
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2009 
 
 
Uznesenie č. 77/2009 
ku  Kontrolnej  správe  o  plnení  uznesení  Mestského  zastupiteľstva  v  Žilineku Kontrolnej správe 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 

 
2. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu 

kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009  
 
 
Uznesenie č. 78/2009 
k  Návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  mesta  Žilina  na  II.  polrok  2009k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh poslanca Badžgoňa na vykovanie kontroly legálnosti umiestnenia 
reklamných pútačov na ul. Sasinková pred reštauráciou „U Cára“, ktoré sú 
umiestnené na zábradlí vedľa chodníka 
 

2. návrh poslanca Maňáka na vykonanie kontroly hospodárenia v Žilinskej 
parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 
3. návrh poslankyne Országhovej na doplnenie bodu 1 návrhu Plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina II. polrok 2009 o „Kontrolu 



uskutočňovania náhradnej výsadby a úhrad spoločenskej hodnoty drevín za 
výruby za rok 2008 a 2009“ 

 
4. vypustenie bodu 5 Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Žilina na II. polrok 2009  
 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009 
v znení schválených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov 
 

II. poveruje 
 

1. hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 
kontrolnej činnosti  

 
 
 
Uznesenie č. 79/2009 
k  Správe  o  činnosti  a  hospodárení  Mestskej  krytej  plavárne  v  Žiline  za  obdobie  1.1.2008  k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 1.1.2008
-  31.12.2008- 31.12.2008  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. sťahuje z rokovania 
 

1. Správu o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 
1.1.2008 – 31.12.2008 

 
 

Uznesenie č. 80/2009 
k  Správe  o  činnosti  Mestskej  polície  Žilina  za  rok  2008k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2008  
  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2008 
 
 
Uznesenie č. 81/2009 
k  Návrhu  na  poverenie  výkonom  funkcie  sobášiacehok Návrhu na poverenie výkonom funkcie sobášiaceho  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. poveruje 
 

1. výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline  
Mgr. Antona Šulíka 

 
 
 



Uznesenie č. 82/2009 
k  Žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  z  Regionálneho  operačného  programu,  k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu,
opatrenia  1.1  -  infraštruktúry  vzdelávania  (výzva  na  rok  2009)  pre  projektopatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt  
„Rekonštrukcia  a  modernizácia  Základnej  školy  s  materskou  školou,  Školská  49,  Žilina  „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina
za  účelom  zníženia  energetickej  náročnosti  a  zvýšenia  jej  kapacity“za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 59/2009 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, 
konaného dňa 27. 04. 2009  

 
II. schvaľuje 

 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho 

operačného programu za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a 
modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za 
účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
 

2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 

 
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, t.j. vo výške 49 840,79 EUR (1 501 503,64 SKK) 
 
 
Uznesenie č. 83/2009 
k  Žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  z  Regionálneho  operačného  programu,  k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu,
opatrenia  1.1  -  infraštruktúry  vzdelávania  (výzva  na  rok  2009)  pre  projekt  „Zvýšenie  opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie
kvality  vzdelávania  prostredníctvom  rekonštrukcie  a  modernizácie  ZŠ  Lichardova,  kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova,
Žilina“  Žilina“   
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 55/2009 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, 
konaného dňa 27. 04. 2009  

 
II. schvaľuje 

 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho 

operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality 
vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, 
Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
 



2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 

 
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, t. j. vo výške 62 504,30 EUR (1 883 004,54 SKK) 
 
 
Uznesenie č. 84/2009 
k  Žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  z  Regionálneho  operačného  programu,  k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu,
opatrenia  1.1  -  infraštruktúry  vzdelávania  (výzva  na  rok  2009)  pre  projekt  „Zvýšenie  opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie
kvality  vzdelávania  prostredníctvom  rekonštrukcie  a  modernizácie  ZŠ  Jarná,  Žilina“kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie č. 57/2009 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, 
konaného dňa 27. 04. 2009  

 
II. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho 
operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality 
vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
 

2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 

 
3. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt, t. j. vo výške 47 284,85 EUR (1 424 503,39 SKK) 
 
 
Uznesenie č. 85/2009 
k  Návrhu  zmluvy  o  výkone  vo  verejnom  záujmek Návrhu zmluvy o výkone vo verejnom záujme  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh poslanca Gromu na doplnenie návrhu zmluvy o výkone vo verejnom 
záujme v čl. 5 ods. 3 o nasledovné: 
„Predčasný a oneskorený odchod nad 3min. sa považuje za vynechaný spoj.“ 
 

2. uzatvorenie zmluvy o výkone vo verejnom záujme medzi Mestom Žilina 
a DPMŽ, s.r.o. na obdobie od 1.7.2009 do 30.6.2019 v znení schváleného 
doplňujúceho návrhu poslanca Gromu 

 
 



Uznesenie č. 86/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  vvyyssppoorriiaaddaanniiee  ppoozzeemmkkoovv  ppoodd  ttrroolleejjbbuussoovvýýmm  ddeeppoomm  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. postup vysporiadania pozemkov pod areálom trolejbusového depa Dopravného 
podniku mesta Žiliny, s.r.o., so sídlom Kvačalova 2 Žilina, ktoré nie sú vo 
vlastníctve Mesta Žilina a nachádzajú sa v tomto areáli, alebo doňho zasahujú,  
a to na základe geometrického plánu č. 9/2009 s tým, že dohodnutá  kúpna 
cena  bude stanovená do výšky ceny znaleckého posudku 

 
 
Uznesenie č. 87/2009 
kk  UUrrččeenniiuu  vvššeeoobbeeccnneejj  hhooddnnoottyy  ppoozzeemmkkoovv  vvoo  vvllaassttnnííccttvvee  mmeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. určenie všeobecnej hodnoty pozemkov bez obstarávacej ceny vo vlastníctve  

Mesta Žilina hodnotou vo výške 26,56 €/m2 
  
 
Uznesenie č. 88/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  uuzzaavvrreettiiee  ZZmmlluuvvyy  oo  bbuuddúúcceejj  nnáájjoommnneejj  zzmmlluuvvee  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Žilina ako 

budúcim nájomcom a Židovskou náboženskou obcou v Žiline ako budúcim 
prenajímateľom a to na nájom nehnuteľnosti – domu č.s. 105, postavenom 
na parcele č. 376/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2 v kat. 
úz. Žilina, pričom sa nájom uzavrie na dobu určitú v trvaní 20 rokov odo 
dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy 

 
 
Uznesenie č. 89/2009 
kk  PPrroojjeekkttuu  „„RReevviittaalliizzáácciiaa  ppoozzeemmnnýýcchh  kkoommuunniikkáácciiíí  vv  MMeessttee  ŽŽiilliinnaa““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. návrh poslanca Galla doplniť v bode 2 predloženého materiálu záverečnú vetu 

v znení: „Pri rekonštrukcii chodníkov sa vykoná bezbariérová úprava prechodu 
pre chodcov.“ 



2. projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ a jeho 
realizáciu v súlade s predloženým materiálom v znení schváleného 
doplňujúceho návrhu poslanca Galla 

 
 
 
Uznesenie č. 90/2009 
kk  IInnffoorrmmáácciiii  oo  ppeettíícciiii  pprroottii  pprreekkrryyttiiuu  ppoottookkaa  VVššiivváákk  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá prednostovi mestského úradu 
 

1. vykonať previerku pripojenia splaškových kanalizácií z rodinných domov 
a priľahlých objektov do potoka Všivák 
 

2. zabezpečiť vypracovanie štúdie revitalizácie parku pod Kaméliou do konca 
roku 2009 

 
 
 

Uznesenie č. 91/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  zzvvýýššeenniiee  ttrraannssppaarreennttnnoossttii  pprreeddaajjaa  mmeessttsskkééhhoo  mmaajjeettkkuu  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje, že 
 

1. informácie o každom plánovanom odpredaji mestského majetku 
prostredníctvom výberového konania budú uverejnené okrem mestskej 
informačnej tabule a web stránky mesta aj v týždenníkoch – MY Žilinské 
noviny a Žilinský večerník formou plošnej inzercie 

 
 
 
Uznesenie č. 92/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. odpredaj dielu „3“ pre parc.č.KN-C 625/7, zast.pl. o výmere 24 m2 a dielu „4“ 

pre parc.č.KN-C 625/30 zast.pl. o výmere 116 m2 v zmysle geometrického 
plánu 43665225-09/2009 v k. ú. Závodie za účelom majetko-právneho 
vysporiadania pozemkov pri svojom rodinnom dome Doc. Ing. Stanislavovi 
Kučerovi, PhD., bytom Bočná 13 Žilina za cenu 50 €/m2 

 
 
 



Uznesenie č. 93/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 4451/1, zast.pl. o výmere 5547 m2 v k. ú. 

Žilina, ul. Komenského Žilinskej univerzite v Žiline, zast. prof. Ing. Jánom 
Bujňákom CSc. rektorom, so sídlom Univerzitná 8215/1 Žilina za cenu určenú 
znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého 
posudku.  Presná výmera odpredávaného pozemku bude definovaná 
geometrickým plánom 

 
 
 
Uznesenie č. 94/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj časti pozemku PK 450/34 (novovytvorená parc.č.KN-C 717/22), 
t.tr.p. o výmere 172 m2 v k. ú. Budatín, za účelom vybudovania prístupovej 
komunikácie p. Zuzane Dubničkovej, bytom Popradská 1 Žilina za cenu 40 
€/m2 spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v povinnosti 
zabezpečenia obsluhy a prístupu na pozemok parc.č.KN-C 717/1 v k. ú. 
Budatín 

 
 
 
Uznesenie č. 95/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. výberovým konaním odpredaj budovy materskej školy č. s. 268, postavenej na 
pozemku parc.č.KN-C 139/3, zast. pl. o výmere 396 m2 bez uvedeného 
pozemku v k. ú. Vranie p. Erike Šoškovej, bytom Lipová 996/3 024 01 
Kysucké Nové Mesto za cenu 53 145 € 
 

2. návrh poslanca Púčeka použiť finančné prostriedky získané odpredajom tejto 
nehnuteľnosti na rekonštrukciu Kultúrneho domu vo Vraní 

 
 
 
 



Uznesenie č. 96/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. kúpu pozemkovej nehnuteľnosti, a to novovytvorenej parc.č.KN-C 930/3, orná 
pôda o výmere 515 m2 v k. ú. Vranie v zmysle geometrického plánu č. 33/2008 
od fyzickej osoby p. Jána Holeša, bytom Vranie 240 za cenu 7,63  €/m2, za 
účelom rozšírenia cintorína v k. ú. Vranie 

 
 
 
Uznesenie č. 97/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ruší 
 

1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 34/2009 zo dňa 02.03.2009 
v nasledovnom znení: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje :  
Odpredaj nasledovných pozemkov v k. ú. Žilina, ul. Hollého v zmysle 
geometrického plánu č. 83/2007 a geometrického plánu č. 3/2008 nasledovne :  

- parc.č.KN-C 1662/4, zast.pl. o výmere 243 m2  
- parc.č.KN-C 1662/5, zast.pl. o výmere 23 m2  
- parc.č.KN-C 1662/6, zast.pl. o výmere 4 m2  

spoločnosti DS GLOBAL a. s., zast. Ing. Dávidom Dupkalom, so sídlom 
Legionárska 1370/10 Žilina za cenu 50 €/m2, spolu so zriadením vecného 
bremena spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na 
parkovanie motorových vozidiel.  

 
 
Uznesenie č. 98/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 9/2009 v k. ú. Žilina, ul. 
Hollého nasledovne: 
- parc.č.KN-C  1662/7, zast.pl. o výmere 3 m2  
- parc.č.KN-C  1662/8, zast.pl. o výmere 16 m2  
- parc.č.KN-C  1662/9, zast.pl. o výmere 12 m2  
- parc.č.KN-C  1662/10, zast.pl. o výmere 12 m2  
- parc.č.KN-C  1662/11, zast.pl. o výmere 12 m2  



- parc.č.KN-C  1662/12, zast.pl. o výmere 12 m2  
- parc.č.KN-C  1662/13, zast.pl. o výmere 12 m2  
- parc.č.KN-C  1662/14, zast.pl. o výmere 12 m2  
- parc.č.KN-C  1662/15, zast.pl. o výmere 12 m2  
- parc.č.KN-C  1662/16, zast.pl. o výmere 12 m2  
- parc.č.KN-C  1662/17, zast.pl. o výmere 12 m2  
spoločnosti DS GLOBAL  a. s., zast. Ing. Dávidom Dupkalom, so sídlom 
Legionárska 1370/10 za cenu 50 €/m2, spolu so zriadením vecného bremena 
spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na parkovanie 
motorových vozidiel 

 
 
 
Uznesenie č. 99/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj pozemkov parc.č.KN-C 8098/3, zast.pl. o výmere 28 m2 a parc.č.KN-
C 8098/4, zast.pl. o výmere 28 m2 v zmysle geometrického plánu č. 48/2009 
v k. ú. Žilina, ul. Javorová spoločnosti Garáže s.r.o., zast. Ing. Branislavom 
Sališom, so sídlom Bôrická 107 Žilina, za cenu 50 €/m2 

 
 
 
Uznesenie č. 100/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. odpredaj nasledovných pozemkov v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov 
v zmysle geometrického plánu 14231174-32/2009 v k. ú. Žilina, ul. Košická  
nasledovne:  
 
- diel  „6“ pre parc.č.KN-C 5383/9, zast.pl. o výmere 189 m2  
- diel „7“  pre parc.č.KN-C 5383/3, zast.pl. o výmere 175 m2  
- diel „8“  pre parc.č.KN-C 5383/10, zast. pl. o výmere 204 m2  
- diel „9“  pre parc.č.KN-C 5383/11, zast.pl. o výmere 36 m2  
 
spoločnosti MERKURY  MARKET SLOVAKIA s.r.o., zast. Mgr. Jerzy 
Papierz, so sídlom Duklianska 11 Prešov za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku 

 
 
 
 



Uznesenie č. 101/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  nnaa  ooddpprreeddaajj  aa  kkúúppuu  nneehhnnuutteeľľnnoossttíí  MMeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť parc.č.KN-C 
1345/51, ostat. pl. o výmere 1645 m2 v zmysle geometrického plánu 109/2009 
v k. ú. Považský Chlmec  so spoločnosťou T +T , a. s. zast. Ing. Miloslavom 
Sokolovským, so sídlom A. Kmeťa 18 Žilina. Predmetom budúcej kúpnej 
zmluvy bude odkúpenie  pozemku  od uvedenej spoločnosti pre vybudovanie 
kompostiska v k. ú. Považský Chlmec za cenu určenú znaleckým posudkom.  

 



 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  VVZZNN  oo  pprrííssppeevvkkuu  nnaa  ččiiaassttooččnnúú  úúhhrraadduu  nnáákkllaaddoovv  vv  šškkoollsskkeejj  jjeeddáállnnii  aa  vvýýddaajjnneejj  
šškkoollsskkeejj  jjeeddáállnnii  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  VVZZNN  oo  ppooddmmiieennkkaacchh  uummiieessttňňoovvaanniiaa,,  ppoovvooľľoovvaanniiaa  aa  pprreevvááddzzkkoovvaanniiaa  
sseezzóónnnnyycchh  vvoonnkkaajjššíícchh  oobbsslluužžnnýýcchh  zzaarriiaaddeenníí  nnaa  úúzzeemmíí  mmeessttaa  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania, povoľovania 
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta 
Žilina 

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  VVZZNN  oo  uurrččeenníí  aa  zzmmeennee  nnáázzvvuu  uullíícc  vv  mmeessttee  ŽŽiilliinnaa  ((OOkkrroovváá,,  SSiivváá,,  NNaa  VVeeľľkkýý  
DDiieell))  
  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na 
Veľký Diel) 

 
II. schvaľuje 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina 

(Okrová, Bordová, Na Veľký Diel) 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  VVZZNN,,  kkttoorrýýmm  ssaa  vvyymmeeddzzuujjúú  mmeessttsskkéé  ččaassttii  vv  mmeessttee  ŽŽiilliinnaa  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh poslankyne Turčányiovej na zmenu vymedzenia mestskej časti Hliny 
a Bôrik 
 

2. návrh poslanca Gromu vypustiť z návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, 
ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina názov ulice „Sivá“ 
a nahradiť ho názvom „Bordová“ 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste 

Žilina v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov Turčányiovej a 
Gromu 

 
 
 
 
 
 
         Ivan Harman 
                       primátor mesta Žilina 
 


