
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.10.2009 
 
 
Uznesenie č. 112/2009 
k  Návrhu  na  odvolanie  Michala  Horeckého  z  funkcie  viceprimátora  mesta  Žilinak Návrhu na odvolanie Michala Horeckého z funkcie viceprimátora mesta Žilina  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. žiada hlavného kontrolóra mesta 

 
1. preveriť obvinenia vznesené na adresu pána viceprimátora a informovať 

o výsledkoch šetrenia mestské zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí 
 
 

Uznesenie č. 113/2009 
ku  Kontrolnej  správe  o  plnení  uznesení  Mestského  zastupiteľstva  v  Žilineku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline  

 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. žiada hlavného kontrolóra mesta 
 

1. predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o tom, či 
zmluva uzatvorená s PDA, s.r.o., bola uzatvorená v zmysle príslušného 
zákona, nakoľko ide o podozrenie, že danú firmu zastupuje osoba blízka 
poslancovi mestského zastupiteľstva 

 
 
Uznesenie č. 114/2009 
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  
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2. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu 
kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2009  

 
 
Uznesenie č. 115/2009 
k  Správe  o  činnosti  Mestského  divadla  Žilina  v  sezóne  2008/2009k Správe o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2008/2009  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 
1. Správu o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2008/2009 

 
 
Uznesenie č. 116/2009 
k  Doplneniu  tarify  mestskej  hromadnej  dopravy  v  Žiline  o  predaj  cestovných  lístkov  k Doplneniu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline o predaj cestovných lístkov
prostredníctvom  SMS  správyprostredníctvom SMS správy  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Doplnenie Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline o predaj cestovných 
lístkov prostredníctvom SMS správy v cene 0,80 Euro a s platnosťou 60 minút 

 
 
Uznesenie č. 117/2009 
k  Správe  o  pripravenosti  škôl  a  školských  zariadení  v  pôsobnosti  Mesta  Žilina  k Správe o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina
v  školskom  roku  2009/2010v školskom roku 2009/2010  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Správu o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v 

školskom  roku  2009/2010 
 
 
Uznesenie č. 118/2009 
k  Informatívnej  a  monitorovacej  správe  o  plnení  programového  rozpočtu  mesta  Žilina  k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Žilina
k  30.06.2009k 30.06.2009  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje, že 
 
1. výsledok hospodárenia k 30.6.2009 predstavuje  priebežný prebytok vo výške 

6 045 536,76 €.  Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo 
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štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku 
rozpočtového roka 2009.  

 
II. berie na vedomie 

 
1. Informatívnu  a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta 

Žilina k 30.6.2009 
 
 
Uznesenie č. 119/2009 
k  Odbornému  stanovisku  hlavného  kontrolóra  k  materiálu  Rozpočet  Mesta  Žilina  na  k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na
rok  2009  –  zmena  rozpočtu  rozpočtovým  opatrením  č.  4/2009rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu  
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 
č. 4/2009 

 
 
Uznesenie č. 120/2009 
k  Rozpočtu  mesta  Žilina  na  rok  2009  –  zmena  rozpočtu  rozpočtovým  opatrením  č.  k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
4/20094/2009  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje, 
 
1. aby pri úprave rozpočtu 550 tisíc € bolo alokované (použité) v zvláštnom 

enviro fonde na environmentálne projekty, pričom sú navrhované zmeny 
bezpredmetné 

 
 
Uznesenie č. 121/2009 
kk  ŽŽiiaaddoossttii  oo  nneennáávvrraattnnýý  ffiinnaannččnnýý  pprrííssppeevvookk  zz  RReeggiioonnáállnneehhoo  ooppeerraaččnnééhhoo  pprrooggrraammuu,,  
vvýýzzvvaa  RROOPP  ––  33..11bb--22000099//0022  pprree  pprroojjeekktt  „„SSttaavveebbnnéé  úúpprraavvyy  nnáárrooddnneejj  kkuullttúúrrnneejj  ppaammiiaattkkyy  ––  
BBUURRIIAANNOOVVAA  VVEEŽŽAA  nnaa  uull..  HHoorrnnýý  VVaall  vv  ŽŽiilliinnee““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 3.1b - 2009/02 Regionálneho 

operačného programu za účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy 
národnej kultúrnej pamiatky – BURIANOVA VEŽA na ul. Horný val 
v Žiline“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
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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 30 000,00 EUR (903 780,00 SKK) 
 

 
Uznesenie č. 122/2009 
kk  ŽŽiiaaddoossttii  oo  nneennáávvrraattnnýý  ffiinnaannččnnýý  pprrííssppeevvookk  zz  RReeggiioonnáállnneehhoo  ooppeerraaččnnééhhoo  pprrooggrraammuu,,  
vvýýzzvvaa  RROOPP  ––  33..11bb--22000099//0022  pprree  pprroojjeekktt  „„RReekkoonnššttrruukkcciiaa  kkuullttúúrrnneejj  ppaammiiaattkkyy  vv  mmeessttee  
ŽŽiilliinnaa  ––  RRoosseennffeellddoovv  ppaalláácc““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 3.1b - 2009/02 Regionálneho 
operačného programu za účelom realizácie projektu „ Rekonštrukcia kultúrnej 
pamiatky v meste Žilina – Rosenfeldov palác “, 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 124 500,00 EUR (3 750 687,00 SKK) 

 
 
Uznesenie č. 123/2009 
kk  ŽŽiiaaddoossttii  oo  nneennáávvrraattnnýý  ffiinnaannččnnýý  pprrííssppeevvookk  zz  OOppeerraaččnnééhhoo  pprrooggrraammuu  IInnffoorrmmaattiizzáácciiee  
ssppoollooččnnoossttii,,  vvýýzzvvaa  OOPPIISS  ––  22000099//11..22//0022  pprree  pprroojjeekktt  „„EElleekkttrroonniizzáácciiaa  sslluužžiieebb  MMeessttsskkééhhoo  
úúrraadduu  vv  ŽŽiilliinnee““  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPIS – 2009/1.2/02 Operačného 

programu Informatizácie spoločnosti za účelom realizácie projektu 
„Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“, ktorého ciele sú v súlade s  
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 maximálne 157 894,75 EUR (4 756 737,24 SKK) 
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4. zabezpečenie financovania prevádzky vytvoreného riešenia v rámci projektu 
elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline v čiastke maximálne 300 000 
EUR zo zdrojov mesta určených na zabezpečenie udržateľnosti projektu 

 
 
Uznesenie č. 125/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 
 

1. preveriť možnosti riešenia regulácie potoku Brodnianka a možnosti riešenia 
vybudovania ihriska v mestskej časti Brodno a informovať mestské 
zastupiteľstvo na jeho najbližšom zasadnutí 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  VVZZNN  oo  uuddrržžiiaavvaanníí  vvššeeoobbeeccnneejj  ččiissttoottyy,,  oocchhrraannyy  zzeelleennee  aa  ppoorriiaaddkkuu  nnaa  úúzzeemmíí  
mmeessttaa  ŽŽiilliinnyy  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 
 
1. vypracovať samostatné VZN pre problematiku zelene s názvom VZN o tvorbe, 

správe, údržbe a ochrane zelene 
 

II. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene 
a poriadku  na území mesta Žiliny 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  VVZZNN  oo  ppooddmmiieennkkaacchh  ppoosskkyyttoovvaanniiaa  ffiinnaannččnnýýcchh  pprrííssppeevvkkoovv  nnaa  vvyykkoonnáávvaanniiee  
ooppaattrreenníí  ppooddľľaa  zzáákkoonnaa  čč..  330055//22000055  ZZ..  zz..  oo  ssoocciiáállnnoopprráávvnneejj  oocchhrraannee  ddeettíí  aa  oo  ssoocciiáállnneejj  
kkuurraatteellee  aa  oo  zzmmeennee  aa  ddooppllnneenníí  nniieekkttoorrýýcchh  zzáákkoonnoovv  vv  zznneenníí  nneesskkoorrššíícchh  pprreeddppiissoovv  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania finančných 
príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 
kk  NNáávvrrhhuu  VVZZNN,,  kkttoorrýýmm  ssaa  uurrččuujjúú  ppooddmmiieennkkyy,,  ssppôôssoobb  ppoosskkyyttoovvaanniiaa  ssttrraavvoovvaanniiaa  aa  vvýýšškkaa  
úúhhrraaddyy  zzaa  ssttrraavvnnýý  llííssttookk  vv  jjeeddáállnnii  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. doplnenie názvu VZN o slová „v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách“ 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky, spôsob 
poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

          
 
 
 
 
 

Ivan Harman 
                       primátor mesta Žilina 
 


