestom žilina dňa 21 .09;2017, č. 12237/201 7-42406/201 7-OS-DB (pre
hl. objekt), právoplatriého dňa 06.04.2018

c) závMzok predávajúceho odovzdat' kupujúcemu predmet kúpy
a previest' na kupujúceho vlastnícke právo k nemu

d) kúpna cena predmetu kúpy: 1,- € (slovom jedno euro) za celý predmet
kúpy

l
l

l
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2.3.

nadobudnutie vlastníctva k majetlu a riz,atvorenie kúpiiej zmluvy s týmito podstatnými
náležitost'ami:

a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí
komunizmu 1, Oll 31 Žilina, IČO: 00321796, (kupujúci) a
ISTROFINAL ZA, s.r.o., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 0l Žilina,
IČO: 45 874 549 (predávajúei),

b) predmet kúpy: stavebný objekt SO 12 - vonkajšie areálové NN rozvody
- /čast' osvetlenia pre prístupovú komunikáciu/ ktorého umiestnenie
v'yplýva z Kolaudačného rozhodnutia Mesta Žilina, Stavebný úrad, č.s.:

?1501/2012-1M48/2014-OS - DRA, vydaného dňa 10.03.20l4,
práÝoplatného a vykonaterného dňa 04.04.20l4

c) závMzok predáÝajúceho odovzdat' kupujúcemu predmet kúpy
a previest' na kupujúceho vlastnícke právo k nemu

d) kúpna cena predmetu kúpy: 1,- € (slovom jedno euro) za celý predmet
budúcej kúpy,

pričórn čast' 2/ uznesenia má platnost' 5 rokov odo dňa jeho prijatia -7

LL,
12 -ix- 2019V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 270/2019
k Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupitel'stva v Žiline na rok 2020

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupitel'stva v Žiline na rok 2020 nasledovne:
l

i7.02.2020

27.04.2020

29.06.2020

28.09.2020

a 02.11.2020

07. 12.2020

V Žiline 12 -12- 2019

ř

t5
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 271/2019

k Návrhu na schválenie zámeru mesta Zilina rozšírit' systém zdiel'ania vereiných bicyklov
BIKEKIA

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. ZámermestaŽilinarozšírit'systémzdiel'aniaverejnýchbicyklovBIKEKIAod'alšie
stanice v meste a doplnenie adekvátneho počtu bicyklov

12 -12- 2019
-lú

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

l

V Žiline

Uznesenie č. 272/2019

kNávrhu Všeobecne závMzného nariadenia oďani za viazd azotrvanie motorového
vozidla v historickei časti mesta

Mestské zastupiterstvo v Žilžne

I. schvaruie

1. Všeobecne závázné nariadenie č. 23/2019 o dani za vjazd a zotrvanie motorového
vozidla v historickej časti mesta ??

.la,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

V Žiline 12 -12- 2019

l
l

l

23


