
mesrské zzt?'srttpiacelérvo v ži[iue

UZNESENIE

z 12. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Žiline, konaného dňa 17.02.2020

Uznesenie č. 1/2020
k Rokovaciemu pqriadku mestského zastupitel'stva (zmena)

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiterstva v Žiline

a) v čl. 5 odsek 3 sa v tretej odrážke za spojenie ,,dóvodovú správu" dopÍňa text:

,, súčast'ou Oorej je okrem iného in.foímácia, či materiál má alebo nemá dopad na
rozpočet mesta. V prípade, že materiál má dopad na rozpočet mesta, predkladater
určí presné fmanč»í vyčíslenie dopadu navrhnutého materiálu. Vprípade, že nie je
možné presne vyčíslit' dopad materiálu na rozpočet mesta, predkladater upozorrú,
že výška dopadu materiálu na rozpočet mesta Žilžna nie je známa."

b) v čl. 10 odsek 9, kde sa póyodný text nahrádza textom v znení:

V Žiline

,,9. Hlásovanie je verejně alebo tajné, ak sa na tom uznesie mestské zastupitel'stvo.
Vprípade schvarovania personálnych nominácií podra § 11. odsek 4 písmeno 7)
zákona 369/1990 oobecnom zriadení sa spravidla hlasuje verejne. Mestské
zastupiterstvo sa móže procedurálnym náwhom uzniest' na tajnom hlasovaní."

l

'š
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

2 7 -02- 202!:)
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Uznesenie ě. 2/2020

k Návrhu všeobecne závMznéhó nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuie obecné
chránené územie .Sad SNP"

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schval'uje návrh, aby

1. vecne príslušný odbor MsÚ pripravil doplnenie VZN o lokalitu ,,Hlinkovo námestie"
a predložil ho na rokovanie na najbližšie mestské zastupiterstvo

%

7 7 -02- 2020
lt.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 3/2020

k Návrhu všeobecne závMzného 'nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné
chránené územie ,Sad SNP"

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. žiada prednostu mestského úradu

1. o vykonani'e všetkých potrebných krokov potrebných pre spracovanie územného plánu
zóny pre územie Sad SNP

LL,?
Mgr. Peter Fiabáne

primátor rnesta Žilina

Uznesenie č. 4/2020

k Návrhu všeobecne závMzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuie obecné
chránené územie .Sad SNP"

Mestské zastupite4'stvo v Žiline

I. schvaruie

i. Všeobecne závázné nariadenie mesta Žilina č. l/2020, ktorým sa vyhlasuje obecné
chránené územie ,,Sad SNP"

II. poveruie

1. vecne prísliišriý odbor mestského úradu na predloženie podkladov k zápisu osobitne
chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu, na základe ktorého správa

2

V Žiline

V Žiline 2 7 -02- 202o



katastra vyznačí chránené územie s jeho ochranným pásmom do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závÝného nariadenia.

?'

1i,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

V Žiline 2 7 -02- 2020

Uznesenie č. 5/2020
k Vyhodnoteniu pripomienok k Návrhu všeobecne závMzného nariadenia mesta Žilina,
kt(»rým sa mení Všeobecne závMzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnei ěisto%
ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN
č. l 5/2009 o udížiavanf všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území
mesta Žilina

II. neakceptuie

V Žiline

1. pripomienky Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem, Lesná 22, 919 04
Smolenice knávrhu VZN mesta žilina, ktorým sa mení VZN č. 15/2009
o udížiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta
Žilina

L
2 7 -0'}- 2020

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie Č. 6/2020
k Správe o plnení uznesení 1Qestského zastupitel'stva v Žiline

Mestské zastupitel"stvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiterstva v Žilirie

V Žiline 2 7 -02- 2020 Il,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

?l
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Uznesenie č. 7/2020

k Vymenovaniu riaditel'a Útvaru hlavného architekta

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. žiada

1. riaditel'a Útvaru hlavného architekta Mesta ŽÍlina o spracovanie návrhu doplnenia
regulačných prvkov Územného plánu Mesta Žilina o napríklád:

@ podiel nepriepustnosti povrchu (PNP)
* podiel potencionálnej zelene v území (PpZ)
* ekoindex (Eix)

a d'alšie regulačné prvky s cierom zabezpečenia trvalej udržaternosti a kvality
životného prostredia v Meste Žilina

I?

2 7 -02- 202a ?t,,.
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Zilina

V Žiline

Uznesenie č. 8/2020

k Vymenovaniu riaditel'a Útvaru hlavného architekta

Mestské zastupiterstvo v Žilirie

I. vymenúva

1. Ing. arch. Rudolfa Chodelku do funkcie hlavného architekta mesta Žilina - riaditera
Útvam hlavného architekta mesta Žilina, rozpočtovej organizácie mesta Žilina

h,?
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesia Žilina

2 7 -02- 202íl)V Žiline

Uznesenie č. 9/2020

k Plánu záchrany pamiatok na starom cintoríne

Mestské zastupitqrstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Plán záchrany pamiatok na Starom cintoríne

2 7 -02- 202aV Žiline:
tL,,

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 10/2020

kÍnformatívnej správe ozámere mesta uzatvorit' Memorandum ospolupráci
spoločnost'ou REINOO, a.s., IMMO - LOG SK ALPHA s.t.o; a ESPATI s.r.o.

SO

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie

memorandum ospolupráci pri riešení rozšírenia resp. inej úpravy nasledovíiých
dopravných uzlov v Žiline: Križovatky Poštovej ulice a Obchodnej ulice, Križovatky
Obchodnej ulice a ulice Cyrila Metoda a pri riešení dopravnej situácie v rámci Projektu
Euroterrace s týmito podstatnými n41ežitost'ami:

a) zm}uvné strany: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, Oll 31
Žilina, IČO: 00 321 796, geirioo, a.s., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO:
46 742 999, Immo - IUog - SK Alpha s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 83104
Bratislava, IČO: 36 531 952 a ESPATI s.r.o., so sídlom: Bajkalská 29/C, 821 02
Bratislava - Ružinov, IČO: 46 333 231,

b) predmet memoranda: úprava práv apovinností zmluvných strán vrárnci
spolupráce pri riešení rozšírenia resp. inej úpravy nasledovných dopravných uzlov
v žiline: Križovatky Poštovej ulice a Obchodpéj ulice, Križovatky Obchodnej ulice
a ulice Cyrila Metoda, Napojenie Projektu Euroterrace,a to na základe zhodnotenia
a odporúčaní Analýzy dopravného dopadu investícií na Obchodnej ulici v ŽiliBe
vypracovanej Žilinskou univerzitou v Žiline, stavebnou fakultou, kat'edrou cestného
stavitel'stva,

c) závMzky vyplývajúce zmluvným stranám:

1. stavba: ,,Riešenie dopravnej situácie Križovatky Poštovej ulice
a Obchodnej ulice":

'@

!

*

*

@

stavebníkom stavby bude Mesto Žilina, pričom Mesto Žilina poskytne
na realizáciu zmien potrebné pozernky vo vlastníctve Mesta Žilina, ktoré
budú riešením predmetnej dopravnej situácie dotknuté, t.j. čast' pozemku
- parcely registra ,,C" č. 7928, č. 7929, č. 5194/2, č. 7926/1, č. 52j2/20,
kat. územie Zilina,
vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnost' potrebnú
kpodaniu žiadosti ostavebné povólenie pre stavbu sa zavázuje
zabezpečit' na vlastné náklady Reinoo, a.s., pričom Mesto Žilina sa
zavCuje poskytnút' Reinoo, a.s. pri splnení tejto povinnosti akúkorvek
nevyhnutnú súčinnost',
náklady na stavebnú činnost' znáša v plnom rozsahu Reinoo, a.s.,
vlastníkom novej resp. rozšírenej existujúcej stavby po realizovaní
Riešenia dopravnej situácie Križovatky Poštovej ulice a Obchodnej ulice
bude Mesto žilina,

l

2. stavba: ,,Riešenie dopravnej situácie Križovatky Obchodnej ulice a ulice
Cyrila Metoda": '

5



*

*

*

*

stavebníkom stavby bude Mesto Žilina, pričom Mesto Žilina poskytne
na realizáciu zmien potrebné pozemky vo-vlastníctve Mesta Žilina, ktoré
budú riešením predmetnej dopravnej situácie dotknuté, t.j. čast' pozemku
- parcely registra ,,c" č. 7926/1, č. 7636, č. 7897, č. 7930/35, č. 7930/34
kat. územie Žilina,
vypracovanié projektovej dokumentácie a inžiniersku činnost' potrebnú
kpodaniu žiadosti ostavebné povolenie pre stavbu sa zavmuje
zabezpečit' na vlastné náklady Immo - Log - SK Alpha s.r.o., pričom
Mesto Žilina sa zavázuje poskytnút' Immo - Log - SK Alpha s.r.o. pri
splnení tejto povinnosti akúkorvek nevyhnutnú súčinnost',
náklady na stavebnú činnost' budú znášané zmluvnými stranami
nasledovne :

= Mesto Žilina sa zavázuje poskytnút' surnu vo výške 25 000,- €, pričom
táto suma bude dojednaná ako pevná akonečná anebude navýšená
o žiadne d'alšie náklady,
- Irnmo - Log - SK Alpha s.r.o. sa zavmuje ppskytnút' sumu vo výške
71% zcelkových nákladov po odrátaní suíny 25000,-€, ktorá
predstavuje finančný podiel Mesta Žilina,
- Reinoo, a.s. sa zavázuje poskytnút' sumu vo výške l 7,5% z celkových
nákladov po odrátaní sumy 25 000,- €, ktorá predstavuje finančný podiel
Mesta ŽilÍna,
-ESPATI s.r.o. sa zaviuje poskytnút' sumu vo výške 1l ,5% z célkových
nákladov po odrátaní sumy 25 000,- €, ktorá predstavuje finančný podiel
Mesta Žilin@,
vlastníkom novej resp. rozšírenej existujúcej stavby po realizovaní
Riešenia dopravnej situácie Križovatky Obchodnej ulice a ulice Cyrila
Metoda bude Mesto Žilina,

3. stavba: ,,Riešenie dopravnej situácie v rámci projektu Euroterrace"

* stavebníkom stavby bude ESPATI s.r.o., pričom Mesto Žilina poskytne
na realizáciu Riešenia dopravnej situácie ?v rámci projektu Euroterrace
čast' pozemku registra ,,C" č. 7636, kat. $emie Ž'Ílina a ESPATI čast'
pozernku registra ,,C" č. 7930/49, č. 7930/5'4, kat. územie Žilina,
vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnost' potrebnú
kpodaniu žiadosti ostavebné povolenie pre stavbu sa zavCuje
zabezpečit' na vlastné náklady ESPATI s.r.o.,
náklady na stavebnú činnost' znáša v plnom rozsahu ESPATI s.r.o.,
vlastníkom novej resp. rozšírenej existujúcej stavby po realizovaní
Riešenia dopravnej situácie v rámci projektu Euroterrace bude ESPATI

*

*

*

s.r.o.

V Žiline 2 7 -02- 2020

-?

L,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 1l/2020

k Návrhu koncepěného spósobu vypracovávania urbanisticko - architektonických štúdff
v ráínci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Návrh koncepčného spósobu vypracovávania urbanisticko - architektonických
štúdií v rárnci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina

'Te,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

2 7 -02- 2020V Žiline

Uznesenie ě. 12/2020

k Návrhu konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoia bývania mesta Žilina 2019 - 2023

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. 'Návrh konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019 -
2023

ř

Lt,x2 7 -02- 2020
V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
přimátor mesta Žilina

Uznesenie č. 13/2020

kÍnformatívnei správe prednostu Mestského úradu vŽiline kuzneseniu Mestského
zastupitel'stva v Žiline č. 81/2019 zo dňa 25.04.20l9

Mestské zashtpiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Inforrnatívnu správu - analýzu potrebných kapitálových výdavkov - investícií do
budovy zimného štadióna v porovnaní s alternatívoii predaja objektu zimného
štadióna a výstavbou nového moderného a energeticky menej náročného zimného
štadióna spÍňajúceho súčasné a výhl'adové potreby a požiadavky obyvaterov mesta
Žilina "' . a?

t.L,:
Mgr. Peter Fiabáne

prirnátor mesta Žilina

2 7 -02- 2?020
V Žiline
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Uznesenie č. 14/2020

k Správe o kontrolnei činnosti hlavnei kontrolórky mesta Žilina za rok 2019

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2019
?

2 7 -02- 2020

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

l

V Žiline

Uznesenie č. 15/2020

k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch kontrol

2 7 -02. rovoV Žiline

ň

tff
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 16/2020
k Územnému plánu mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 7 (6b)

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. konštatuie, že

1. Návrh Územn<Sho plánu mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 7 (6b) bol zverejnený
sp6sobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgáníni štátnej správy,
samosprávy, dotknutým samospráÝnym krajom, dotknutými právnickými osobami
a verejnost'ou v súlade s ustanoveniarni § 22 stavebného zákona,

2. akceptované pripomienky sú zapracované v Územnom pláne mesta Žilina - Zmeny
a doplnky číslo 7 (6b), resp. bude sa k nim prihliadat' v rámci spracovania d'alších
stupňov pro3ektovcj dokurnentácie

II. berie na vedomie

1. Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu Územného plánu mesta Žilina - Zmeny
a doplnky číslo 7 (6b)

8



III. schvaruie
í

1. vypustenie riešenie podnetu 3.44 (podnet v znení: ,,P.č. KN-C 2463/1, -/2, 2428/l
k.ú. Žilina - doplnit' do grafickej časti a do záváznej časti regulatív urniestenie
parkovácieho domu, zmenit' min. index ozelenenia: 0,3")

2. vypustenie: Urbanistický okrsok č. l % - Urbanistický obvod č. 03 - Vel'ký diel
športový areál - v areáli krytej plavárne nepripustit' žiadne nové objekty

3. vypustenie riešenie podnetu 4.14 (podnet vznení: ,,V rárnci funkčnej plochy
1.05 .ZV/O l (Sad SNP) pripustit' objekt kaviarne v zmysle Urbanisticko-krajinárskej
štúdie Námestie Andreja Hlinku s parkom.")

4. Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 7 (6b) podra ustanovenia § 26,
ods. 3) stavebného zákona v znení schválených pozmeňujúcich ná%rrhov

ř

2 7 -02- 2020 f(,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 17/2020

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019
- Informatívna správa

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 10/2019 - informatívnu
správu tak, ako je predložená

ř

L<
Mgr. Peter,Fiabáne

primátor mesta Žilina

V Žiline

2 7 -(il- 2020V Žiline

Uznesenie č. 18/2020

k Návrhu na schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. uzatvorenie dohody o urovnaní s týmito podstatnými náležitost'ami:

9



a) účastníci dohody: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, Oll
31 Žilina, IČO: -00 321 796 (Účastnfk 1) a Mgr. Miroslava Blahovcová,arod.
Blahovcová, trvale bytom Juraja Sklenára 2066/3, OI Cj Ol Žilina (Účastník 2),

b) predmet dohody: urovnanie sporných alebo pochybných práv medzi
účastníkrni dohody vyplývajúcich z nájmu bytu č. 1, na prízemf obytného domu
súpisné číslo 2066, vchod č. 3 nachádzajúceho sa na ulici Juraja Sklenára č. 3
v Žiline, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 4532/1, zastavaná plocha
a nádvorie O výmere 70 m2 (d'alej aj len ,,byt č. 1 ") nasledovným spósobom:

1.1 Účastník l sa zavmuje oďpredat' Účastníkovi 2 dvojizbový byt č. 130, vo
vchode č. 6, na 5. poschodí obytného domu súpisné číslo 2414,
nachádzajúceho sa na Bajzovej ul. v Žiline, postaveného na pozemku parc.
č. KN-C 6525, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2006 m2, zapísaného
na LV č. 5430, kat. úz. Žilina vrátane spoluvlástníckeho podielu na
spoločných č,astiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve
a spoluvÍastníckeho podielu k pozernku - parc. č. KN-C 6525 vo výške
675/ 116259 (d'alej aj len ,,byt č, 1 30") za cenu určenú znaleckým posudkom,

1.2 účastník l sa zavázuje zaplatit' Účastníkovi2 jednorazovú sumu vypočítanÚ
ako rozdiel medzi cenou bytu č. 130 určenou znaleckým posudkom a sumou
5.722,54 €, ktorá predstavuje zostatkovú hodnotu bytu č. 130, ktorú by
Účastník 2 zaplatil v prípade, že by splnil zákonom st4ovené podmienky
v zmysle zákona č. 1 82/ 1993 Z. z. na odkúpenie mestského nájomného bytu
podl'a právnej úpravy účiru'iej do Ol.Ol.20l7,

1.3 Učastnfci sa dohodli, že spolu s kúpnou zmluvou v zmysle bodu 1.1 návrhu
uznesenia uzatvoria dohodu ozapočítaní vzájomných peňažných
pohradávok (pohl'adávka Účastníka- l voči Účastníkovi -2 ztitulu
uzatvorenia kúpnej zmluvy a pohradávka Účastníka 2 voči Účastníkovi l
zmysle bodu 1.2 návrhu uznesenia) do výšky, do ktorej sa vzájomne kryjú.
Rozdiel vo výške 5.722,54 € uhradí Účastník 2 bankovým prevodom na účet
Učastníka l v lehote stanovenej v dohode o započítaní pohl'adávok,

1.4 'Učastníci sa dohodli, že spolu s kúpnou zmluvou v zmysle bodu 1.1 návrhu
uznesenia uzatvoria dohodu o ukončenf nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa
03.03.2004 medzi právnou predchodkyňou Účastnfka 2 p. Emíliou
Karnenskou a účastníkom 1. Zároveň sa účastníci dohodli, že Účastník 2
v Íehote 180 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k bytu č. 130
vprospech Účastníka 2 príslušnýrn Okresným úradom, katastrálnym
odborom dobrovol'ne vyprace byt č. l aodovzdá ho správcovskej
spoločnosti Účastníka 1: ŽILBYT, s.r.o., so sídlom Nanterská 8399/29, 010
08 Žilina,

2. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, a to: dvojizbový byt č. 130, vo vchode č. 6, na
5. poschodí obytného domu súpisné číslo 24}4, nachádzajúceho sa na Bajzovej ul.poschi

Žiline, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 6525, zastavaná plocha a nádvoriev

ovýmere 2006 m2, zapísaného na LV č. 5430, kat. úz-. Žilina vrátane
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu k pozernku - parc. č. KN-C 6525 vo
výške 675/116259 a jeho odpredaj Mgr. Miroslave Blahovcovej, rod. Blahovcová,
trvale bytom Juraja Sklenára 2066/3, 010 0l Žilina za cenu-určenú znaleckým
posudkom, pričorn náklady na vypracovanie znaleckého posudku uhradí kupujúca,
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V Žiline

a to všetko 3/5 váčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zretera
podra § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.b. o majetku obcí v platnom znerií
z dóvodu, že uzatvorením dohqďy o urovnaní a s ňou súvisiacej kúpnej zmluvy
dójde k vysporiadaniu sporných alebo pochybných pr4v medzi účastníkrni dohody
vyplývajúcich z nájmu bytu č. 1, na prízernf obytného domu súpisné číslo 2066,
vchod č. 3 nachádzajúceho sa na ulici Juraja Sklenára č. 3 v Žiline, postaveného na
pozemku parc. č. KN-C 4532/ 1, zastavaná plocha a nádyorie o výmere 70 m2.

ň

..lu2 7 -02- 2020

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 19/2020

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020

Mestské zastupitérstvo v Žiline

I. schval'uie

1. doplnenie predkladaného materiálu ,,Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. l/2020 nasledovne:

Príjmy

Výdavky

2. doplnenié predkla4aného materiálu ,,Rozpočet rnesta Žilina na rok 2020 - zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. l/2020 nasledovne:

Výdavky

»

1l

mmmm m
231 Príjem zpredaja kapitálových aktív (príjem

z predaja bytu)
70 000 -€

imWm Wffl
12 3 06.6.0 640 Bežné transfery (výdavok, vzmysle dohody""'

o urovnaní)
64 277 -€

mffi

Ummffl i
2 1 0170 650 Splátky úrokov .... -6 650
2 1 OIH 630 Pohotovostné zdroje pre mestský výbor č. 8

z dóvodu pridania MČ Mojšová Lúčka
a Strážov

1320

2 1 Oill 710 Pohotovostné zdro3e pre mestský výbor č. 8
z dóvodu pridania MČ Mójšová Lúčka
a Strážov

5 330



3. Zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2020 tak, ako je
predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov

V Žiline 2 7 -02- 202:]

Ť

LL
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenié č. 20/2020

k Návrhu na schÝálenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - zastávky
MHD III. etapa

Mestské zastupitel'stvo v Ziline

I. mší

1. uznesenieč. 295/20l9zodňa03.l2.20l9

II. schval'uie

V Žiline

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu ,',Rekonštrukcia zastávok MHD
v meste Zilina - III. etapa" realizovaného v rámci Ýýzvy IROP-POI-SC121-
2019-48, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a
platným programom rozvoja mesta Žilina a d'alšími strategickými dokumentmi,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 1491 173,83 €, t

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,
čo predstavuje 74 558,69 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

5. zabezpečenie financoÝania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina '

tL,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

2 7 -02- 2a20

Uznesenie č. 21/2020

k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti ónenávratný finančný príspevok =
cyklofrasy

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. ruší

1. uznesenie č. 294/2019 zo dňa 03.l2.2019
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II. schvaruie

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu ,,Dóbudovanie cyklistického
chodníka H2 (So!inky - centrum)" realizovaného v rárnci výzvy IROP-POI-
SC122-2016-15, ktorého ciele sq v súlade s platným územným pl:4nom mesta Žilina
a platným prograrnom rozvo3a mesta Žilina -a d'alšími strategickými dokumentmi,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 46 794,06 €,

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,
čo predstavuje 2 339,70 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

4.

5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina

III. schvaruie

1. Bredloženie ŽoNFP za účelom realizácie pjojektu ,,Cyklotrasa Vl 0 po ulici M.R.Bredlo;
Stefán ika k Hypertescu" realizovaného v rámci výzvy IROP-POI-SC122-2016-
15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Žilina a platným
programom rozvoja mesta Žilina a 4'alšími strategickými dokumentmi,

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 516 244,96 €,

4, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu 'celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,
čo predstavuje 25 812,25 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Zilina

IV. schval'uie

1. predlqženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu ,,Cyklotrasa V9 z Vlěiniec na
Vodné dielo - I. úsek" realizovaného v rátnci výzvy IROP-POI-SC122-2016-15,
ktoréhó ciele :Sú v súlade s platnýrn územným plánom mesta Žilina a platným
programom rozvo3a mesta Žilina a d'alšimi strategickými dokumentmi,

2. zabezpečenie reaiizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 179 563,63 €,
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4. zabezpečenié finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,
čo predstavuje 8 978,18 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

5. zabezpečenie financovatíia prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Zilina.

V Žiline 2 7 -[12- IOlfl

ř

Lw
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 22/2020

k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti onenávratný finaněný príspevok' l
cykloprístrešky

Mestské zastupiterstvo v Žilžne

I. ruší

1. bodII.uzneseniač. 296/20l9zodňa03.l2.20l9

II. schval'uie

1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu ,,Nové cykloprístrešky v
centre mesta': realizovaného 'v rámci výzvy IROP-POI-SCl22-20l6Ll5, ktorého
ciele sú v súlade !5 územným plánom mesta Žilina a platným prograrnom rozvoja
mesta Žilina a d'alšími strategickými dokumentmi;

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 34 963,64 Eur;

4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
VO výške rozdielu celkovýqh oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,
čo predstavuje 1748,18 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených Ýýdavkov z rozpočtu mesta.
ř

tL,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

2 7 -02- 2C20
V Žiline

Uznesenie č. 23/2020
k Návrhu zmluvy o uzavretí budúcei zmluvy o náime nehnutel'ností a zriadení vecného
bremena

Mestské zastúpitel'stvo v Žiline
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I. ruší

1. uznesenieč.304/20l9zodňa03.l2.20l9

II. schvaruie uzavretie

1. Zml'uvy o uzavretf budúcej zmluvy o nájme nehnuternostf azriadení vecného
bremena

2 7 -fl2- 2(120

.-?

Lw
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

V Žiline

Uznesenie č. 24/2020

k Plánu zhustenia spoiov na linkách MHD

Mestské zastupžtel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Návrh zhustenia intervaiov spo3ov na linkách MHD od roku 2020
r

V Žiline
2 7 -02- 2020 .Li,,

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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