
mesv?ské. zztsrtipirelsrvo v žiliue

UZNESENIE

í 12. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Žiline, konaného dňa 18.02.2020

Uznesenie č. 25/2020

k Informaffvnei správe o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených
bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2019

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informátívnu správu o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených
bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2019

ř

2 7 -02- 2020 IL,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

V Žiline

Uznesenie č. 26/2020

k Personálnei zmene v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. zástupcu mesia do štatutárneho orgánu spoločn<»sti MSHKM Žilina, s.r.o., Športová
5, 010 0l Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne:

l
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V Ziline

do funkcie konatera spoločnosti Mgr. Mílana Ladivera natniesto doterajšieho
konatel'a spoločnosti MVDr. Jána Nociara

2 7 -02- 2020
LL.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 27/2020

k Informatívnei správe o plnení rozpočtu a prehl'adu sponzorských zmlúv MsHK Žilina,
a.S.

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. berie na vedomie '

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

2. informatívnu správu o činnosti klubu,

3. prehrad uzatvorených zmlúv o reklame na sezónu 201 9/2020.

V Žiline 2 7 -02- 'za20
L,?

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 28/2020

k Návrhu na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcff spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
formou priameho predaia s elektronickou aukciou

Mestské zástupiterstvo v Žiline

I. , mší

1. uznesenie č. 123/2019 zo dňa 03.06.20l9,

II. schval'uie

1. zámer odpredat' majetok Mesta Žilina, a to 10 ks listinných kmeňových akcií na
meno emitovaných MsHK Žilina, a. s., so sídlom Športová 5, 010 C)1 'Žilina, IČO:
36 387 193, Slovenská republika v menovitej hodnote 2 500,- €/každá jedna akcia,
pričom celková menovitá hodnota prevádzariých akcií je 25 000,- €, čo predstavuje
100%-ný podiel na základnom imaní MsHK Žilina, a.s., forrnou priameho preďaja
s elektronickou aukciou s na.sledovnými základnými podmienkaíni:

a) účastník priameho 'predaja predloží svoju ceriovú ponuku obsahujúcu
navrhovanú sumu kúpnej ceny spolu za 10 ks akcií a vyhlásenie o akceptácií
základných podmienok priameho predaja, uvedených vpísm. b) - i) tohto

17



zámeru, pričom minimálna výška kúpnej ceny akceptovanej zo strany mesta
Žilina je 25 000,- € (celková rnenovitá hodnota akcií), pričom všeobecná hodnota
10 ks akcií, stanovená znaleckým posudkom č. 21/2019, vypracovaným dňa
30.05.2.Ol9 spol. INTERAUDIT BENETIP s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010
Ol Žilina, IČÓ: 30 222 788, je 0,00 €, slovom: nula EUR,

b) účastník priameho preaaja sa zaviaže, že ak MsHK Žilina, a.s. bude klubom
hrajúcim y Extralige vytvorí/zachová v zákonom dovolenej forme a spQsobom
v období odo dňa podpísania zmluvy o kúpe akcií do 31.12.2023 príjmovú čast'. podpíí

Žilina,rozpočtu MsHK Žilina, a.s. vo výške 450 000,- €, na každú jednu ?jednotlivú
hokejovú sezónu počas predmetného obdobia, počnúc sezónou 2020/2021, ak
MsHK Žilina, a.s. bude klubom hrajúcim v 1. lÍge vytvorí/zachová v zákonom
dovolenej forrne a spósobom v období odo dňa podpísania zmluvy o kúpe akcií
do 31.l2.2023 príjmovú čast' rozpočtu MsHK Žilina, a.s. vo výške 150 000,- €
na každú jednu jednotlivú hokejovú sezónu počas predrnetného obdobia, počnúc
sezónou 2020/202 1,

c) Mesto Žilina bude každoročne v období odo dňá podpísania zmluvy o kúpe akcií
do 31.l2.2023 pyispievat' na činnost' MsHK Žilina, a.s-. finančným
a/alebo nefinančným plnením vo výške maximálne 150 000,- €, na každú jednu
jednotlivú hokejovú sezónu počas predmetného obdobia, počnúc sezónou
2020/202 1,

d) účastník priarríeho predaja sa zaviaže, že v čase odo dňa podpísania zmluvy
o kúpe akcií do 31.l2.2023 rieprevedie akcie na inú osobu, nedaruje inej osobe,
ani ich nijako inak nescudzí, nezat'aží žiadnym právom vecného alebo
závikového charaktem v prospech akejkol'vek tretej osoby, nevloží ich ako
vklad do inej spoločnosti, ani obdobným postupom nevytvorí inú prekážku
s akýmkorvek negatívnym následkom pre MsHK Žilina, a.s.,

e) účastník priameho predaja akceptuje, že na všetky akcie spoločnosti MsHK
Žilina, a.s. sa zriad,Í predkupné právo v prospech Mesta ŽilÍna a to tak, že v
prípade následného zámeru/úmyslu kupujúcého previest' akcie, ktoré sú
predmí
Žilina,

etom predaja podra tohto zámeru, resp. iné akcie spoločnosti MsHK
a.s. na inú osobu ako jé Mesto Žilina, je tento povinný ich najprv

ponúknut' za rovnakých podmienok, za akých by ich ponúkal tretej osobe, na
odkúpenie Mestu ŽilÍna. Ťredkupné právo zriadené pqdl'a tohto odseku sa zrÍadi
ako vecné právo, ktoré pósobí aj voči právnym nástupcom účastnfka priameho
predaja i Mesta Žilina,

f) účastník priameho predaja sa zaviaže, že v čase odo dňa podpísania zmluvy
o kúpe akcií do Ol.Ol.2024 zabezpečí, aby bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Mesta Žilina spoločnost' MsHK Žilina, -a.s. neznížila svoje základné
imanie, pričom sa účastník priarneho predaja zaviaže, že akýrnkorvek
bezodplatným právnym úkonom a/alebo úkonom, ktorým je simulovaný
bezodplatný právny úkon, nezníži hodnotu maj etku MsHK Žilina, a. s., nezmenší
ho a ani ho nescudzí, nedaruje, ani neprevedie vlastnícke alebo in5 právo
k nemu, rievloží ho ako vklad do inej spoločnosti a nezat'aží ho žiadnyrn právóm
vecného alebo závíkového charakteru v prospech akejkorvek tretej osoby bez
vopred daného písomného súhlasu Mesta Žilina, okrem bežných' pravidelne
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opakujúcich sa právnych úkonov nevyhnutných, na zabezpečenie riadnej
převádzky MsHK Žilina, a.s. a jej podnikaterských činností,

g) účastník priameho predaja je povinný uhradit' finančnú zábezpeku vo výške
250.000,= € na účet Mesta ŽÍlina, vedený v Prima banka Sloverisko, a.s., IB-AN:
SK37 5600 0000 00033035 3001, VS: 456 002 205 bezhotovostným prevodom
tak, že príkaz na úhradu finančnej zábezpeky musí byt' zadaný banke najneskór
v deň doručenia cenovej ponuky Mestu Žilina. Neúspešným uchádzačom bude
finančná zábezpeka vrátená prevodným príkazom do 2Q dní odo dňa výberu
vít'aznej ponuky, resp. rozhodnutia onevybratí žiadnej cenovej ponuky.
Vít'aznému uchádzačovi bude finančná zábezpeka vrátená prevodným príkazom
do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy, resp. odo dňa odmietnutia uzavretia zmluvy,

h) Mesto Žilina si vyhradzuje právp spátnej kúpy 10 ks listinných kmeňových akcií
na meno emitovaných MsHK Žilina, a.-s., so sídlom Športová 5, 010 0l Žilina,
IČO: 36 387 193,-Slovenská republika v menovitej hodnote 2 500,- €/každá
jedna akcia, na základe ktorého má Mesto Žilina právo žiadat' vrátenie týchto
akcií, ak vráti ich kúpnu cenu, pričom Mesto Žilina je oprávnené právo spátnej
kúpy uplatnit' v prípade, že uchádzač, s ktorým bude uzavretá zmluva o kúpe
cenných papierov pomší ktorúkol'vek z povinností, určených zmluvou o kúpe
akcií, rámcovo upravených v písm. b) - f) tohto zámem avprípade, ak
počas celého obdobia odo dňa podpísania zmluvy o predaji akcií do 31.12.2023
MsHK Zilina, a.s. zostúpi z akéhokorvek dóvodu do nižšej ligy ako je 1. liga,

i) účastník priarneho predaja je povinný predložit' spolu scenovou ponukou
projekt rozvoja žilinského hokeja. Mesto Žilina zriadi osobitnú pmt'člennú
komisiu na vyhodnotenie predložených projektov. Komisia bude hodnotit'
v škále bodov od 5 do 1, pričom číslo 5 odpovedá najvyššej úrovni hodnotenia
ačíslo 1 najnižšej úrovni hodnotenia predložených projektov. Počet bodov
pridelených komisiou bude jedným z kritérií pri výbere vít'aznej ponuky,

j) MestoŽilinaakopredávajúcisivyhradzujeprávozmenit'uverejnenépodmienky
priameho predaja alebo vyhlásený priamy predaj zrušit'; -Mesto Žilina si
vyhradzuje právo odmietnut' všetky predložené cenové ponuky,

k) návrhy budú podávané poštou alebo osobneo do pod@terne na adresu Mesto
- Žilina, so sídlom MsÚ: Nárnestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina,

l) lehota na podávanie návrhov dÓ 15 dní od zverejnenia oznámenia o zárnere
predat' maj etok mesta priamym predaj om na web stránke vyhlasovatel'a, úradnej
tabuli vyhlasovatel'a a v regionálnej tlači,

m) do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk sa uskutoční
elektronická aukcia,

n) lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky: do 15 dní od konania zasadnutia
mestského zastupiterstva, na ktorom budú jednotlivé cenové ponuky mestskému
zastupiterstvu predložené a bude rozhodnuté o predaji majetku uchádzačovi,
ktorý ponúkol najlepšiu poriuku. Pri vyhodnocovaní predložených návrhov
a výbere vít'aznej ponuky budú rozhodújúcimi kriiériami: výška ponúkanej
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kúpnej ceny s váhou kritéria 50%, počet bodov pridelených komisiou za projekt
. rozvoja žilinského hokeja s váhou kritéria 50%.

III. poveru1e

1. Mestský úrad v Žiline, aby zabezpečil oznámenie o priamom predaji majetku mesta
prostredníctvom oznámenia na úradnej tabuli mesta, oznámenia na internetovej
stránke mesta a oznámením v regionálnej tlači.

/

LL
2 7 -?l- 2020V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 29/2020

k Informatívnei správe o vyiižití ellektronických aukcií pri nakladaní s maietkom mesta
V ?

Zilina

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie

1. Informatívnu správu o využití elektronických aukcií pri nakladaní s majetkom mesta
Zilina, ktorej znenié je obsahom materiálu k tomuto uznesen'iu

V Žiline
2 7 -02- 2023

ř

L,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 30/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. l

Mestské zastupiiel'stvo v Žiline

I. ruší

1. uznesenie č. 200/2019 zo dňa 17.09.20l9

II. schvaruie

1. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, a to pozemku parc. §. KN-C 1 593/6, vodná pl.
o výmére 182 m2 v zmysle GP 29/20 16 v k. ú. Bánová, a jeho odpredaj 3/5 váčšinou
všetkých poslancov Národnej diarničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Dúbravská
cesta 14 Bratislava, IČO: 35 919 001- za cenu určenú znaleckým posudkom
156/2017, ktorá bola zvýšená o 1,2 násobok náhrady vpeniazdch za ich
vyvlastnenie podra všeobecných predpisov v celkovej výške 4 3 70,18 €, ako prípad
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t

V Ziline

hodný osobitného zretel'a podra ?§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
z dóvodu, že ide 'o stavbu diarnice D l Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka".

í?

LL,2 7 -02- 2020
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 31/2020

k Nažcladaniu smaietkom
bremena) - k bodu č. 2

(kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schval'uie s

1. prebytočnost' nýehnutel'ného majetku, a to pozernku parc. č.aKN-C 661/2, zast. pl.
a nádv. o výmere 12 m2 v zmysle GP 43010296-031/2019 v k. ú. Žilinská Lehota
ajeho odpredaj 3/5 váčšinou všetkých poslancov JUDr. Márii Padalqvej, bytom
Dubová 3273/29 Zilina, za cenu stanovenú metodickou pomóckou, schválenou
uznesením 53/20 18 vo výške 21,27 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastkú 255,24 €,
ako prípad hodný osobitného zretera podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. z dóvodu majetkovoprávneho vysporiadania už existujúcej časti oplotenia

V Žiline 2 7 -02- 2U20

%

i(,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 32/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredaj, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. 3

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 385/2, zast. pl.
o výmere 47 m"'- v zmysle GP 4735321 0-28/20 18 v k. ú. Bytčica a jeho odpredaj 3/5
váčšinou všetkých poslancov Ing. Michaele Kurtulíkovej, bytom Dlhá 21 / 19 Žilina,
za cenu stanovenú metodickou pomóckou vo výške 74,58 €/m2, čo predstavuje
celkovú čiastku 3 535,26 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej ceny vo
výške 30 €, akó prípad hodný osobitného zretera podra § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. z dóvodu, vybudovania parkovacieho miesta pri rodinnom dome
v k. ú. Bytčica

V Žiline 2 7 -01- t02S

%

LL,
Mgr. Peteí Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 33/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredai, prenáióm, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. 4

Mestské zastupžtel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 135/5, záhrada
o výmere 78 m2 v zmysle GP 1 1/2018 v k. ú. Mojšová Lúčka a jeho odpredaj 3/5
váčšinou všetkých poslancov Mgr. Erike Skopalovej, bytom Mojšová Lúčka 45/45
Žilina, zá cenu stanovenú mestským zastupitel'stvom vo výške 50 €/m2, čo
predstavuje celkovú čiastku :3 930 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej
ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zretera podra § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. z d8vodu, že na žiadanom pozemku sa nachádzajú
inžinierske siete k rodinnému domu žiadatel'a

2. prebytočnost' nehnuterného 'majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 135/6, záhrada
o výmere 57 m2 v zmysle GPa 1 l/2018 v k. ú. Mojšo-vá Lúčka a jeho odpredaj 3/5
váčšinou všetkých poslancov Ondrejovi Kutlíkovi smanž. Mgr. Dagmar
Kutlíkovou, obaja bytom Mojšová Lúčka 6}4/47 Žilina, za cenu stanóvenú
mests,kým zastupiterstvom vo výške 50 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku
2 880 €, ktorá bola zvýšená o náklady za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako
prípad hodný osobitného zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. l 38/1991 Zb.
z dóvodu, že na žiadanom pozemku sa nachádzajú inžinierske siete k rodinnému
domu žiadatel'ov

V Žiline
2 7 -02- 202a

%

L
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 34/2020
k Nakladaniu smaietkom
bremena) - k bodu ě. 5

(kúpa, odpredai, prenáiom, zámená, zriadenie vecného

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. neschvaruie

1. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 7027/ 112, ostat.
výmere 325 m2 a parc. č. KN-C 7027/135, ostat. pl. o výmere 176 m2 v k. ú.pl.ov

Žilina aich odpredaj 3/5 vůčšinou všetkých poslancov spoločnost'ou LH CAR,
s.r.o., so sídlom: Rosina 608, IČO: 36 419 664, za cenu stanovenú znaleckým
posudkom 41/2019 v celkovej hodnote 52 714,77 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu
ZP vo výške 195 € a nákladov za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad
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V Ziline

hodný osobitného zretera póďra' § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
z dóvodu, že žiadané pozemky susedia s pozernkami vo vlastníctve žiadatera

t?

IL.
2 7 -02- 2a20

Mgr. Pe;er Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 35/2020

k Nakladaniu smaietkom
bremena) - k bodu č. 6

(kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného

Mestské zastupitel;stvo v Žiline

I. schval'uie

1. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, ato pozernku parc. č. KN-C 2388/308,
záhrada o výmere l m2 v k. ú. Považský Chlmec, ajeho odpredaj 3/5 váčšinou
všetkých poslancov Ing. Milošovi Elichovskému, bytom Suvorovova 2796/18
žilina, cenu určenú metodickou pornóckou schválenou uznesením 53/20 18 vo výške
45,03 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 75,03 €, ktorá bola zvýšená o náklady za
vypracovanie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného zretel'a
podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z dóvodu, že žiadaný pozemok
má priamu vázbu na objekt vo vlastníctve žiadatera

V Žiline
2 'i -02- 2020

/

l(,,
Mgr. Peter Fiabáne

primmor mesta Žilina

>

Uznesenie č. 36/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odp'redai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. 7

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie
á

1. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, ato pozemku parc. č. KN-C 4906/158,
trv.tráv.p. o výmere 267 m2 v k-. ú. Žilina ajeho odpredaj 3/5 yáčšinou všetkých
poslancov Ing. Tomášovi Kopičárovi, bytom Tajovského- 8568/3 Žilina, za cenu
stanovenú mestským zastupiterstvom vo výške 200 €/m2, čo predstavuje celkovú
čiastku 53 580'€, ktorá bola zvýšená ohodnotu ZP 5472019 vo výške 150 €
a nákladov za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného
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zretel'a podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z d8vodu, že žiadané
pozernky susedia s pozemkami vo vlastníctvé žiadatel?a

V Žiline
2 7 -02- 2020

?

IL,?
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 37/2020
k Naidadaniu smaietkom (kúpm, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. 8

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie

1. prebytočnost' nehnuterného majetku, a to pozemkov parc. č. KNQC 852/3, orná póda
o výmere 165 m2 a parc. č. KN-C 852/5, omá póda o výmere 36 m2 v k. ú. Brodno
a ich odpredaj 3/5 váčšinou všetkých poslancov p. Branislavovi Horvátovi s manž.
Margiíou Horvátovou, obaja bytom Na Tobolky 365/8 Žilina, za cenu stanovenú
mestským zastupiterstvom vo výške 35 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku
7257,50 €, ktorá bola zvýšená ohodnotu ZP 137/2019 vo výške 192,50 €
a nákladov za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný osobitného
zretera podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/P)91 Zb. z dóvodu, že žiadané
pozemky sa nachádzajú pri rodinnom dome žiadatel'ov a s nimi susedia

V Žiline 2 7 -[)l- 2G20

/a?

lt,-
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 38/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredai, prenáiom, zámena,
bremena) - k bodu č. 9

zriadenie vecného

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. prebytočnost' nehnuterného majetku, ato stavby Požiarna zbrojnica č. s. 497,
postavenej na pozemku parc. č. KN-E 811/l v k. ú. Bánová, zapísanej na LV č. 936
pre k.
Štaffei

. ú. Bánová a3ej odpredaj 3/5 váčšinou všetkých poslancov p. Matejovi
:novi, bytom Jabloňová 346/26 Žilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom

56/20 19 v celkovej, hodnote 21 200,18 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške
150 € anákladov za určenie trhovej ceny vo výške 30 €, ako prípad hodný
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osobitného zretera podl'a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. l38/1991 Zb. z dóvodu, že
iďe ó stavbu postavenú na pozemku vo vlastníctve žiadatel'a

V Žiline 2 7 -02- 2020

/

IL.
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 39/2020

k Nakladaniu smajetkom (kúpa, odpreďai, píenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. 10

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1.
'l

prebytočnost' nehnuterného majetku - pozernku, parc. č. KN-C 8025, zast.pl.
o výmere 1449 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnutel'ností, Ýedenom Okresným
úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9957 a odpredaj
príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na
ui. Limbová, súp. č. 3058 v Žiline, zapísanom na LV č. 5754, kat. úz. Žilina, a to:
Mgr. Jana Uramová, PhD. r. Uramová, trvale bytom Limbová 3058/21, Žilina, 010
07, SR - podiel 84/7120 v l/2 a Ing. Vladislav Nagy, PhD., r. Nagy, trvale bytom
Limbová 305 8/2 1, Žilina, 010 07, SR - podiel 84/7 120 v 1 /2; Ing. Jana Barančinová,
r. Chrastinová, trvale bytom SNP 263/19, Stará Turá, 916 0l, SR - podiel 84/7120
a manžel Ing. Roman Barančin, r. Barančin, trvale bytom Limbová 3058/21, Žilina,
010 07, SR - podiel 84/7120; Ing. Luboš Balát, r. Balát, a manželka Ing. Martina
Balátová, r. Kollárová, obaja trvale bytom Limbová 3058/21, Žilina, 010 07, SR -
podiel 84/7 l 20; Ing. Tibor Horváth, r. Horváth, a manželka JUDr. Jana Horváthová,
r. čabráková, obaja trvale bytom Limbová 3058/21, Zilina, 010 07, SR - podiel
84/7120; Ing. Miloš Kubičár, r. Kubičár; amanželka Lenka Kubičárová r.
Pavlíková, obaja trvale bytom Limbová 3058/21, Žilina, 010 07, SR- podiel
8477120; DanieIa Klačanská, r. Lucká, a manžel Stanislav Klačanský, r. Klačanský,
obaja trvale bytom Limbová 3058/21, Žilina, 010 07, SR - podiel -84/7120; Pavol
Balvon, r. Balvon, trvale bytom Limbová 3058/21, Žilina, 010 07, SR - podiel
84/7120 v 1/2 a Eva Balvonová r. Beliančinová, trvale bytom Limbová 3058/21,
Žilina, 010 07, SR - podiel 84/7120 v l/2; za cenu txrčenú <i zmysle ustanovenia §
1 8a ods. 1 s použitím ustanóvenia § 31 a zákona č. l 82/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytóv
a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60
€/m2 a v súlade s ustanovenfm § 9a ods. 8 písm. b) zákoria č. 138/1991 zb., ako
pozemky zastavené stavbarni vo vlastníctve žiadaterov.

2. Prebytočnost' nehnutel'ného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6591, zastavaná
plocha a nádvorié o výmere 490 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuterností,
vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na
LV č. 1100 aodpredaj príslušného podielu na predmetno.m pozemku
spoluvlastníkom bytového domu na ul. Tomáša Rúžičku, súp. č. 2186-v Žiline,
zapísanom na LV č. 5079, kat. úz. Žilina, ato: Mgr. Závadská Helena, rod.
Marcáková, bytom Tomáša Rúžičku 2186/5, Zilina 010 0l podiel 69/1572, Ing.
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Kopasová Zuzana, rod. Kopasová, bytom Mateja Bela 3465/85, 01015 Žilina podiel
v 73/1572 v '/.-ici, Majerík Lukáš, rod. Majerík, bytom Dobšinského 1599/21, 010
08 Zilina podiel v 73/2572 v 8-ici, Janík Stanislav a Ing. Viera Janíková, rod.
Hoštáková obaja bytom Platanová 3287/29, 010 07 ako manželia v BSM podiel
53/1572, Janík Stanislav, bytom Platanová 29, Žilina 010 07 podiel 56/1572 -v 1/6-
ine, Janík Leonard, bytom Serrano Court 26037, Lake Forest, USA podiel 56/1572
v l/6-ine, Bezdedová Iveta, rod. Janíková, bytom Osiková 7, Žilina podiel 56/1572
v 1/6-ine, Ing. Šiser Anton, bytom Tomáša Ružičku 21 86/5, Žilina podiel 69/1572,
Ing. Pavelka Vladirnfr, bytom Puškinova 6, Žilina podiel 52/ 15 72, Ing. Harvánková
Janka, ród. Harvánková , bytom Tomáša RužÍčku 3, Žilina podiel 53/1572,
Marfiaková Petra, rod. Marfiaková bytom Černovská 16 70/8, Žilina podiel 56/ 15 72,
Ligasová Gabriela, rod. Ligasová bytom Terézie Vansovej l/93, 010 08 Žilina
podiel 36/1572, Ing. Leščinský Imrich a Eva Leščinská, rod. Rezníčeková, obaja
bytom Pri Rajčá4e 3 332/48, 010 0l ŽilŤna akó manželia v BSM podiel 69/ 15 72 za
cenu určenú v zmysle ustanovenia § l 8a ods. l s použitím ustanovenia § 31 a zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15
vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods.
8 písm. b) zákona č. 138/1991 zb., ako pozemky zastavené stavbarni vo vlastníctve
žiadatel'ov

3. Prebytočnost' nehnutel'ného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6164, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 232 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuterností,
vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na
LV č. 1100 aodpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku
spoluvlastníkom bytového domu na ul. Juraja Slottu, súp. č. 2792 vŽiline,
zapísanom na LV č. 5558, kat. úz. Žilina, a to: Hammer Franti'mek, bytom Bezděkov
72, Klatovy 33 901 podiel 73/502, Ing. Mazúr Peter, bytom Lichardova 2801/8, 010
Ol žiiina podiel 81/502 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § l 8a ods. 1 s použitím
ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlast-níctve bytov a nebytových
priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m" a v súlade
s ustanoveíím § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 zb., ako pozeínky zastavené
stavbarni vo vlastníctve žiadaterov

4. Prebytočnost' nehnuterného majetku - pozernku, parc. č. KN-C 8032, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1034 m2, ktorý 3e zapísaný v katastri nehnuterností,
vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na
LV č. 10449 aódpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku
spoluvlastníkom bytového domu na iil. Limbová, súp. č. 3057 v Žiline, zapísanom
na LV č. 5 753, kat.- úz. Žilina, a to: Ing. Kaňok Michal a Ing. Kaňoková Dorota, rod.
Matysová obaja bytom Limbová 305 7/ 13, 010 07 Žiliria ako manželia v BSM podiel
70/4886 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 1 8a ods. 1 s použitím ustanovenia
§ 31 a zákona č. 1 82/ 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň
§ 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/mz, a v súlade s ustanovením § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 zb., ako pozemky zastavené stavbaíni vo
vlastníctve žiadaterov

5. Prebytočnost' nehnutel'ného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6596, zastavm"iá
plocha a riádvorie o výmere 710 m2, ktorý .je zapísaný v katastri nehnutel'ností,
vedenom Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, .kat. úz. Žilina na
LV č. 1100 aodpredaj príslušného podielu na predmetnorq pozemku
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V Žiline

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Antona Bernoláka, súp. č. 2178 v Žiline,
zapíšanom na LV č. 5630, kat. úz. Žilina, ato: Groma Patrik, bytom Antona
Bernoláka 70/39, 010 0l Žilina podiel 57/4404, MUDr. Gazdík MirÓslav a Martina
Gazdíková, rod. Tiefenbacherová obaja bytom Antona Bernoláka 21 78/68, 010 0l
žilina ako manželia v BSM podiel 80/4404, Márčanová Zuzana, rod. Kačicová
bytom ul. Holeková 6, Bratislava podiel 76/4404, Smejkal Róbert a Smejkalová
Lu'boslava, rod. Ovsáková obaja bytom Svederník Marček 118, 013 32 ŽilÍna ako
manželia v BSM podiel 47/4404, Pastuchová Jana, rod. Lachmanová, bytom Antona
Bernóláka 21 '78/68, 010 0l Žilina podiel 47/4404, Uličný Ján, bytom-Hrabové 74,
014 0l Hrabové podiel 66/4404 v '/z-ici a Lenka Uličná, bytom Hrabové 74, 014 0l
Hrabové podiel 66/4404 v !/i-ici? Svoreň Ivan, bytom Antona Bernoláka 21 78/68,
010 0l Žilina podiel 47/4404, Domen Eubomír, bytom Antona Bernoláka 21 78/70,
010 0l Žilina podiel 7'l/4404 v '/z-ici a Ing. Kulichová Eva, ro4. Domenová, bytom
Gerlachovská 31 05/9, 010 08 Žilina podiel 71 /4404 v "/S-ici,"Ing. Bobčíková Miriam,
rod. Regulyová, bytom Antona Bernoláka 21 78/68, 010 0l Žilina podiel 76/4404,
Janza Ferdinand, bytom Antona Bernoláka 21 78/68, 010 0l Žilina, podiel 47/4404,
Ing. Čahoj Vladimír, bytom Zvolenská 7, Žilina podiel 71/4404, Mgr. art. Berki
Michael a Mgr. art. Agáta Berki, rod. Brodňanská obaja bytom Antona Bernoláka
21 78/68, 010 0l Žilina ako manželia v BSM podiel -7114404, Zelinka Miroslav,
bytqm Na Priekope 1 IÓ/41, 010 0l Žilina podiel 47/4404, Gábor Rastislav a Ivana
Gáborová, rod. Uličná, obaja bytom Antona Bernoláka 64, Žilina 010 0l ako
manŽelia vBSM podiel 66/4404, Miroslav Bella aMUDr. Anna Bellová, rod.
Feriancová, obaja bytom Jarná 2605/4, 010 0l Žilina ako manželia v BSM podiel
66/4404, Staneková Katarína, rod. Staneková, bytom Antona Bernoláka 2178/68,
Žilina podiel 71/4404, Mgr. Chudejová L'udmila, rod. Vojteková, bytom Antona
Bernoláka 2169/37, QIO Ol Žilina podiel 44/4404, Jaromír Maslák, bytom Antona
Bernoláka 2178/70, Žilina podiel 76/4404, Ing. Vilček Villiam a Ing. Vilčeková
Michaela rod. Dlhopolčeková, obaja bytom Antona Bernoláka 2178}70, 010 0l
Zilina ako manželia v BSM podiel 66/4404, Hodasová Elena, rod. Vrzgulová, bytom
Porúbka č. 70 podiel 71/4404, Bohuš Peter, bytom Antona Bernoláka podiel
71/4404 v 'A-ici, MUDr. Bohušová Mária, rod. Púčková, bytom Antona Bernoláka
2179/62, Žilina podiel 71/4404 v '/S-ici, Štalmachová Katarína, bytom Antona
Bernoláka 21 78/70, 010 0l Zilina podiel 47/4404, Ing. Tichý Peter, bytom Antona
Bernoláka č. 21 78/70, Žilina podiei 76/4404, Ing. Havel Eubomír, bytom Nešporová
1205, Kysucké Nové Mesto podiel 66/4404 v !4-ici, Ing. Valentová Dagmař, rod.
Havlová, bytom Hollého-13", -Žilina -podiel 66/4404-v '/z-'icÍ,-ŮUDr. Višňovský
Miroslav, bytom Hálková 1075, Kysucké Nové Mesto podiel 47/4404, Marcina
Dušan, bytom Na Šefranici 1243/3, '010 Ql Žilina podiel 47/4404, Trnková Žaneta,
rod. Trnková, bytom Bajzova 241 7/13, Žilina 010-Ol podiel 66/4404, Ing. Brosová
Daniela, rod. Škulcová,7bytom Antona Bernoláka 21 78/70, 010 0l podiel 47/4404
za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a
zákona č. l 82; 1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň § 15
vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/l')')1 zb., ako pozeínky zastavené stavbami vo vlastní«tve
žiadaterov

2 7 -02- 2020 L,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 40/2020

k Nakladaniu s maietkom (kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zrňadenie vecného
bremena) - k bodu č. 1l

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 922/3, ostatná plocha o výmere 656 m2 v k. ú.
Vranie, zapísaného na LV č. 1313 pre k. ú. Vranie od p. Jána Tomašca, bytom
Býtčianska 3 81/64 Považský Chlmec za cenu stanovenú mestským zastupitel'stvom
vo výške 9 840 €

IL,
2 7 -02- 2fl2aV Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 4U2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. 12

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. st'ahuie z rokovania návrh na schválenie

1. odkúpenia pozemku parc. č. KN-C 4882/4, zast. pl. a nádv. o výmere 889 m2 v k. ú.
Zilina, zapísaného na LV č. 5797 pre k. ú. Zilina za cenu stanovenú ZP 136/2019
vo výške 29 159,20 € od spoluvlastníkov:
{ng. Juraj Wilhelm, bytom Lenardova l 144/18 Bratislava v podiele l/3-na
Juraj Klučiar, bytom Saleziánska 2607/17 Žilina v podiele 1/3-na
Jozef %ikyška, bytom Terchová 2115 v podiele l/3-na

II. odporúča

1. vysporiadanie pozemku pod mestskou komunikáciou formou zámeny (zákon č.
66/2009 Z: z.)

2 7 -07.- 2020 It,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

V Žiline

Uznesenie č. 42/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena) - k bodu č. 13

%estské zastupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie
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1. odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemkov v zmysle GP 1 14/2018, 1l 1/20 18
@ l10/2018 v k. ú. Bánová zapísaných na LV č. . 1376, 3141 a 3140 v k. ú. Bánová
za cenu určenú ZP 60/2018 vo výške 28,42 €/m2 vrámci majetkovoprávneho
vysporiadania ,,Chodníka na ulici k Cintorínu" v k. ú. Bánová nasledovne:

l

29

Por.
Č.

stav podl'a E-]íaSÍ novonavrhovaný stav podl'a
GP

Vlastníci

KN-E

vlastn.

podiel

druh

pozemk
u

GP č.
die

l

nová

parcel
aC-
KN

výmer
a

vlastník - meno,
priezvisko, adresa

pre
vád

zan

Ý
podi

el

cena

€/m'

podl'a
ZP

LV F
l 1376 810/37 1 /

2

o orna

114/201
8 l

1397/1
9 4

Zvarfl< Milan,
Tatranská31ll/7 010
Ol Žilina l/20 28,42

2 1376 81 0/3 7 1 /
2

o orna

114/201
8 2

1322/3
3 204

Zvarík Milan,
Tatranská 3111 /7 010
Ol Žilina l/20 28,42

3 1376 81 0/3 7 l /
8

O oma

114/201
8 1

1397/l
9 4

Valášek Vladimír
Riečna č. 434/3 010
04 Žilina-Bánová l/80 28,42

4 1376 810/37 l /
8
o orná

114/201
8 2

1322/3
3 204

Valášek Vladimír
Riečna č. 434/3 010
04 Žilina-Bánová l/80 28,42

5 1376 81 0/3 7 l /
4

o orna

114/201
8 l

1397/l
9 4

Slahúčková Beáta r.
Štaffenová, Nám. Sv.
J. Boscu č. 74/8, 010
04 Žilina-Bánová l/40 28,42

6 1376 . 810/37 l /
4

o orna

114/201
8 2

1322/3
3 204

Slahúčková Beáta r.
Štaffenová, Nám. Sv.
J. Boscu č. 74/8, 010
04 Žilina-Bánová l/40 28,42

7 1376 810/37 1 /
8
o orna

114/201
8 1

1397/1
9 4

Mgr.Červeň Peter,
Gánovce, Sadová
364/15, 058 0l Poprad
1 l/80 28,42

8 1376 810/37 l /
8
o orna

114/201
8 2

1322/3
3 204

Mgr.Červeň Peter,
Gánovce, Sadová
364/15, 058 0l Poprad
l l/80 28,42

9 1376 81 0/3 7 l /
8

o oma

114/201
8 l

1397/l
9 4

Valášek Peter Pod

Horou 932/18, 013 0l
Teplička nad Váhom l/80 28,42

10 1376 810/37 1 /
8
o orna

114/201
8 2

1322/3
3 204

Valášek Peter Pod

Horou 932/18, 013 0l
Teplička nad Váhom l/80 28,42

11 1376 810/37 l /
8
o orna

114/201
8 l

1397/l
9 4

Ing. Bošáni Tibor,
Nám. Sv. J. Boscu č.

418/52, 010 04 Žilina-
Bánová 1/80 28,42

12 1376 810/37 1 /
8
o orna

114/201
8 2

1322/3
3 204

Ing. Bošáni Tibor,
Nám. Sv. J. Boscu č.
418/52, 010 04 Žilina-
Bánová l/80 28,42



2 'i -02- 2020

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

V Žiline
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13 1376 81 0/3 7 3 / 5 orna

114/201
8 1

1397/l
9 4

Brezáni Peter

Partizánska 1046/118,
015 0l Rajec 3/5 28,42

14 1376 81 0/3 7 3 / 5 orna

114/201
8 2

1322/3
3 204

Brezáni Peter

Partizánska 1 046/ 118,
015 0l Rajec 3/5 28,42

15 1376 81 0/3 7 l /
2

o orna

114/201
8 l

1397/l
9 4

Štaffen Pavol,
Záhradnícka 626/ l
010 04 Žilina -
Bánová 1/20 28,42

16 1376 810/37 l /
2

o orna

114/201
8 2

1322/3
3 204

Štaffen Pavol,
Záhradnícka 626/ 1

. 010 04 Žilina -
Bánová 1/20 28,42

17 3141 810/734 1 / 3 orna

111/201
8 l

1397/l
3 10

Pecková Matilda r.

Saganová, Osvety č.
193/9 010 04 Žilina-
Bánová l/3 28,42

18 3141 81 0/734 l / 3 orna

111/201
8 2

1322/3
o 81

Pecková Matilda r.

Saganová, Osvety č.
193/9 010 04 Žilina-
Bánová l/3 28,42

19 3140 810/733 l / 8 zast.pl.
110/201

8 1
1397/l

i 14

Matušíková Milada r.

Portašíková, ul.
Bláhová 453/36, 010
04 Žilina-Bánová . l/8 28,42

20 3140 810/733 l / 8 zast.pl.
110/201

8 2
1322/2

7 42

Matušíková Milada r.

Portašíková, ul.
Bláhová 453/36, 010
04 Žilina-Bánová l/8 28,42

21 3140 810/733 l / 8 zast.pl.
I10!20l

8 l
1397/l

l 14

Sobolová Miroslava r.

Sobolová, 9. mája
1176/21 02404

Kysucké Nové Mesto l/8 28,42

22 3140 810/733 1 / 8 zast.pl.
110/201

8 2
1322/2

7 42

Sobolová Miroslava r.

Sobolová, 9. mája
1176/21 02404

Kysucké Nové Mesto l/8 28,42

23 3140 810/733 l / 8 zast.pl.
110/201

8 l
1397/l

l 14

Šterclová Magdaléna
r. Portaš&ová, Pažite
516/41, 010 0l Žilina l/8 28,42

24 3140 810/733 1 / 8 zast.pl.
110/201

8 2
1322/2

7 42

Šterclová Magdaléna
r. Portašflcová, Pažite
516/41 010 0l Žilina l/8 28,42

25 3140 810/733 1 / 8 zast.pl.
110/201

8 l
1397/l

1 14

Portašfl< Miroslav r.

Portašflc, Petzvalova
3378/63 010 15
Žilina l/8 28,42

26 3140 810/733 l / 8 zast.pl.
110/201

8 2
1322/2

7 42

Portašík Miroslav r.

Portašík, Petzvalova
3378/63 010 15
Žilina l/8 28,42



NAJOM NEHNUTEI'NOSTI

v prípadoch schval'ovaných ako prípad hodný osobitného zretel'a '
3/5 vMčšinou všetkých aposlancov

Uznesenie č. 43/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredai prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena)

Mestské zastupitel'sDío v Žiline

I. st'ahuie z rokovania návrh v znení

I. schvaruje

1. uzatvoreÝiie nájomnej zmluvy na dobu neurčžtú, odo dňa účinnosti zmluvy s 3-
mesačnou výpovednou lehotou na pozemok pod garážou parc. č. KN-C 35 72/l
zast. pl. a nádv. o výmere 19 m2 v k. Z2. Žilžna za cenu 1 5 €,/m2/rok, čo predstavuje
ročný nájom 285 €, a to 3/5 váčšinou všetkých poslancov s Ing. Viliamom
Urdom, -bytom Komenského 2230/47 Žilirta, ako prípad hodný osobitného
zretera podra § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dóvodu, že
vlastník stavby ju nemá vysporiadanú azapísanú na liste vlastníctva a pre
pridelenie súpisného číslq potrebuje preukázat' právny vzt'ah k pozemku pod
garážOu.

2. uzatvorerúe nájomnej zmluvy na dóbu neurčitú, odo dňa účinnosti'zmluvy s 3-
mesačnou výpovednou lehotou na pozemok pod garážou parc. č. KN-C 1 248/40,
zast. pl. a nádv. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina za cenu 15 €/m2/rok, čo predstavuje
ročný nájom 270 €, a to 3/5 váčšinou všetkých poslancov s Ing. Ladislavom
Hudobom, bytom Mojmírova 3190/18 Zilina, ako prípad hodný osobitného
zretera podra § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a to z dóvodu, že
vlastník stavby ju nemá vysporiadanú a zapísan'ů na liste v4astníctva a pre
pridelenie súpisného čísla potrebuje preukázat' právny vzt'ah k pozemku pod
garážOu.

V Žiline 2 7 -02- 2(i20 tp
Mgr. Pe'ter F'iabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenié č. 44/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa, odpredai, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena)

Mestské zastupitei'stvo v Žiline

I. schvaruie
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1.

a) uzátvorenie dodatku k nájomnej zmluve 3 0201 /NZ- 1 84/20 1. 8/Bytčica/ l 86/Sl na
dobu určitú, ato od Ol.03.2020 do 31.08.2020 na pozernky vzmysle GP
36315583-035-2018 v k. ú. Bytčica za cenu stanovenú ZP č. 74/2018 vo výške
740,86 €, a to 3/5 váčšinou všetkých poslancov so spoločnost'ou NDS, a. s.
Bratislava, IČO: 35 919 001, ako aj doplatok za užívanie pozemkov zo stranya)

íčispoločnosti NDS a.s., Bratislava, IČO: 35 919 001, za obdobie od Ol.l2.20l9
do 29.02.2020 vo výške 306,4 1 €, ako prípad hodný osobitného zretera podl'a §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z., a to v súvislosti s výstavbou ,,Dl
Diarničný privádzač Lietavská Lúčka ff Žilina, II. etapa".
Ide o nasledovné pozernky:

6) uzatvorenie dodatku k náj omnej zmluve 3 0201 íNZ-4 l 5/20 1 8/Bytčica/ 1 86/Sl na
dobu určitú, ato od 01.03.2020 do 31.08.2020 na pozemky vzmysle GP
36315583-080-2013-088 v k. ú. Bytčica za cenu stanovenú ZP č. 92/2018 vo
výške 344,48 €, a to 3/5 váčšinou všetkých poslancov so spoločnost'ou NDS, a.
s.- Bratislava, IČO: 35 919 001, ako aj doplatok za užívanie pozemkov zo strany
spoločnosti NDS a.s., Bratislava, IČO: 35 919 001, za obdobie od 15.12.20l9
do 29.02.2020 vo výške 144,94 €, ako prípad hodný osobitného zretera podl'a
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z., a to v súvislosti s výstavbou ,,Dl
Dial'ničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa".

?
ť 19 84 I 2,84

$7 20 25 2,84
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2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, a to odo dňa účinnosti zmluvy s 3-
mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí
budovy KD č. s. 60 Zástranie:
miestnost' o rozlohe 3,20 x 1,80 m, miestnost' o rozlohe 9,35 x 4,92 m a vonkajší
priestor o výmere 27,06 m2, a to 3/5 váčšinou všetkých poslancov s Dobrovol'ným
hasičským zborom Mesta Žilina - Zástranie za éenu nájmu l €/rok/celý predmet
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nájmu, ako prípad hodný osobitného zretel'a podra § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
13 8/ 1991 Zb. z d«"vodu verejnoprospešnej čimnosti.

3.

a) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s 3-
mesačnou výpovednou lehotou na nebytové priestory učebne v pavilóne F
apavilóne G v budove ZŠ, chodbové-priestory vpavilóne G, kabinet pre
učitel'ov v pavilóne G, o celkovej výmere do 500 m" a to 3/5 váčšinou všetkých
poslancov so Základnou umeleckou školou F. Špániho, Martinská ul. č. 19, 010
'08 'ŽiÍÍna,a IČO :-0032-1 ;96,a;a-cenu ';iájmu počas F§kols'kého ;oka"september-'jún
vo výške l €/hodina + prevádzkové nálélady 4 €/hodina, čo predstavuje spolu
čiastku 5 €/hodina, v čase letných prázdni.n júl - august cena nájmu l €/mesiac
bez prevádzkoyých nákladov ako prípad hodný osobitného zretel'a podl'a § 9a,
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí za účelom
prevádzkovania elokovaného pracoviska ZUŠ F. Špániho, Žilina ako mestskej
rozpoČtovej organizácie.

b) Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s 3-
mesačnou výpóvednou lehotou na nebytové priestory štyri účebne ZŠ
s príslušenstvom a chodbovými priestormi, čo predstavuje dve elokované triedy
MŠ spríslušenstvom achodbovými priestormi na prízemí budovy ZŠ so
samostatným vchodom nachádzajúce sa vZŠ Námestie mladosti -1, Žilina
o celkovej výmere 482,16 m2 a na oplotené detské ihrisko nacháďzajúce sa
v areáli ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina o celkovej výmere 760 m2 a to 3/5
váčšinou všetkých poslancov s'Materskou školou Petzvalova 8,01015 Žilina,
IČO: 37904973, za cenu nájmu vo výške 2 €/mesiac + 1/IÍ z celkových
prevádzkových nákladov - čiastka vzmysle Dohody o refundácii
prevádzkových nákladov /rok, ako prípad hodný osobitného zretel'a podra § 9a,
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí za účelom
prevádzkovania elokovaných tried MŠ Petzvalova na s'ídlisku Hájik.

4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou
s MsHKM Žilina, s. r.- o. Športová 5, 010 0l Žiliria, IČO: 47 655 071, na čast' objéktu
súpisné číslo 8340, postaveného na pozernku parc. č. KN-C 3242/8, zastayaná
plocha a nádvorie v k. ú; Žilina, o výmere 22'),70 m"' Za účelom vybudqvania
tréningového centra mládeže pre potreby všetkých vekových kategórií MsHKM
žilina, ktoré by pozostávalo zo strelnice sumelým radom, posilňovne, či
rozcvičovne, za cenu l € ročne za celý predmet nájmu, a to 3/5 váčšinou všetkých
poslancov, ako prípad hodný osobitného zretera podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. l 38/1991 Zb. z dóvodu rozvoja Mestského hokejového klubu mládeže v Žiline.

5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou
sTelovýchovná jednota JEDNOTA Bánová, Závodského 758/194, 010 04
Žilina, -IČO: 00 688 851, na pozemky v k. ú. Bánová:

parc. č. KN-C 51 5/4, ostatná plocha o výmere 7228 m2
parc. č. KN-C 516, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 =2
parc. č. KN-C 511/12, zastavaná plocha a nádvorje o výmere 241 m"
parc. č. KN-C 51 5/18, ostatná plocha o výmere 813 m2

pod vybudovaným futbalovým ihriskom s celým zázemím za cenu l € ročne za celý
predmet nájmu, a to 3/5 váčšjnou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného
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V Ziline

zretel'a podl'a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dóvodu rozvo3a
futbalového klubu Telovýchovná jednota Bánová.

2 7 -02- 2020 LL?. Í

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žiliná

VECNÉ BREMENÁ
(schval'ované nadpolovičnou v»čšinou)

Uznesenie č. 45/2020

k Nakladaniu smaietkom{kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena)

Mestské zastupžtel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1.

V Žiline

zriadenie vecného bremena ,,in rem" v prospech vlastníka nehnuterností parc. č.
KN-C: 4702/3, 4795/9 a 4795/23, zapísaných na L,V č. 5833 vk. ú. Žilina,
spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. KN-C 4795/24, ostatná plocha
o výmere 102 m2 v k. ú. Žilina strpiet' právo prechodu a prejazdu motorovými
vozidlami za jednorazovú odplatu v zmýsle ZP l/2019 v celkovej výške l 167,26 €,
ktorá bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 99,98 €

2 7 -02- 2U2D

%

.L,
Mgr. Peter Fiabáne

prirnátor mesta Žilina

Uznesenie č. 46/2020

k Nakladaniu smajetkom (kúpa, odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného
bremena) a

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie

1. Zriadenie vecného bremena ,,in rem" v prospech vlastníka nehnuternosti parC; č.
KN-C 7022/17, zapísaného na 'LV č. 10326 v k. ú. Žilina, spočívajúce v povinnosti
vlastníka pozemku parc. č. KN-C 7023/15, zast. pl. anádv. vrozsahu 21 m2
v zmysle GP 36442500-285/20 19 v k. ú. Zilina strpiet' právo uloženia inžinierskych
sietí - vodovod, splašková kanalizácia aich ochranného pásma, vstupovat' na
zat'aženú nehnutel'nost' v zmysle GP 36442500-285/2019 za účelom ich užívania
aúdržby v SúviSloSti so stavbou: ,,TRUCK CENTRUM Žilina, Prestavba časti
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areálu Slovpanel ul. Kamenná Žilina" za jednorazovú odplatu stanovenú ZP 51 /20 l 9
vo výške 310,69 €. .

2. Zriadenie vecného bremena ,,in personam" medzi Mestom Žilina ako povinným
z.vecného bremena a COOP Jednota Žilina SD, so sídlom Predmestská -71 Žili'ria,
IČO: 00 169 048 ako investorom, ktoré spočíva v poviruiósti vlastníka zat'aženého
pozemku parc. č. KN-C 6312/1, ostat. pl. v rozsahu 63 m2 v zmysle GP l 3/20 19 v k.
Ó. Žilina-strpiet' právo' zriadenia auloženia inžinierskych sietí (prekládka NN
rozvodu a prekládka prípojky NN) vrátane ich ochranného pásma, právo užívánia,
prevádzkovania, opravy, vstupu osób a vjazd vozidiel z dóvodu prevádzky a údržby
zariadení, a to v íozsahu vyznačenom v GP č. 13/2019 v prospech oprávneného
z vécného bremena, ktorým je Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8 Žilina, IČO: 36 442 151 za jednorazovú odplatu stanovenú ZP
45/2019 vo výške 395,19 €, ktorá bola zvýšená'o hodnotu ZP vo výške 195 €.

3.

V Žiline

Zriadenie vecného bremena ,,in rem" v prospech oprávneného z vecného bremena,
ako vlastníka nehnuterností v k. ú. Zádubnie parc. č. KN-C 455/87, 465/7 a stavby-
č. s. 209, postavenej .na pozernku KN-C 456/4, stavbám bez súpisného čísla
postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 452/ l a 452/2 zapísaných na LV 819 pre
k. ú. Zádubnie, spočívajúce v povirínosti vlastníka pozemku parc. č. KN-C 455/88,
zast. pl. o výmere 178 m2 v zmysle GP 52/2018 v k. ú. Zmdubnie strpiet' právo
prechodu pešo, ako aj motorovými vozidlarni za jednorazovú úhradu určenú ZP
14/2019 vo výške 744,23 €.

2 7 -02- 2020 IL
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

OSTATNÉ

Uznesenie:č. 47/2020

k Nakladaniu smaietkom (kúpa,
bremena) - k bodu č. 3

odpredai, prenáiom, zámena, zriadenie vecného

Mestské zastupitel'stúo v Žiline

I. schvaruie

1. prebytočnost' nehnutel'ného majetku, a to pozemkov o celkovej výmere 2 609 m2
ato:

parc. č. KN-C. 4758/68, zast. pl. a nádv. o výmere 1878 m2 v k. ú. Žilina
parc. č. KN-C 2312/1, zast. pl. a nádv. o výmere 328 m2 v zrnysle GP 164/2019 v k.
ú. Závodie

parc. č. KN-C 6303/4, ostat. pl. o výmere 218 m2 v zmysle GP 36442500-271/2018
k.ú2ilina
parc. č. KN-C 6303/5, ostat. pl. o výmere 50 m2 v zmysle GP 36442500-271/2018
k. ú. Žilina
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parc. č. KN-C 6303/6, qstat. pl. o výmere 32 m2 v zmysle GP 36442500-271/2018
k. ú. Žilina
parc. č. KN-C 6303/9, zast.pl. a nádv.'o výmere 56 m2 v zrnysle GP 36442500-
170/2019 k. ú. Žilina
parc. č. KN-C 6303/l 1, zast. pl. a nádv. o výmere 23 m2 v zmysle GP 3644250G-
170/2019 k. ú. Žilina
parc. č. KN-C 6303/13, zast. pl. a nádv. o výmere 24 m2 v zmysle GP 36442500-
l70/20 19 k. ú. Žilina
a ich bezodplatnú zámenu 3/5 váčšinou všetkých poslancoy za pozemky o celkovej
výmere 3 486 m"
vo vlastníctve Ing. Romana Kompiša, bytom Železničná 58 Teplička nad Váhom,
zapísané na LV č. 10219 v k. ú. Zilina nasledovne:
parc. č. KN-C 4758/9, zast. pl. a nádv. o výmere 139 m2
parc. č. KN-Č 4758/25, ostat. pl. o výmere 149 m2
parc. č. KN-C 4766/1, zast, pl. a nádv. o výmere 1539 m2
parc. č. KN-C 4766/9, zast, pl. a nádv. o výmere 470 m2
parc. č. ?-C 4766/5 1, zast; pl. a nádv. o výmere 16 m2
parc. č. KN-C 4766/82, zast. pl. a nádv. o výrnere 40 m:
parc. č. KN-C 601 7/22, vodná plocha o výmere 349 m2
parc. č. KN-C 601 7/23, vodná plocha o výmere 66 m2
parc. č. KN-C 4767/26, zast. pl. a nádv. o výrnere 545 m2
parc. č. KN-C 4921/192, zast. pl. a nádv. o výmere 108 m2
parc. č. KN-C 4921/196, zast. pl. a nádv. o výmere 65 m2
ako prípad hodný osobitného zretera podra § 9a odst. 8 písm. e) zák. č. 138/91 Zb.
o majetku obcí z dóvodu majetkovoprávneho vysporiadania nehnuterností pod
komunikáciami.

2. uzatvorenie dodatku,. č. l kZmluve onájme pozemku č. .32i/právne/2017
uzatvorenej dňa 29.05.20l7 s týmito podstatnými náležitost'ami:

a) zmluvné strany dodatku: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizmu
1, 01131 Žilina, IČO: 0 321 796 (prenajímater) a TOP VISION, s.r.o. so sídlorn
Odbojárska 9, 038 61, Vrútky, IČO: 36 419 885 (nájomca),

b) predmet dodatkú: dohoda zmluvných strán ozrušení I»redkupného práva
nájomcu kpozemku, parc. č. KN-C 4758/68, zastavané plochy anádvoria
o Ýýmere 1878 m2, zapísaného v prospech Mesta Žilina na LV č.- 1100 v k. ú. '
Žilina.

3.

a) zriadenie bezodplátného vecného bremena na pozemkoch KN-C 6303/4,
6303/5, 6303/6 'Ůzmysle GP 36442500-271/2018 k,ú.Ž,ilina, spočívajúceho
vpovinnosti vlastníka ako povinného zvecného bremena strpiet' na
nehnutel'nostiach vybudovanie stavby - chodník pre peších, alebo pre cyklistov
Mestorn Žilina, ako oprávneným z vecného bremena.-

b) zriadenÍe bezodplatného vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 2312/l
v zmysle GP 164/2019 v k. ú. Závodie, spočívajúceho v povinnosti vlastníka
ako povimiého z vecného bremena strpiet' na nehnuternosti vybudovanie stavby
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- cesta pre motorové vozidlá Mestom Žilina ako oprávneným zvecného
bremena.

V Žiline 2 7 -02- 2020
l,,,

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 48/2020

k Návrhu na schválenie memoranďa o spolupráci pri poskytovaní sociálnych ,služieb pre
l'udí bez domova

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. memorandurn o spolupráci pri poskytovaní sociálnych služieb pre rudí bez domova
s týmito podstatnýrni náležitost'ami:

a) strany memoranda: Mesto Žilina, so sídlom: Námestie obetí komunizírm 1,
Oll 3-l Žilina, IČO: 00 321 796, Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, so
sídlom: ul. Jána Kalinčiaka 1, 010 0l Žilina, IČO: 42 063 043, Diecézna charita
Žiliná, so sídlom: Predrnestská 12, 010 0l Žilina, IČO: 42 065 895,

b) predmet memoranda: Ůprava práv apovinností strán memoranda
poskytovaní sociálnych služieb pre rudí bez domova,

prl

c) závMzky vyplývajúce stranám memoranda:

1. Mesto sa zavMzuje:

1.1. v zákonom dovolenej forme poskytnút' Rímskokatolíckej cirkvi podpom
vo výške maximálne 200 000,- € (slovom dvestotisíc eur), pričom presná
hodnota podpory bude určená na základe jasnéhó spósobu podl'a písm.
a) a b) tohto bodu, a to spósobom:

a) prioritne odkúpením spoluvlastníckeho podielu na nehnutel'nosti -
stalvba: dom + prístavba so súp. č. 423, nachádzajúcej sa na
Bratislavskej ul. vŽiline, postavenej na parc. č. KN-C 1602/1,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 656 m2 zapísanej na LV č.
8382 vedenom Okresným úradom Žilina, kátastrálriym odborom pre
kat. úz. Žilina v prospech výlučného vlastnfka Rímskokatolíckej
cirkvi, Žilinskej 'diecézy (d"alej len ,,Nehnutel'nost"') vo výške
maximálne 49/100, resp. podiel zodpovedajúci cene vo výške
maximálne 200 000,- €. Hodnota Nehnuternosti bude určená na
základe znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí na
vlastné náklady Mesto. Strany mem«yranda berú na vedomie, že ?
podmienkou uzatvorenia kúpnej zmhívy je schválenie kúpy
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spoluvlastníckeho podielu
zastupiterstvom Žilina,

na Nehnuternosti Mestskýrn

b) alebó iným spósobom napr. poskytnutím finančných prostriedkov na
základe zmluvy o poskytnutí dotácie, pokiar takýto spósob pripúšt'a
platná legislatíva,

1.2. v prípade, že mesto nadobudne spoluvlastnícke právo k Nehnuternosti
vzmysle bodu 1.1 písm. a) tohto uznesenia, predložit' Mestskému
zastupitel'stvu na schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy na čast'
Nehnuternosti vo vlastníctve mesta na dobu určitú, 20 rokov odo dňa
účinnosti zmluvy smožnost'ou opakovaného predÍženia nájmu
s Diecéznou charitou za cenu 1,00 €/rok/celý predmet nájmu, za účelom
poskytovania sociálnych služieb pre rudí bez domova a

1.3. zriadit' právo spátnej kúpy k podielu na Nehnuternosti po dobu 20 rokov
odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy vprospech
Rímskokatolíckej cirkvi, za cenu určenú na základe znaleckého posudku,
ktorého vypracovanié zabezpečí ,na vlastné náklady Mesto,

2. Rímskokatolícka cirkev sa zavMzuje 'využívat' Nehnutel'nost'
poskytovanie sociálnych služieb pre rudí bez domova,

d) doba, na ktorú sa memorandum uzatvára: memorandum sa uzatvára na dobu
určitú, odo dňa účinnosti memoranda do splnenia všetkých závázkov z neho
vyplývajúcich stranárn memoranda,

na

V Žiline

e) ukončenie memoranda:
* uplynutím doby, na ktorú je uzavreté,
* písoínnou dohodou strán memoranda,
* písomnou výpoved'ou ktorejkol'vek zo strán memoranda

s dvójmesačnou výpovednou lehotou počítanou od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, vktorom bola výpoved' doručená d'alším
stranárn memoranda.

2 7 -Ol- 2a20 L5
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 49/2020

k Návrhu na schválenie predaia osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX,
ročník 2015

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. berie na vedomie
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1. cenovú ponuku doručenú záujemcom, LuMako s.r.o., o kúpu majetku mesta, a to
osobného automobilu Audi A8 Long 3.O'. TDi V6 quattro, ročník 20! 5, EČV: ZA
636 GX v lehote určenej v oznámení 0 zámere predat' majetok mesta priamym
predaj om,

II. schvaruie

1. predaj maj etku mesta a to osobného automobilu Audi A8 Long 3 .o. TDi V6 quattro,
ročník 2015, EČV: ZA 636 GX LuMako s.r.o., Karpatské nárnestie IOA, 831 06
Bratislava za cenu 36 000,- € formou bezúročného splátkového kalendára po dobu
1 kalendárneho roku.

V Žiline 2 7 -02- 2020

ř'

LL.
Mgr. Peter, Fiabáne

primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 50/2020

k Zámeru mesta Žilina uchádzat' sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schval'uie

1. zámer prípravy a predloženia Prihlášký mesta Žilina v rámci Výzvy na predkladanie
prihlášok do akcie Únie ,,Európske hlavné mesto kultúry" v Slovenskej republike na
rok 2026 vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

2. mimoriadny vklad do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na
zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou Prihlášky mesta Žilina a podporných
aktivít a dokumentov v rámci Výzvy na predkladanie prihlášok do akcie Únie
,,Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026" vo výške
100 000,- Eur. '

II. žiada

1. vecne príslušný odbor rnesjského úradu v spolupráci s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu %alá Fatra o predloženie inform3tívnej správy a vyúčtovania
finančných prostriedkov na prípravu Prihlášky a podporných aktivít a dokumentov
do 31.12.2020.

V Žiline

t

2 7 -02- vsva tí,,
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Uznesenie ě. 51/2020

k Návrhu na schválenie delegovaných zástupcov zriad'ovatel'a do rád škól a šk«jlských
zariadení na nové funkčné obdobie rád škól a školských zariadení

Mestské zastupžterstvo v Žiline

I, schvaruje

1. delegovanie zástupcov zriad'ovatel'a do rád škól a školských zariadení na nové funkčné
obdobie rád škól a školských zariadení',

40

Mgr. Iveta Martinková Rada školy pri ZUŠ L. Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
Rada školy pri ZUS F. Spániho, Martinská 9, Zilina
Rada školy pri MS, Trnavská 2993/2 1, Zilina

Ing. arch. Dušan Maňák Rada školy pri ZŠ, Jarná 20, Žilina
Rada školy pri ZS, V. Javorku 32, Žilina
Rada školy pri MS, Bajzova 9, Zilina
Rada školy pri MS, Jarná 2602/7, Žilina

Mgr. Ing. Peter Ničík Rada školy pri ZŠ, Jarná 20, Žilina
Rada školy pri MŠ, Stavbárska 4, Žilina

Ing. Patrik Groma, PhD. Rada školy pri ZŠ, Karpatská 8063/ 1l, Žilina
Rada školy pri MŠ, Nám. J. Borodáča 6, Zilina
Rada školy pri MS, Gemerská 1772, Žilina
Rada školy pri ZUS F. Spániho, Martinská 9, Žilina

MUDr. Peter Durmis Rada školy pri ZŠ, Lichardova 24, Žilina
Rada školy pri ZS, V. Javorku 32, Zilina
Rada školy pri MS, Puškinova 21 65/3A, Žilina

Mgr. Peter Cibulka Rada školy pri ZŠ, Limbová 30, Žilina
Rada školy pri MŠ, Limbová 26, Žilina

Mgr. Martin Barčík Rada školy pri ZŠ, Martinská 20, Žilina
Rada školy pri MS, Trnavska 2993/2 1, Žilina
Rada školy pri ZS, Karpatská 8063/l 1, Žilina

Ing. Euboš Plešinger Rada školy pri ZŠ, Námestie mladosti 1, Žilina
Rada školy pri ZUŠ F. Špániho, Martinská 9, Žilina

PaedDr. Ludrnila Chodelková Rada školy pri MŠ, A. Krnet'a 15, Žilina
Rada školy pri MŠ, Suvorovova 2797/20, Žilina
Rada školského zariadenia pri CVČ, Kuzmányho 105, Žilina
Rada školy pri ZŠ, Námestie mladosti 1, Žilina

Ing. Ján Pažický Rada školy pri ZŠ, Slov. dobrovorníkov 122/7, Žilina
Ing. L'ubomír Bechný Rada školy pri ZUŠ L. Árvaya, Dolný-Val 12, Žilina

Radá školy pri MS, Limbová 26, Zilina
Mgr. Anton Trnovec Rada školy pri ZUŠ L. Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
Ing. Ján Ničík Rada školy pri ZUŠ F. Špániho, Martinská 9, Žilina

Rada školy pri MŠ, Petzvalova 8, Žilina
Mgr. Vladimír Randa Rada školy pri ZŠ, Lichardova 24, Žilina

Rada školy pri ZŠ, Jarná 20, Žilina
Rada školy pri ZŠ, V. Javorku 32, Žilina
Rada školy pri MŠ, Bajzova 9, Žilina
Rada školy pri MŠ, Jarná 2602/7, Žilina

Mgr. Jana Filipová Rada školy pri MŠ, Nám. J. Borodáča 6, Žilina



1

l

II. schvaruie:

1. odvolan.ie delegovaného zástupcu zriad'ovatera, Mgr. Danu Královú, z Rady školy pri
ZŠ s MŠ, Brodmanská l10/1 7,-Žilina
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Rada školy pri MŠ, Gemerská 1772, Žilina
Mgr. Miriaín Šuteková Rada školy pri ZŠ, Karpatská 8063/ 1l, Žilina

Rada školy pri ZŠ, Martinská 20, Žilina
Rada školý pri MŠ, Nám. J. Borodáča 7 Žilina

5

Rada školského zariadenia pri CVC, Kuzmányho 105, Žiliní
Ing. Barbora Birnerová, PhD. Rada školy pri ZŠ, Lichardova 24, Žilina .

Rada školy pri ZUS L. Arvaya, Dolný Val 12, Žilina
Rada školy pri MS, A. Kmet'a 15, Zilina
Rada školy pri MS, Puškinova 2165/3A, Žilina
Rada školy pri MS, Suvorovova 2797/20, Žilina

MUDr. Igor Habánik Rada školy pri ZŠ, Lichardova 24, Žilina
Rada školy pri ZŠ, Jarná 20, Žilina
Rada školy pri MŠ, Stavbárska 4, Žilina
Rada školy pri MŠ, Jarná 2602/7, Zilina

Ing. František Talapka Rada školy pri ZŠ, Limbová 30, Žilina
Rada školy pri MS, Limbová 26, Zilina

Mgr. Dominik Hriník Rada školy pri ZŠ, Limbová 30, Žilina
Rada školského zariadenia píi CVČ, Kuzmányho 105, Žilina

JUDr. Jozef Augustín, PhD. Rada školy pri ZŠ, Slov. dobrovol'níkov 122/7, Žilina
Rada školy pri MŠ, Študentská 15/3, Žilina
Rada školy pri MŠ, Kultúrna 284/1 1, Žilina
Rada školy pri MŠ, Cesta k vodojemu 3864, Žilina

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. Rada školy pri ZŠ, Slov. dobrovol'níkov 122/7, Žilina
Rada školy pri MŠ, Dedinská l/1, Žilina
Rada školy pri MS, Rybné námestie 1/ 1, Žilina

Mgr. Marek Richter, PhD. Rada školy pri MŠ, Predmestská 27, Žilina
Rada školy pri MŠ, Čajakova 4A, Žilina

Mgr. Róbert Kašša Rada školy pri MŠ, Nám. J. Borodáča 7, Žilina
Rada školy pri ZŠ, Martinská 20, Žilina
Rada školy pri MS, Trnavská 2993/2 1, Žilina

Mgr. Zuzana Balogová Rada školy pri MŠ, Čajakova 4A, Žilina
Rada školy pri MS, Suvorovova 2797/20, Žilina

Mgr. Lukáš Milan Rada školy pri MŠ, Petzvalova 8, Žilina
Rada školy pri ZS, Nárnestie mladosti 1, Zilina

PaedDr. Viera Popluhárová Rada školy pri ZŠ, Námestie mladosti 1, Žilina
Rada školy pri ZS, Karpatská 8063/1 1, Žilina
Rada školy pri MS, Suvorovova 2797/20, Žilina
Rada školy pri MS, Trnavská 2993/2 1, Žilina

PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD Rada školy pri ZŠ, Slov. dobrovol'níkov 122/7, Žilina
Ing. Monika Ftorková Rada školy pri ZŠ, Martinská 20, Žilina '
Jozef Valášek Rada školy pri ZŠ, V. Javorku 32, Žilina
PaedDr. Mi}ena Demková
(vedůca oddelenia ŠaM)

Rada školy pri ZŠ, Limbová 30, Žilina
Rada školy pri MS, Limbova 26, Zilina
Rada školy pri MS, Jarná 2602/7, Zilina
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2. delegovanie zástupcu zriad'ovatel'a, PaedI)r. Milenu Demkovú, do Rady školy pri ZŠelegovanie zástupcu zriad'ovate]
MŠ, Brodňanská 11 0/17, Žilinas

L-,
2 7 -o2- 2020V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 52/2020

k Návrhu všeobecne závMzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne
závMzné nariadenie č. l/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnei umeleckej škol'y, diet'a materskei školy a diet'a školského zariadenia
v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. Všeobecne závázné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záviné
nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, diet'a materskej školy a diet'a školského zariadenia v znení
VZN č. 3/20 19a VZN č. 24/20 19

V Žiline 2 y -[12- 2020 IQ
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

l

Uznesenie č. 53/2020

k Návrhu všeobecne závMzného nariadenia, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne,závMzné
nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určuiú školské obvody základných škól v zriad'ovatel'skej
pósobnosti Mesta Žilina

Mestské zastupiter$o v Žiline

I. schvaruie

1. Všeobecne závmné nariadenie č. 3/2020, ktqrým sa mení a dopÍňa VZN č. 5/2019,
ktorým sa určujú škólské obvody základných škól v zriad'ovatel'skej p«"sobnosti Mesta
Žilina.

V Žiline 2 7 -02- 2G20 L'-,?
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 54/2020

k Návrhu na schválenie členov grantových komisií a ělenov komisie pre športové dotácie
mesta na rok 2020

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. Návrh na schválenie členov grantových koínjsií a členov komisie pre športové dotácie
mesta na rok 2020

2 7 -02- 2020
IL,

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

V Žiline

Uznesenie č. 55/2020

k Informatívnei správe o systéme prerozderovania dotácií na šport

Mest,ské zastupžterstvo v Žiline

I. berieana vedomie

1. Iriformatívnu správu o systéme prerozderovania dotácií na šport

II. schval'uie

1. návrh, že kritériá na základe, ktorých sa bude prerozderovat' 100 000 € na podporu
vrcho!ového športu na rok 2020, bude schval'ovat' mestské zastupiterstvo

L?
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

2 7 -02- 2020V Žiline

Uznesenie č. 56/2020

k Zavedeíiiu ekonomicÍkých motivačných nástroiov pre obyvaterov mesta Žilina na
zvýšenie triedenia odpadu

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schvaruie

1. za účelom óchrany životného prostredia formou postupného zníženia miery
skládkovania komunálneho odpadu, splnenia stým súvÍsiacich legislatívnych
povinnostf mesta azároveň zmiernenia každoročného predpokladaného nárástu
poplatku za komunálny odpad ás tým súvisiaceho ekonomického dopadu na
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1.

obyvaterov Mesta Žilina, zámer zavedenia spravodlivého a motivačného systému pre
triedenie kornunálnych odpadov obyvatel'mi mesta, vrátane triedenia biologického
odpadu

II. žiada

prednostu MsÚ v Žiline, aby v spolupráci é; Odborom správy verejného priestranstva
aživotného prostredia, zmluvnou spoločnost'ou zabezpečujúcou odpadové
hospodárstvo na území mesta, d'alšími odborníkmi na životná prostredie a odpadové
hospodárstvo avsúčinnosti sKomisiou živótného prostredia, vypracovali štúdiu
zavedenia ekonomických motivačných nástrojov pre oť»yvaterov, nutnej infraštniktúry,
predpokladáných nákladov, úspor ačasového rárnca implementácie jednotlivých
krokov zabezpečujúcich splnenie legislatívnych povinností a zavedenie spravodlivého
a motivačného systému pre triedenie komunálnych odpadov obyvatel'mi mesta. Štúdia
bude podkladom pre vypracovanie realizačného projektu a nóvého znenia súvisiacich
VZN, najmá VZN o poplatku za komunálny pdpad a VZN o odpadoch

?'

IL,

l

2 7 -02- 2020V Žiline
Mgr. Peter Fiab?áne

primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 57/2020

k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva v Žiline

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie

1. 4Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiterstva v Žiline

VÝKON UZNESENIA POZASTAVENÝ
v zmysl* % 13 ods. 6 dkopa č. 369/1990 Zb.

V Žiline
Mgr. Peter Fiabáne

primátór mesta Žilina

Uznesenie č. 58/2020

ku Zmene výšky povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadatel'a zo schválenei
sumy oprávnených výdavkov na proiekt v grantovom systéme mesta Zilina

Mestské zastupitel'stvo v Žiline

I. schvaruie
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1. Výška povinného spolufinancóvania grantu zo strany žiadatel'a bude minimálne 30%
zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 1 5% móže
žiadater pokryt' vo forrrie neplatenej dobrovorníckej práce.

2. Toto uznesenie sa netýka žiadosti o inštitucionálnu podporu

V Žiline 2 7 -02- 2020 '
LL?

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie ě. 59/2020

ku Zmene pomeru bežných a kapitálových výdavkov v rámci čerpania prostriedkov
.Vpohotovostných zdroiov mesta Žilina

Mestské zastupiterstvo v Žiline

I. schval'uie

1. Možnost' zmeny porrieru bežných akapitálových výdavkov vrámci čerpania
prostriedkov pohotovostných zdro3ov jednotlivých výborov mestských častí pre
príslušný rok.

Na riadnom Mestskom zastupiterstve najneskoršie do konca apríla daného roku,
poslanci výboru mestskej časti oznámia zmenu pomeru bežných a kapitálových
výdavkov z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských
častiach.

Požiadavky je potrebné zaradit' do rozpočtu v požadovanej výške na k'Ónkrétnu
položku na vecne príslušný odbor s akciou 20111 (pohotóvóstný fond) po schválení
mestským zastupiterstvom.

V Žiline 2 7 -02- 2020

%

t5
Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta jilina
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