
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.06.2010 
 
 
Uznesenie č. 59/2010 
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá Ing. Elene Šutekovej, hlavnej kontrolórke mesta 
 
1. v zmysle zákona o obecnom zriadení predložiť poslancom kontrolnú správu bez 

vyčiernených častí e-mailom 
 

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

 
2. Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK 

 
 

Uznesenie č. 60/2010 
k  Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Žilina na 2. polrok 2010k  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. návrh na zmenu: bod 2 ods. 2.6. 
kontrola plnenia opatrení stanovených na základe nálezu a vyhodnotenie ich 
plnenia do 27.8.2010 a následne predložená na najbližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 
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2. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 2. polrok 
2010 

 
II. poveruje 

 
1. hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti 
 

 
Uznesenie č. 61/2010 
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 – Vyhodnotenie plnenia uznesení 
č. 27/2010 a č. 58/2010 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Žilina konaného dňa 
19.04.2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení č. 27/2010 a č. 58/2010 k Správe o činnosti 

Mestskej polície Žilina za rok 2009 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
Žilina konaného dňa 19.04.2010 
 

 
Uznesenie č. 62/2010 
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 
2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. berie na vedomie 
 

1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 
2009 
 

II. ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu  
 
1. prijať opatrenia pre odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z  odporúčaní  

uvedených v Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra 
 
 
Uznesenie č. 63/2010 
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, ZŠ s MŠ, 
ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Uzatvorenie dodatku  č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 

školou, Brodno 110, Žilina, IČO: 37811789  č.j. 410/2004 zo dňa 14.12.2004 
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2.  Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 
školou, Školská 49, Žilina, IČO: 37810901 č.j. 407/2004 zo dňa 14.12. 2004 
 

3.  Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 
školou, Na stanicu 27, Žilina, IČO: 37904817 č.j. 25564/2008 zo dňa 27.08.2008  
 

4.  Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 
školou, Zádubnie 196, Žilina, IČO: 37905040 č.j. 408/2004 zo dňa 14.12.2004  
 

5.  Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 
školou, Dolná Trnovská 36, Žilina, IČO: 37811762 č.j. 409/2004  zo dňa 
14.12.2004  
 

6. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 
školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, IČO: 37813064  č.j. 411/2004 zo dňa 
14.12.2004 
 

7. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, 
Žilina,  IČO: 37812882  č.j. I/8/2002 zo dňa 01.07.2002  
 

8. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Martinská 20, 
Žilina,  IČO: 00624128  č.j. 3325/93 zo dňa 08.11.1993  
 

9. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Námestie mladosti 
1, Žilina, IČO: 37815091  č.j.  10/2003 zo dňa 14.01.2003 
 

10. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, V.  Javorku 32, 
Žilina, IČO:  37812904 č.j. I/11/2002  zo dňa 01.07.2002 
 

11. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Jarná 20, Žilina, 
IČO: 37813277 č.j. I/7/2002 zo dňa 01.07.2002 
 

12. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Lichardova 24, 
Žilina,  IČO: 37812891 č.j. I/13/2002  zo dňa 01.07.2002  
 

13. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Hollého 66, Žilina, 
IČO: 37810821 č.j. 02/002861  zo dňa 22.04.2002  
 

14. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Limbová 30, 
Žilina,  IČO: 37810880 č.j. 02/002861  zo dňa 22.04.2002 
 

15. Uzatvorenie dodatku č. 6 k zriaďovacej listine  Základnej školy, Gaštanová 56, 
Žilina,  IČO: 37810898 č.j. 02/002861 zo dňa 22.04.2002 
 

16. Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM, 
Hurbanova 28, Žilina, IČO:  37810961 č.j.02/002861 zo dňa 22.04.2002  
 

17. Uzatvorenie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Horný Val 24, 
Žilina,  IČO: 37903705 č.j. 25601/2008 zo dňa 28.08.2008  
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18. Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy 
Ladislava Árvaya,  Dolný Val 12, Žilina, IČO: 37813358  č.j. 1/22/2002 zo dňa 
01.07.2002 
 

19. Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ferka 
Špániho, Martinská 19, Žilina,  IČO: 37813412 č.j. I/20/2002 zo dňa 01.07.2002  
 

20. Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  Základnej umeleckej školy, 
Gaštanová ulica 8327/56A, Žilina, IČO:  37813480  č.j. I/21/2002 zo dňa 
01.07.2002 

 
 
Uznesenie č. 64/2010 
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu 
cezhraničnej spolupráce Česko-Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci tretej výzvy 
na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 17.05.2010, pre 
projekt: „Zelené oázy v mestách“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci tretej výzvy na predkladanie žiadostí                        

o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 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 EUR 
 
 
Uznesenie č. 65/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 
690/21, zast.pl.  o výmere 9 m2 v k. ú. Strážov pod existujúcou trafostanicou, 
a jeho odpredaj, SSE-D Žilina IČO 36 442 151,  so sídlom Republiky 5 Žilina za 
cenu určenú znaleckým posudkom 
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Uznesenie č. 66/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to dielov „2 a 3“ 
z neknihovanej PK parc.č. 5859 a 5860 k parc.č.KN-C 5186/43, zast.pl. o výmere 
38 m2 v zmysle GP 132/2009 v k. ú. Žilina, ul. Hlboká cesta,  a jeho odpredaj p. 
Štefánii Ozaniakovej, bytom Hlboká cesta 1690/38 Žilina za cenu 50,– €/m2 

 
 
Uznesenie č. 67/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 
823/14, záhrada o výmere 27 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova a jeho odpredaj, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 
väčšina prítomných poslancov, Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina 
za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu 
znaleckého posudku.  

 
 
Uznesenie č. 68/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 
765/29, t.t.p. o výmere 113 m2 v zmysle GP 13/2008 v k. ú. Budatín, a jeho 
odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 
3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Kataríne Hollej, bytom Jesenského 1077/20 
Žilina za cenu 40,– €/m2 
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Uznesenie č. 69/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 
415/7, zast.pl. o výmere 9 m2 v zmysle GP 17/2010 v k. ú. Bytčica, a jeho 
odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 
3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Ivanovi Cimrákovi, bytom Pelhřimovská 5 
Dolný Kubín za cenu 50,– €/m2 

 
 
Uznesenie č. 70/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina,   a to časti pozemku parc.č.KN-

C 1664/1, ostat.pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Považský Chlmec v záhradkárskej 
osade „Nad Jazerom“ a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na 
ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Monike 
Pallovej, bytom Jedlíková 3426/25 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom.  

Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
 
 
 Uznesenie č. 71/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 5828/1, 
zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tulipánová, a jeho odpredaj,  ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina 
prítomných poslancov, Ing. Jozefovi Sikorovi, bytom Tulipánová 1851/5 Žilina za 
cenu 75,– €/m2 
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Uznesenie č. 73/2010 

k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom 
nehnuteľností Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN–C 998/9, 
zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hálkova, a jeho odpredaj, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina 
prítomných poslancov, Viliamovi Hornáčkovi-ŽIVO, so sídlom Prieložná 211/18 
Žilina-Strážov za cenu 50,– €/m2 

    
 
Uznesenie č. 74/2010 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie zámeru odpredaja 
nehnuteľného majetku mesta Žilina formou dobrovoľnej dražby 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina – pozemok parc. č. 5396/18 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 
m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne 
 

2. zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok podľa bodu 1. tohto uznesenia 
 

3. odpredaj nehnuteľného majetku podľa bodu 1. tohto uznesenia formou 
dobrovoľnej dražby účastníkovi dražby s najvyšším podaním  

 
 

Uznesenie č. 75/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. zaväzuje hlavného kontrolóra 
 
1. preveriť, či povolenie na zriadenie sezónneho posedenia vo vnútrobloku Farského 

kostola, s dôrazom na čl. 4 odsek 16 VZN č. 7/2009, bolo v súlade s týmto VZN 
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Uznesenie č. 76/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. ukladá prednostovi mestského úradu 
 
1. aby uskutočnil rokovanie so starostami obcí žilinského okresu o spoločnom 

projekte na likvidáciu biologického odpadu 
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Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/2010 
k Štatútu mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 
1. Štatút mesta Žilina 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ivan Harman 
            primátor mesta Žilina 


