
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.04.2010 
 
 
Uznesenie č. 25/2010 
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 
1. Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline 

 
2. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK 
 
 

Uznesenie č. 26/2010 
k  Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009k  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie  
 

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009 
 

 
Uznesenie č. 27/2010 
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá 
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1. náčelníkovi Mestskej polície Žilina vykonať vo večerných hodinách kontrolu EČV 
na značkách vyhradeného parkovania pre ZŤP a EČV na zaparkovaných autách pri 
týchto značkách. Kontrola sa vykoná postupne na sídlisku Solinky, Hájik 
a Vlčince do 15.5.2010 

 
II. schvaľuje 

 
1. Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 

 
 

Uznesenie č. 28/2010 
k Správe o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. Správu o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009 

 
 
Uznesenie č. 29/2010 
k Správe o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej 
organizácie, za rok 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. Správu o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej 

organizácie, za rok 2009 
 
 
Uznesenie č. 30/2010 
k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009-
31.12.2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. Správu o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 01.01.2009 -

31.12.2009 
 

 
Uznesenie č. 31/2010 
k Správe o činnosti a hospodárení MsHK Žilina, a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. ukladá  
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1. MsHK Žilina, a.s. zabezpečiť všetky účtovné doklady na poslaneckú kontrolu, 
ktorá bude vykonaná dňa 11.05.2010 o 09,00 hod. 
 

 
Uznesenie č. 32/2010 
k Správe o činnosti a hospodárení MsHK Žilina, a.s. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. zaväzuje predsedu dozornej rady MsHK Žilina, a.s. 

 
1. účelovým viazaním dotácií v roku 2010 

 
- 698 406,-€  na použitie záväzkov – predovšetkým na zaplatenie 

dodávateľských úverov, leasingových splátok a iných 
dodávateľských faktúr z minulých období 
 

- 423 594,-€ na energie v roku 2010, na opravy v roku 2010, na iné 
prevádzkové náklady – spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod. 

 
- celkom  1 122 000,-€ 

 
 
Uznesenie č. 33/2010 
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového 
rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010-2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového 

rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010-2012 
 
 
 
Uznesenie č. 34/2010 
k Programovému rozpočtu mesta Žilina na rok  2010-2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na zmenu návrhu rozpočtu – výdavková časť – zníženie položky 635 – 
rutinná a štandardná údržba na sumu 103 565,-€ 
 

2. rozdelenie čiastky 419 726 € naplánovanej na činnosť ŽKC aj s kultúrnymi 
podujatiami vzhľadom na to, že ŽKC nie je zriadené, nasledovne:  
 
- Kultúrne akcie, výstavy, koncerty, prednášky, atď = 336 890 € 
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- Činnosť súborov Fatranka, Rozsutec – MD = 13 860 € /navýšenie príspevku  
MD/ 

- Platy + odvody (2 prac.)= 26 887 € /navýšenie príspevku MD/ 
 

Celkom 377 637 € 
 
Rozdiel medzi 419 726 € a 377 637 €, t.j. 42 089 € sa zaradí do rezervy rozpočtu r. 
2010. 

 
3. programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 v znení schválených pozmeňujúcich 

návrhov 
 

II. berie na vedomie 
 
1. návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2011 – 2012 ako informatívny a nezáväzný 

 
 
Uznesenie č. 35/2010 
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – 
zásady stanovenia ich použitia a výšky 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – 

zásady stanovenia ich použitia a výšky 
 
 
Uznesenie č. 36/2010 
k Informatívnej správe o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Žilina na roky 2010 - 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Informatívnu správu o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Žilina na roky 2010 - 2013 

 
 
Uznesenie č. 37/2010 
k Informácii o vzdaní sa funkcie likvidátorky Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. vzdanie sa Milady Ďuratnej funkcie likvidátorky právnickej osoby Reštaurácie, 

š.p. „v likvidácii“, Horný Val 24, 010 01 Žilina, IČO 00 185 540 
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Uznesenie č. 38/2010 
k Informatívnej správe k plneniu uznesenia č. 6/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. berie na vedomie 

 
1. Informatívnu správu k plneniu uznesenia č. 6/2010 

 
 
Uznesenie č. 39/2010 
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Bánová, IČO: 

37905392 č.j.309/1/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

2. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Považský Chlmec, 
IČO: 37905201 č.j.309/5/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

3. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Zástranie, IČO: 
37905058 č.j.309/9/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

4. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy A. Kmeťa, IČO: 
37905147 č.j.309/11/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

5. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Predmestská 27, 
IČO: 37905139 č.j.309/13/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

6. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Bôrik, IČO: 
37905074 č.j.309/14/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

7. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny III., IČO: 
37904868 č.j.309/15/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

8. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny IV., IČO: 
37904957 č.j.309/16/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

9. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny VII., IČO: 
37905104 č.j.309/19/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

10. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka 
Borodáča 6, IČO: 37904981 č.j.309/21/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

11. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka 
Borodáča 7, IČO: 37904965 č.j.309/22/2003 zo dňa 04.11.2003 
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12. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Gemerská 1772, 

IČO: 37905198 č.j.309/23/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

13. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Limbová 26, IČO: 
37905384 č.j.309/25/2003 zo dňa 04.11.2003 
 

14. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Ul. Petzvalova, 
IČO: 37904973 č.j.309/26/2003 zo dňa 04.11.2003 

 
  
Uznesenie č. 40/2010 
k Návrhu na zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie IBV – Trnovka 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie IBV – Trnovka 

 
 
Uznesenie č. 41/2010 
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 
cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci druhej výzvy 
na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05.02.2010, pre 
projekt: „Zelené oázy v mestách“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o 

finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05. 02. 2010 z Programu cezhraničnej 
spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie 
projektu „Zelené oázy v mestách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Žilina 

 
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 594,50 € 
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Uznesenie č. 42/2010 
k Návrhu na schválenie - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP, Opatrenie 
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry CR, oblasť podpory 3.2b – Neinvestičné aktivity 
v CR, pre projekt: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie 
Žilina“ 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3.2b - 2010/01 za účelom 
realizácie projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej 
destinácie Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 

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

projekt, t. j. vo výške 15 000,00 € 
 
 
Uznesenie č. 43/2010 
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci výzvy s kódom KaHR-
22VS-1001, pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných 
mestských častí mesta Žilina“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy KaHR - 22VS-1001, opatrenia  2.2 OP 

KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia 
vybraných mestských častí mesta Žilina“, ktorý je realizovaný mestom Žilina 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 

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

projekt t. j. vo výške 13 157,89 € 
 
 
Uznesenie č. 44/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie kúpnej zmluvy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Žilina ako kupujúcim a Ing. Jozefom 

Pokorným ako predávajúcim, a to na kúpu nehnuteľností – CKN parciel č. 2166/5 
– záhrady o výmere 459 m², 5807/23 – záhrady o výmere 9 m², 6696/4 – záhrady 
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o výmere 182 m² a 6697/5 – záhrady o výmere 111 m², vedených v k.ú. Žilina, 
pričom kúpa uvedených parciel je potrebná k realizácií výstavby cyklotrasy – 
„Cyklistická komunikácia H 3 v meste Žilina“, za kúpnu cenu vo výške 25 €/m², 
t.j. spolu 19.025 € 
 
 

Uznesenie č. 45/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na vysporiadanie pozemkov v areáli 
DPMŽ, II. etapa – schválenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. uzatvorenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv (a z nich vyplývajúcich prevodov 

vlastníctva nehnuteľností) medzi Mestom Žilina ako kupujúcim, a nižšie 
uvedenými (spolu)vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe ktorých Mesto Žilina 
nadobudne nižšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za dohodnutú 
jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/ m², nasledovne: 

 
- pozemok EKN 2151/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 1402, o výmere 905 m2, od:  

• Dorčíková Anna, rodená Kurejová, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 3/20-
iny (na podiel pripadá výmera 135,75 m²) za dohodnutú cenu € 4.591,07, 

• Šuteková Jozefa, rodená Dorčíková; Dorčíková Ľubomíra, rodená Dorčíková 
a Miroslav Dorčík, právni nástupcovia – zákonní dedičia – po spoluvlastníčke pod 
B2 Dorčíkovej Jozefe, rodenej Štalmachovej, s výškou podielu pod B2 1/10-ina (na 
podiel pripadá výmera 90,50 m²), za dohodnutú kúpnu cenu € 3.060,71, 

• Michulková Božena, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B3 s výškou podielu 
2/30-iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47, 

• Požoniová Anna, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B5 s výškou podielu 2/30-
iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47, 

• Šuteková Jozefa, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B6 s výškou podielu 2/30-iny 
(na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47, 

• Mráz Milan, spoluvlastník pod B7 s výškou podielu 2/10-iny (na podiel pripadá 
výmera 181 m²), za dohodnutú kúpnu cenu € 6.121,42, 

• Šuteková Jozefa, rodená Dorčíková, spoluvlastníčka pod B8 s výškou podielu 3/20-
iny (na podiel pripadá výmera 135,75 m²), za dohodnutú cenu € 4.591,07, 

• Ftorková Daniela, rodená Ftorková, spoluvlastníčka pod B9 s výškou podielu 1/5-
ina (na podiel pripadá výmera 181 m²), za dohodnutú cenu € 6.121,42. 

  
- pozemok EKN parc. č. 2160/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 1404, o výmere 235 m², 
- pozemok EKN parc. č. 2161/2, orná pôda, zápis na LV č. 1404, o výmere 1507 m²  

 od: 
• Lalinská Berta, rodená Kmeťková, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 4/10-

iny (na podiel pripadá výmera 696,80 m²) za dohodnutú cenu € 23.565,78, 
• Závodská Alžbeta, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/40-

ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86, 
• Pijalová Mária, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B6 s výškou podielu 1/40-ina 

(na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86, 
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• Jalovecká Daniela, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B7 s výškou podielu 1/40-
ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86, 

• Lalinský Viliam, spoluvlastník pod B8 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá 
výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86, 

• Lalinský Peter, spoluvlastník pod B9 s výškou podielu 1/10-ina (na podiel pripadá 
výmera 174,20 m2), za dohodnutú cenu € 5.891,44, 

• Michulek František, spoluvlastník pod B10 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel 
pripadá výmera 348,40 m2), za dohodnutú cenu € 11.782,89, 

• Slaná Janka, Ing., spoluvlastníčka pod B11 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel 
pripadá výmera 348,40 m2), za dohodnutú cenu € 11.782,89. 

 
- pozemok EKN parc. č. 2196/6, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2085,  

o výmere 946 m2, od: 
• Krivošová Marta, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/6-ina 

(na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29, 
• Krivošová Marta, rodená Gápová; Vajcíková Oľga, rodená Gápová; Tomášková 

Beatrix, rodená Gápová; Desát Jaroslav a Gápová Ivatea, rodená Gápová, všetci 
právni nástupcovia – zákonní dedičia – po spoluvlastníkovi pod B3 Gápovi 
Dominikovi, s výškou podielu pod B3 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 
m2), za dohodnutú kúpnu cenu € 5.332,29, 

• Vajcíková Oľga, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/6-ina 
(na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29, 

• Tomášková Beatrix, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod Bž s výškou podielu 1/6-
ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29, 

• Desát Jaroslav, spoluvlastník pod B7 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá 
výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29, 

• Gápová Iveta, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B8 s výškou podielu 1/6-ina (na 
podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29.   

 
- pozemok EKN parc. č. 2165/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 2379, o výmere 492 m2, 

od: 
• Špániová Jozefa, rodená Barčíková, vlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/1-ina, za 

dohodnutú cenu € 16.639,44. 
 

- pozemok EKN parc. č. 2196/11, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1425, 
o výmere 856 m2, od: 
• Harzek Rudolf, spoluvlastník pod B2 s výškou podielu 1/2-ica (na podiel pripadá 

výmera 428 m2), za dohodnutú cenu € 14.474,96, 
• Sedlačková Marta, rodená Závadská, spoluvlastníčka pod B3 s výškou podielu 1/2-

ica (na podiel pripadá výmera 428 m2), za dohodnutú cenu € 14.474,96.   
 
- pozemok EKN parc. č. 2162/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 2380, o výmere 3632m2, 
- pozemok EKN parc. č. 2174, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere 550 m2,  
- pozemok EKN parc. č. 2175, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere 594 m2, 
- pozemok EKN parc. č. 2176, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere  1582 m2, od: 

• Binková Viola, rodená Jánošíková, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/3-ina 
(na podiel pripadá výmera 2.119,33 m2), za dohodnutú cenu € 71.675,85, 

• Mýttová Jana, MUDr., rodená Veličová, spoluvlastníčka pod B2 s výškou podielu 
1/6-ina (na podiel pripadá výmera 1059,66 m2), za dohodnutú cenu € 35.837,92, 
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• Dorčík Dušan, spoluvlastník pod B3 s výškou podielu 1/3-ina (na podiel pripadá 
výmera 2.119,33 m2), za dohodnutú cenu € 71.675,85, 

• Hodásová Elena, rodená Veličová, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/6-ina 
(na podiel pripadá výmera 1059,66 m2), za dohodnutú cenu € 35.837,92. 

  
- pozemok EKN parc. č. 2171, orná pôda, zapísaný na LV č. 1263, o výmere 3086 m2, 

od: 
• Čechovič Jozef, spoluvlastník pod B33 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá 

výmera 77,15 m², za dohodnutú cenu 2.609,21 €, 
• Čehovič Peter; Čechovič Jozef, Ing. a Čechovič Ján všetci právni nástupcovia – 

zákonní dedičia (popri Márii Lalinskej, Ing. Juliánovi Lalinskom a Irenejovi 
Lalinskom) – po spoluvlastníčke pod B1,6,14,22 Lalinskej Alfonzii, rodenej 
Lalinskej, s výškou podielu spolu 72/720-ín (na podiel pripadá výmera 308,60 m2), 
za dohodnutú kúpnu cenu € 10.436,85 

 
 
Uznesenie č. 46/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na zverenie majetku Mesta Žilina do 
správy Základnej škole, Rybné námestie 1, Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. zverenie majetku Mesta Žilina do správy Základnej škole, Rybné námestie 1, 

Žilina, IČO: 37 982 907, a to dlhodobého hmotného majetku v hodnote 17 428,47 
€, drobného hmotného majetku v hodnote 58 766,69 €, nehmotného majetku 
v hodnote 1786,25 €, majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii 
v hodnote 5924,28 €, t.j. majetok spolu v hodnote 83 905,69 € 

 
 
Uznesenie č. 47/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie zámeru vybudovania 
hromadnej garáže s ihriskom na sídlisku Hájik 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 
I. schvaľuje 

 
1. zámer vybudovania hromadnej garáže na sídlisku Hájik v lokalite medzi 

Petzvalovou a Baničovou ul. formou obchodnej verejnej súťaže 
 
 
Uznesenie č. 48/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
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1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 6163/16, 
zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského – areál Stavebnej fakulty 
ŽU  pod existujúcou garážou č. s. 6473, a jeho odpredaj,  prof. Ing. Jánovi 
Benčatovi, PhD., bytom P.O. Hviezdoslava 977/19 Teplička nad Váhom za cenu  
50,– €/m2 

 
 
Uznesenie č. 49/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 
6429, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou 
garážou ev.č. 1260, a jeho odpredaj,  Ing. Ignácovi  Macurovi,  bytom Hlinská 20, 
Žilina za cenu 50,– €/m2 

   
 
Uznesenie č. 50/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 
6410, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou 
garážou ev.č. 1250, a jeho odpredaj,  p. Jaroslave Bořutovej, bytom Jarná 8, Žilina 
za cenu 50,– €/m2 

   

 

Uznesenie č. 51/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 455/12, orná 
pôda o výmere 4 m2 v zmysle GP 10947264-6/2009 v k. ú. Brodno,  a jeho 
odpredaj  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 
3/5 väčšina prítomných poslancov,  p. Pavlovi Lazarovi, bytom M.R. Štefánika 20, 
Žilina za cenu 30,– €/m2 
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Uznesenie č. 52/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1561/72, zast. 
pl. o výmere 16 m2 v k. ú. Trnové a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. 
Ľudovítovi Hodásovi, bytom Trnové-Rakové 81/31, Žilina za cenu 50 €/m2 

    
 

Uznesenie č. 53/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to dielov „3 a 4“ z parc.č.KN-
C 1234/1, zast. pl. o celkovej výmere 6 m2  v zmysle GP 116-2009 v k. ú. Žilina, 
ul. Fedora Ruppeldta, a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov,  p. Margite 
Repkovej, bytom Fedora Ruppeldta č. 3 Žilina za cenu 50,– €/m2 

 
 
Uznesenie č. 54/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina,  a to garáže č. s. 4352, 
postavenej na pozemku parc.č.KN-C 2451/5, zast. pl. o výmere 22 m2 spolu 
s uvedeným pozemkom v k. ú. Žilina, ul. Moyzesova, a ich odpredaj ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina 
prítomných poslancov, p. Pavlovi Rehákovi, bytom Juraja Závodského 125/72, 
Žilina za cenu 50,– €/m2 za pozemok a garáž za cenu určenú znaleckým 
posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
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Uznesenie č. 55/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina a to častí  parc.č.KN-C 7742, 
ostat.pl. o výmere cca 169 m2,  parc.č.KN-C 7749, ostat.pl. o výmere cca  879 m2, 
parc.č.KN-C 7750, zast. pl. o výmere cca 99 m2, parc.č.KN-C 7748/6, zst. pl. 
o výmere cca 200 m2 , a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, spoločnosti 
OMNITON Žilina s.r.o.,  IČO : 44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 
Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku, 
 

2. zámenu častí pozemkov a to  parc.č.KN-C 7748/5, zast.pl. o výmere cca 50 m2  vo 
vlastníctve OMNITON Žilina s.r.o., IČO : 44 340 885, so sídlom Mariánske 
námestie 32 Žilina  s časťou parc.č.KN-C 7748/6, zast.pl. vo vlastníctve Mesta 
Žilina o výmere cca 50 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa na ktorého 
schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, 
 

3. zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta 
Žilina ako povinného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena strpieť v prospech spoločnosti OMNITON Žilina s.r.o., IČO: 
44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 Žilina,  ako oprávneného z vecného 
bremena  výstavbu parkoviska na časti parc. č. KN – C 7749, ostat.pl. o výmere 
cca 600 m2, pričom vybudované parkovisko zostane v bezodplatnom 
neobmedzenom užívaní Mesta Žilina a výstavbu nadstavby parkoviska  na časti 
parc. č.  KN – C 7750 , zast. pl. o výmere cca 2000 m2 bez obmedzenia funkcie 
parkoviska nad ktorým sa má nadstavba realizovať s výnimkou času realizácie 
stavby. 
 

Presná výmera všetkých vyššie uvedených parciel, ktoré budú tvoriť predmet zmluvy 
na všetky tri právne úkony, bude definovaná geometrickým plánom.    

     
 
Uznesenie č. 56/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku parc.č.KN-C 7664/3, zast. pl. o výmere 300 
m2 v zmysle geometrického plánu 12/2009 v k. ú. Žilina, ul. Ľubľanská a jeho 
odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 
3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Jozefovi Mravcovi, bytom Záhradná 444, 
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Strečno za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená 
o hodnotu znaleckého posudku 

  

 
Uznesenie č. 57/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to trafostanice typu KIOSK č. s. 8368  
spolu s prípojkou NN a  pozemkom parc.č.KN-C 6144/12 v zmysle geometrického 
plánu č. 10947 264-14/2006,  zast. pl. o výmere 4 m2 v k. ú. Žilina, Bratislavská 
ul. a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa,  na ktorého schválenie je 
potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, SSE-Stredoslovenská energetika-
distribúcia a. s. so sídlom ul. Republiky 5, Žilina, IČO : 36 442 151 za cenu určenú 
znaleckým posudkom 

 
 
Uznesenie č. 58/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá  
 
1. náčelníkovi Mestskej polície Žilina, aby zabezpečil od 20.04.2010-26.04.2010 

kontrolu vjazdu nákladných vozidiel do pešej zóny a na najbližšom MsZ podal 
poslancom správu, koľko nákladných vozidiel vošlo do pešej zóny s povolením 
MsÚ, koľko vozidiel nemalo povolenie na vjazd do pešej zóny a druhy sankcií, 
ktorými boli vodiči za priestupky riešení 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu 
do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do 
Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina 

 
 
 
 
 
 
 
                  Ivan Harman 
            primátor mesta Žilina 
 


