
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.10.2008 
 
Uznesenie č. 146/2008 
 
Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 
 
Uznesenie č. 147/2008 
 
Správa o výsledku kontroly vykonanej zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR 
v Meste Žilina, prijatých opatreniach a ich následného plnenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly 
uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly 
hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel 

 
2. poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline boli oboznámení s výsledkami 

kontroly ako aj  prijatými a následne splnenými opatreniami na odstránenie 
nedostatkov vyplývajúcich z kontroly  
 

II. berie na vedomie 
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1. Správu NKÚ SR o výsledku kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka 
obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej 
má mesto vlastnícky podiel 

 
 
Uznesenie č. 148/2008 
 
Správa o kontrole prác vykonaných na cintorínoch v prímestských častiach – Úloha 
zadaná uznesením č. 3/2008 zo dňa 11.2.2008 /doplnená úloha na žiadosť poslancov MZ/ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Správu č. 10/2008  z vykonanej kontroly dodržiavania Smernice prednostu 
mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní 
komunálnych služieb v meste Žilina a kontrolu vykonaných prác na 
cintorínoch v prímestských častiach v súlade so VZN č. 8/2007 - Zásady 
prevádzkovania pohrebísk v meste Žilina 

 
 
Uznesenie č. 149/2008 
 
Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných 
pamätihodností mesta Žilina 
  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Objekty: 
  

01 – Dom smútku 
  02 – Krytá plaváreň 
  03 – Športová hala 
  04 – Spojené elektrárne Slovenska 
  05 – Ciachovňa 
  06 – Mestská vila na Hálkovej ulici 
  07 – Obytný dom na Námestí požiarnikov 

 
za pamätihodnosti mesta Žilina a ich zapísanie do Zoznamu evidovaných 
pamätihodností mesta Žilina 

 
 
Uznesenie č. 150/2008 
 
Koncepcia rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 
 

1. Koncepciu rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky 
 
 
Uznesenie č. 151/2008 
 
Koncepcia rozvoja IS MsÚ Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Koncepciu rozvoja IS MsÚ Žilina 

 
Uznesenie č. 152/2008 
 
Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s.  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Správu o činnosti MsHK Žilina, a.s. 
 
 
Uznesenie č. 153/2008 
 
Zmena v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. so sídlom 
Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193 a to schváliť p. Michala Altusa, 
nar. 25.03.1975 ako zástupcu za Mesto Žilina, za člena predstavenstva 
namiesto odvolaného člena predstavenstva Ing. Jána Barčáka 

 
 
Uznesenie č. 154/2008 
 
Doplnenie správy o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 

1. doplnenie Správy o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008 
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Uznesenie č. 155/2008 
 
Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1.-31.8.2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 

1. Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1. – 31.8.2008 

 
Uznesenie č. 156/2008 
 
Informatívna správa o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, 
príspevkovej organizácie, za I. polrok 2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta 
Žilina, príspevkovej organizácie, za I. polrok 2008 

 
 
Uznesenie č. 157/2008 
 
Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom 
roku 2008/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina 
v školskom roku 2008/2009 

 
 

Uznesenie č. 158/2008 
 
Rozpis položky nájom rozpočtu Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina na obdobie 
od 1.9.2008 do 31.12.2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Rozpis  položky  nájom  rozpočtu  Centra voľného  času, Pivovarská 1, Žilina  
na obdobie od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 
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Uznesenie č. 159/2008 
 
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. výsledok hospodárenia k 30.6.2008 predstavuje  priebežný prebytok vo výške 
164 577 tis. Sk. Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku 
rozpočtového roka 2008 

 
II. berie na vedomie 

 
1. Informatívnu správu o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.6.2008 

 
 
Uznesenie č. 160/2008 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu  
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 5/2008 

 
 
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008 
 
 
Uznesenie č. 161/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 je vypracovaný na základe 
zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo 
výdavkovej časti rozpočtu.  

 
II. schvaľuje 

 
1. návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 tak ako je predložený 
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Uznesenie č. 162/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje, že 
 

1. primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu 
rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných 
finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej 
klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej 
funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta, a aby tieto 
zmeny rozpočtu boli predložené v písomnej podobe na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve 

 
 
Uznesenie č. 163/2008 
 
Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 

1. práce súvisiace so zavedením eura postupujú v súlade so schváleným Plánom 
mesta Žilina na zavedenie eura 

 
II. berie na vedomie 

 
1. plnenie prijatých  úloh, na zasadnutí riadiacej pracovnej skupiny dňa 

10.7.2008, súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina 
 

2. Záznam o výsledku kontroly dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií 
verejnej správy pri zabezpečení ich pripravenosti na zavedenie eura 
v Slovenskej republike, Mesto Žilina, ktorú vykonal NKÚ SR v období jún – 
august 2008 

 
 

Uznesenie č. 164/2008 
 
Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. zmenu Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina s účinnosťou od 
15.10.2008 

 
II. ukladá 
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1. prednostovi Mestského úradu v Žiline vydať úplné znenie Pracovného 
poriadku zamestnancov Mesta Žilina v znení schválenej zmeny 

T: 15.10.2008 
 
 
Uznesenie č. 165/2008 
 
Výška spolufinancovania na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina 
prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. spolufinancovanie na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste 
Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore 
a samospráve“ vo výške 5 % z celkových MPSVR SR schválených 
oprávnených výdavkov projektu, t. j. 501 947,00 Sk / 16 664,59 EUR 
(konverzný kurz 30,1260) 

 
 
Uznesenie č. 166/2008 
 
Dohoda o spolupráci medzi mestami Žilina (Slovenská republika) a Plzeň (Česká 
republika) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
1. Dohodu o spolupráci medzi mestami Žilina (Slovenská republika) a Plzeň 

(Česká republika) 
 
 
Uznesenie č. 167/2008 
 
Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi Mestom Žilina (Slovenská 
republika) a Mestom Czechowice-Dziedzice (Poľská republika) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Dohodu o spolupráci partnerských miest uzatvorenú medzi Mestom Žilina                    
(Slovenská republika) a Mestom Czechowice-Dziedzice (Poľská republika) 
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Uznesenie č. 168/2008 
 
Ocenenie osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky 
o Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. postup oceňovania osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej 
písomnej zmienky o Žiline 

 
II. ukladá 

 
1. Komisii vzdelávania, školstva a kultúry Mestského zastupiteľstva v Žiline 

vybrať 8 osobností spomedzi návrhov občanov, poslancov a predstaviteľov 
mesta 

 
2. prednostovi Mestského úradu v Žiline predložiť na najbližšom riadnom 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline návrh na udelenie vyznamenania 
mesta pre 8 osobností Mesta Žilina  

 
 
Uznesenie č. 169/2008 
 
Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. volí 
 

1. v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
Ing. Soňu Turčányiovú  
Darinu Tomašcovú   
Štefana Pecka    
Bc. Miriam Cesnekovú  
Petra Pecucha  
   
za prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012 
 
 

Uznesenie č. 170/2008 
 
Prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Žilina Byttermu, a.s. Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. prevod správy nehnuteľného majetku mesta  Žilina  organizácii  Bytterm, a. s. 

Žilina (bytové domy a parkovacie stánia v Žiline na sídlisku Hájik) 
 
 
Uznesenie č. 171/2008 
 
Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. zmluvu o záložnom práve k nehnuteľnému majetku  na pozemky v k. ú. Žilina 
nasledovne :  

 parc.č.KN-C 4997/1, záhrady o výmere 2063 m2  
 parc.č.KN-C 5146/1, zast. pl. o výmere 18872 m2  
 parc.č.KN-C 5176/1, t.tr.p. o výmere 1577 m2  
 parc.č.KN-C 5176/8, záhrady o výmere 1044 m2  
 parc.č.KN-C 7601/1, ostat.pl. o výmere 22261 m2  
 parc.č.KN-C 7728, ostat.pl. o výmere 15804 m2  
 parc.č.KN-C 7734, ostat.pl. o výmere 15257 m2  
 parc.č.KN-C 7903, ostat.pl. o výmere 5716 m2   

 
 
Uznesenie č. 172/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj podkrovia-nebytového priestoru obytného domu č. s. 382 na ul. 
Hollého parc.č.KN-C 1516 v k. ú. Žilina p. Alene Balánovej, bytom Hollého 
63 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude 
zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  

 
 
Uznesenie č. 173/2008 
  
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1234/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. 
ú. Žilina, ul. Na Šefranici. Ide o pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 711 p. 
Štefanovi Hartiníkovi, bytom Na Šefranici 4 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2  
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Uznesenie č. 174/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. sťahuje z rokovania 
 

1. odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu 12/2008 v k. ú. Žilina, 
Hliny VIII., spoločnosti I.F.I. DEVELOPMENT s.r.o.,  za účelom rozšírenia 
parkovacích miest  za cenu 1500,– Sk/m2   nasledovne:  
parc.č.KN-C 6163/46, ostat.pl. o výmere 56 m2  
parc.č.KN-C 6163/47, ostat.pl. o výmere 153 m2  
parc.č.KN-C 6163/48, ostat.pl. o výmere 122 m2  
parc.č.KN-C 6163/49, ostat.pl. o výmere 72 m2  
parc.č.KN-C 6163/50, ostat.pl. o výmere 251 m2  
parc.č.KN-C 6163/51, ostat.pl. o výmere 211 m2  
parc.č.KN-C 6163/52, ostat.pl. o výmere 66 m2  
parc.č.KN-C 6163/53, ostat.pl. o výmere 35 m2  
parc.č.KN-C 6163/54, ostat.pl. o výmere 129 m2  
parc.č.KN-C 6163/55, ostat.pl. o výmere 123 m2  
Celková požadovaná plocha predstavuje 1218 m2  

 
 
Uznesenie č. 175/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. neschvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8133, ostat.pl. o výmere cca 60 m2 v k. ú. 
Žilina, ul. Smreková BVR-TRIS, spol. s.r.o., zast. JUDr. Ivetou Gálošovou-
Bušovou, Smreková 33 Žilina za cenu  2 000,–  Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 176/2008 
  
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 723/1, orná pôda o výmere cca 125 m2 
v k. ú. Budatín Prof. RNDr. Petrovi Burymu, CSc., bytom Cesta k vodojemu 
1018/38 Žilina-Budatín  za cenu 1 200,–  Sk/m2 
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Uznesenie č. 177/2008 
  
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc.č.KN-C 206, ostat.pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilinská 
Lehota p. Róbertovi Pilarčíkovi, bytom Baničova 21 Žilina za cenu  900,– 
Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 178/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
1. odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6279/1, zast.pl. o výmere 799 m2 v k. ú. 

Žilina, ul. Hlinská spoločnosti SIBERIAL a. s., zast. Ing. Milanom Šmehylom, 
so sídlom Kálov 356 Žilina za cenu 2 500,–  Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 179/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8098, zast. pl. o výmere cca 30 m2 v k. ú. 
Žilina, ul. Javorová spoločnosti Garáže s.r.o., zast. Ing. Branislavom Sališom, 
Bôrická 107 Žilina za účelom  vybudovania  vstupnej  nájazdovej rampy do 
poschodia hromadných garáží  za  cenu 1 500,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 180/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 1308/13, ostat.pl. o výmere 115 m2 
a parc.č.KN-C 1340/3, ostat.pl. o výmere 6 m2 v zmysle geometrického plánu 
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č. 59/2008 v k. ú. Bytčica spoločnosti SAVURA SLOVAKIA a.s., zast. Ing. 
Slavojom Mirekom, A. Rudnaya 21 Žilina za cenu 1 500,–  Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 181/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. z dôvodu úmrtia žiadateľky uznesenie č. 92/2007 Mestského zastupiteľstva v 
Žiline zo dňa 29.10.2007  v nasledovnom znení:  
odpredaj ½ pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina parc.č.KN-C 1109/1, záhrada 
čomu zodpovedá výmera 421 m2 v k. ú. Trnové za účelom zachovania záhrady 
pri svojom rodinnom dome Margite Hanzelovej, bytom Hanušákova č. 26 
Žilina za cenu 800,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 182/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj ½ pozemku parc.č.KN-C 1109/1, záhrada o výmere 421 m2 v k. ú. 
Trnové p. Petrovi Lackovi, bytom Okrajová 508/2 Žilina za cenu 1 200,–  
Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 183/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-E 152/1, zast. pl. o výmere cca 63 m2 v k. 

ú. Závodie Ing. Tiborovi Máhrikovi, bytom Halašova 9 Žilina za cenu  1 500,– 
Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 184/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. ruší 

 
1. uznesenie č. 131/2008 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 11.8. 2008 

v nasledovnom znení:   
Mestské zastupiteľstvo v Žiline neschvaľuje odpredaj časti pozemku 
parc.č.KN-C 1382/1, t.tr.p. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Bytčica (Solinky-Juh) 
p. Matúšovi Rybanskému, bytom M.Šinskeho 671/3 Žilina za cenu 1 800,– 
Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 185/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1382/1, t.tr.p. o výmere cca 220 m2 v k. 
ú. Bytčica (Solinky-Juh) p. Matúšovi Rybanskému, bytom M.Šinskeho 671/3 
Žilina za cenu 1 800,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 186/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 3570/13, zast. pl. o výmere 319 m2 
a parc.č.KN-C 3570/14, zast.pl. o výmere 273 m2 v k. ú. Žilina ul. Tichá do 
podielového spoluvlastníctva majiteľov bytov ul. Tichá č. s. 1185 za cenu  
1 800,– Sk/m2  
Ing. Igorovi Novákovi, bytom Tichá 1185/11 Žilina  
Irene Jantekovej, bytom Tichá 1185/11 Žilina  
Róbertovi Melovi, bytom Tichá 1185/11 Žilina 
Milade Lalinskej, bytom Tichá 1185/11 Žilina  

 
 
Uznesenie č. 187/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 36/2007 v k. ú. Závodie 
Slovenskej správe ciest – investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A 
Žilina, v súvislosti so stavbou „Dialničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ 
za cenu určenú znaleckým posudkom nasledovne:  

 
Parcela KN – C  2170/7, kultúra orná pôda o celkovej výmere 1049 m2, vlastníctvo zapísané na         
LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje   
  diel č. 1 o výmere  118 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/137  o výmere  118 m2,    
kultúra zastavaná plocha. 
- diel č. 2 o výmere  420 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/138  o výmere  420 m2,  
   kultúra zastavaná plocha. 
- diel č. 3 o výmere    16 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/139  o výmere    16 m2,  
   kultúra zastavaná plocha. 
 
Parcela KN –E  2285/103, kultúra ostatné  plochy o celkovej výmere 1455 m2, vlastníctvo zapísané na  
LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje   
- diel č. 14 o výmere  22 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/145  o výmere  22 m2,  
  kultúra zastavaná plocha. 
- diel č. 15o výmere   33 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/146  o výmere  33 m2,  
  kultúra zastavaná plocha. 
- diel č. 16 o výmere  22 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2170/147  o výmere   22 m2,  
  kultúra zastavaná plocha. 
 
Parcela KN –E  2368, kultúra vodné plochy o celkovej výmere 1638 m2,  vlastníctvo zapísané na      
LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje   
- diel č. 17 o výmere   40 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/4  o výmere   40 m2,  
  kultúra zastavaná plocha. 
- diel č. 18 o výmere    75 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/5  o výmere   75 m2,  
  kultúra zastavaná plocha. 

- diel č. 19 o výmere  111 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2368/6  o výmere  
111 m2,  

  kultúra zastavaná plocha. 
 
Parcela KN –E  2372/3, kultúra ostatné plochy o celkovej výmere 2431 m2, vlastníctvo zapísané na  
LV č.1170, v podiele 1/1, z ktorej sa  vykupuje   
 
- diel č. 20 o výmere   270 m2,v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2372/9  o výmere    270 m2,  
  kultúra zastavaná plocha. 
  Diel č. 21 o výmere 1834 m2,v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 2372/10  o výmere 1834 m2  
  kultúra zastavaná plocha. 
 
 
Uznesenie č. 188/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj 1/3 pozemku parc.č.KN-C 539/1, orná pôda o výmere 284 m2 
v zmysle geometrického plánu č. 43/2007 v k. ú. Zádubnie p. Pavlovi 
Hoblíkovi, bytom Bajzová 2417/15 Žilina za cenu  1 200,–  Sk/m2 
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Uznesenie č. 189/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 6663/1, ostat.pl.o výmere cca 18 m2 v k. 
ú. Žilina, ul. V.Spanyola  JUDr. Emilovi Hollému, bytom V. Spanyola 20 
Žilina za cenu  1 500,–   Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 190/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 2409/2, zast. pl. o výmere 592 m2 
a parc.č.KN-C 2427, zast. pl. o výmere 1069 m2 v k. ú. Žilina, ul. Predmestská 
spoločnosti URPÍN, s.r.o., zast. Ing. Ivanom Solenským,  so sídlom J. Cikkera 
5 Banská Bystrica  za cenu 2 800,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 191/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 30/2006 Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 24.4.2006 bod  
7/ v nasledovnom znení :   
odpredaj parc.č.KN-C 823/9, záhrada o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. 
Suvorovova za účelom jeho využitia ako záhrady a na výstavbu jednej garáže – 
Mária Lenčová, bytom Lichardova Žilina za cenu 800,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 192/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/9, záhrada o výmere 42 m2 v k. ú. Žilina 
ul. Suvorovova MUDr. Marianovi Urbanovi, bytom Suvorovova 19 Žilina za 
cenu 2 000,– Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 193/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 2196/53, zast. pl. o výmere cca 650 m2 
(presná výmera bude určená po vypracovaní GP) v k. ú. Závodie spoločnosti 
A-Auto s.r.o., zast. Petrom Tomanom, Kvačalova 782/11 Žilina za cenu  
1 500,–  Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 194/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 5792/1, zast. pl. o výmere cca 90 m2 v k. 
ú. Žilina, ul. Štefánikova spoločnosti TB GROUP s.r.o., zast. Ing. Tiborom 
Baricom, Predmestská 90 Žilina, za cenu  2 800,–  Sk/m2 

 
 
Uznesenie č. 195/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 4758/7, zast. pl. o výmere 754 m2 
a parc.č.KN-C 4758/8, ostat.pl. o výmere 2434 m2 v k. ú. Žilina, ul. Oravská 
spoločnosti Hlava, s.r.o, zast. Mgr.Marianom Prievozníkom, Oravská cesta 11 
Žilina za cenu 800,– Sk/m2 spolu so zriadením predkupného práva formou 
vecného bremena v prospech Mesta Žilina v prípade ďalšieho predaja  

 
 

Uznesenie č. 196/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemku parc.č.KN-E 484, zast. pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica 
spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., zast. Stanislavom Macekom, Kamenná 19 
Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2 

 
Výkon uznesenie č. 196/2008 pozastavený primátorom mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
Uznesenie č. 197/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Zámenu pozemkov pre stavbu:  „Obytný súbor Vlčince II. technická 
infraštruktúra“ SO 05 Komunikácie a parkoviská v zmysle geometrického 
plánu č. 001-07-03Z/002 v  k. ú. Žilina  so spoločnosťou  Diverso Žilina s.r.o., 
zast. Ing. Ivanom Šobáňom, Ružová dolina 8 Bratislava nasledovne :  

 Celková výmera 610 m2 vo vlastníctve Diverso Žilina s.r.o., za celkovú 
výmeru 401 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina.  

 
Ide o nasledovné pozemky :  
parc.č.KN-C  7637/54, ostat.pl. o výmere 105 m2  
parc.č.KN-C  7637/62, ostat.pl. o výmere 323 m2  
parc.č.KN-C  7637/65, ostat.pl. o výmere 105 m2  
parc.č.KN-C  7637/67, ostat.pl. o výmere 12 m2  
parc.č.KN-C 7637/76, ostat.pl. o výmere 65 m2  
vo vlastníctve Diverso Žilina, s.r.o.  by prešli do vlastníctva Mesta Žilina   
a   
 
parc.č.KN-C 7637/56, ostat.pl. o výmere 36 m2  
parc.č.KN-C 7637/57, ostat.pl. o výmere 256 m2  
parc.č.KN-C 7637/60, ostat.pl. o výmere 22 m2 
parc.č.KN-C 7637/69, ostat.pl. o výmere 10 m2  
parc.č.KN-C 7637/73, ostat.pl. o výmere 24 m2  
parc.č.KN-C 7637/75, ostat.pl. o výmere 26 m2  
parc.č.KN-C 7637/78, ostat.pl. o výmere 13 m2  
vo vlastníctve Mesta Žilina by prešli do vlastníctva Diverso Žilina s.r.o.  
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Uznesenie č. 198/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 431, záhrada o výmere 1345 m2 v k. ú. 
Budatín výberovým konaním za cenu 900,– Sk/m2  p. Ľubomírovi Stašovi, 
bytom Čierne 584 

 
 

Uznesenie č. 199/2008 
 
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj budovy materskej školy č. s. 168, postavenej na pozemku parc.č.KN-
C 361, zast. pl. o výmere 1972 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. ú. Brodno  
p. Milanovi Rajčokovi, bytom Pažitie 35A Žilina výberovým konaním za cenu 
3 250 000,– Sk 

 
 

Uznesenie č. 200/2008 
 
Prevod časti nehnuteľnosti do majetku Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o. Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prevod časti nehnuteľnosti parc.č.KN-C 7845/1, ostat.pl. o výmere cca 
15000 m2  v k. ú. Žilina  do majetku Žilinskej parkovacej spoločnosti s.r.o. 
Žilina, IČO : 36 407 470 za 1,– Sk za účelom vybudovania multifunkčného 
športového areálu 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene 
a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, 
ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných 
zariadeniach na území mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných 
a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ivan Harman 
                       primátor mesta Žilina 
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