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z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 22.10.2012 

 

 

Uznesenie č. 101/2012 

k Voľbe prísediacich Okresného súdu Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. volí 

 

1. v zmysle zákona č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Benedeka Petra, Mgr. 

Cígerovú Veroniku 

Cisaríka Mariána, Ing. 

Englarta Juraja, Ing. Bc. 

Franclovú Boţenu 

Chovana Milana, Ing. 

Jančovičovú Miroslavu 

Kaducovú Stanislavu, Ing. PhDr. 

Kavalierovú Slávku 

Kirchnerovú Magdalénu 

Kostolného Bohumila 

Kruteka Karola, Ing. 

Kullu Stanislava 

Mičudovú Vieru 

Moravcovú Martu, Ing. 

Špircovú Annu, Ing. 

Štillovú Lýdiu 

Tomašcovú Darinu 
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Ulahera Jakuba, JUDr. 

Vojtíkovú Moniku 

Zelníka Ladislava 

 

za prísediacich Okresného súdu Ţilina na obdobie rokov 2012 – 2016 

 

Uznesenie č. 102/2012 

k Návrhu na uvoľnenie z výkonu funkcie sobášiacich a poverenie výkonom funkcie 

sobášiacej 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. odvoláva 

 

1. z výkonu funkcie sobášiacich týchto poslancov: 

 

Mgr. Róbert Kašša 

Ján Púček 

 

II. poveruje 

 

1. výkonom funkcie sobášiacej poslankyňu: 

 

JUDr. Gabrielu Hamalovú 

 

Uznesenie č. 103/2012 

k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. konštatuje , ţe  

 

1. výsledok hospodárenia k 30.06.2012 predstavuje priebeţný prebytok vo výške 4 944 

888,52 €. Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku rozpočtového 

roka 2012 

 
II. berie na vedomie  

 

1. Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Ţilina k 

30.06.2012  
 

Uznesenie č. 104/2012 

k Návrhu na zrušenie uznesenia č. 76/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. zrušuje 
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1. uznesenie č. 76/2012 k Návrhu na schválenie zámeru predaja pozemku KN E 

parcely č. 1253 T.T.P. o výmere 111 453 m
2
 v k.ú. Zástranie 

 

Uznesenie č. 105/2012 

k Návrhu na určenie miesta zverejňovania písomností, týkajúcich sa pozemkových úprav 

v katastrálnom území Zástranie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. určuje 

 

1. za miesto zverejňovania písomností, týkajúcich sa pozemkových úprav 

v katastrálnom území Zástranie, okrem úradnej tabule mesta Ţilina aj verejnú 

tabuľu, umiestnenú na budove spoločnosti JEDNOTA  COOP prevádzka Zástranie, 

ako zvyčajný spôsob informovania v mieste konania pozemkových úprav podľa 

ustanovenia § 7 ods. 4 písm. e) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách 

 

Uznesenie č. 106/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C 998/60, zast.pl. 

o výmere 69 m
2
 v zmysle geometrického plánu 34/2012 v k. ú. Ţilina, a jeho 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. Rostislavovi Chudíkovi s manţ. 

Zuzanou Chudíkovou, obaja bytom A. Rudnaya 2508/26 Ţilina,  za   cenu  

stanovenú   znaleckým   posudkom   v celkovej  výške 3 280,-  €, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

z dôvodu, ţe ţiadaný pozemok priamo naväzuje na pozemok v spoluvlastníctve 

ţiadateľov a týmto dôjde k sceleniu pozemkov 

 

Uznesenie č. 107/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 3960/51, ostat.pl. 

o výmere 33 m
2
 v zmysle geometrického plánu 19/2012 v k. ú. Ţilina, a jeho 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Branislavovi Blahutovi s manţ. 

Zuzanou Blahutovou, obaja bytom Bajzova 2420/29, Ţilina, za cenu 30,- €/m
2
 

v celkovej výške 990,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 

písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, ţe ide o svahovitý terén bez 

prístupu z verejných komunikácií a z hľadiska záujmov a potrieb mesta Ţilina je 

nepouţiteľný 
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Uznesenie č. 108/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 3960/50, ostat.pl. 

o výmere 31 m
2
 v zmysle geometrického plánu 19/2012 v k. ú. Ţilina, a jeho 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Jurajovi Ševčíkovi s  manţ. Miriamou 

Ševčíkovou, obaja bytom Zástranie 187, Ţilina a p. Jaššom Michalom s manţ. 

Katarínou Jaššovou, obaja bytom Zástranie 170 do podielového spoluvlastníctva, za 

cenu 30,- €/m
2
 v celkovej výške 930,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, ţe ide o svahovitý 

terén bez prístupu z verejných komunikácií a z hľadiska záujmov a potrieb mesta 

Ţilina je nepouţiteľný 

 

Uznesenie č. 109/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 7027/117, ostat.pl. 

o výmere 74 m
2
 v zmysle geometrického plánu 42/2012 v k. ú. Ţilina, a jeho 

bezplatnú  zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemok parc. č. KN-C 

7027/116, ostat.pl. o výmere 96 m
2 

 v k. ú. Ţilina vo vlastníctve spoločnosti MMK-

TRADE, s.r.o., so sídlom Pietna 1198/6, Ţilina IČO: 36 440 892, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. 

Navrhovanou zámenou sa vyrieši usporiadanie vlastníctva pozemkov pri Bánovskej 

ceste tak, aby sa v súlade so zámermi územného plánu zabezpečil priestor pre 

rozšírenie mestskej komunikácie Bánovská cesta na štvorpruh 

 

Uznesenie č. 110/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zriadenie vecného bremena 3/5 väčšinou všetkých poslancov na novovytvorené 

pozemky parc. č. KN-C 995/10 ostat.pl. o výmere 126 m
2
 a parc. č. KN-C 129/7 

ostat.pl. o výmere 89 m
2 

v zmysle geometrického plánu 40/2012 v k. ú. Budatín 

v rámci stavby: „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ v prospech Ţilinského 

samosprávneho kraja, so sídlom Komenského 48, Ţilina, IČO: 37 808 427, za 

symbolickú čiastku 1,- € , ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 

písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, ţe citovaná stavba má 

verejnoprospešný charakter a umoţní uţívateľom cyklotrasy pohyb bez nutnosti 

pouţívať miestnu komunikáciu  
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Uznesenie č. 111/2012 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. výkup pozemkov  v k. ú. Vranie za účelom rozšírenia a sprístupnenia cintorína a to:  

parc. č. KN-C 922/2, ostatné plochy o výmere 133 m
2 

parc. č. KN-C 931/2, záhrady 

o výmere 254 m
2
 a parc. č. KN-C 1029/4, zast.pl. o výmere 73 m

2 
od vlastníkov 

pozemkových nehnuteľností evidovaných na LV č. 326 za celkovú vykupovanú 

čiastku 4 290,- €  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2012 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu verejného priestranstva 

v meste Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu verejného priestranstva v 

meste Ţilina v mestskej časti Bôrik (Park Ľudovíta Štúra)  

 

 

V Ţiline, 31.10.2012 

 

 

 

                                 Ing. Igor Choma 

                primátor mesta 


