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z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 04.11.2013 

 

 

Uznesenie č. 134/2013 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na preskúmanie, či hromadný predaj pozemkov (konkrétne parcely číslo 

4886/2001, 4886/2002, 4906/239)  prijatých uznesením č. 131/2013 z 32. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 09.09.2013, bol v súlade s platnou 

legislatívou a či nedošlo k zavádzaniu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline   

 

II. schvaľuje 

 

1. zmenu kontrolovaného obdobia v bode 3. nasledovne: Rok 2012 , 2013   

 

III. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2014   

 

IV. poveruje 

 

1. Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2014   

 

Uznesenie č. 135/2013 

k Správe o výsledkoch kontrol 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol  

 

Uznesenie č. 136/2013 

k Informatívnej správe k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline  

 

Uznesenie č. 137/2013 

k Správe o oceňovaní osobností mesta Žilina za rok 2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Čestné občianstvo mesta Žilina Petrovi Štanskému  

 

2. Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina Františkovi Babiarovi, 

Jaroslavovi Cimbalíkovi, Liborovi Hodoňovi, Pavlovi Krškovi a Miroslavovi 

Tomáškovi 

 

3. Cenu mesta Žilina „in memoriam“  Ivanovi Hálkovi a Petrovi Vaňoučkovi 

 

Uznesenie č. 138/2013 

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 5/2013 

je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2013 

 

II. schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2013 tak, ako je 

predložená  

 

Uznesenie č. 139/2013 

k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. konštatuje, že 

 

1. výsledok hospodárenia k 30.6.2013 predstavuje priebežný prebytok vo výške 4 535 

061,88 €. Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho 

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

roka 2013 

 

II. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina 

k 30.6.2013  

  

Uznesenie č. 140/2013 

k Výročnej správe konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Výročnú správu konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2012  

 

Uznesenie č. 141/2013 

k Zásadám rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. konštatuje, že 

 

1. návrh Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina na rok 2013 je vypracovaný v 

súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

 

II. schvaľuje 

 

1. Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina  

 

Uznesenie č. 142/2013 

k Návrhu na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 70/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Interný predpis Mesta Žilina  o kritériách na prijímanie detí do mestských  

predškolských zariadení 
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Uznesenie č. 143/2013 

k Návrhu na uznesenie MZ Žilina k projektu: „Florbal  pomáha prekonávať hranice“ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. súhlas so vstupom CVČ, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina  do projektu:  „Florbal 

pomáha prekonávať hranice“ 

  

2. zmenu subjektu „Hlavný cezhraničný partner“ v zmluve „Dohoda o spolupráci na 

projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika 2007 - 2013“ zo dňa 06.09.2012 na CVČ, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

 

3. zmenu subjektu „Hlavný cezhraničný partner“ v zmluve „Zmluva o poskytnutí 

finančného príspevku číslo zmluvy Z 2241022004301 na CVČ, Kuzmányho 105, 

010 01 Žilina 

 

Uznesenie č. 144/2013 

k Informácii o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za tretí kvartál 

roku 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestská krytá 

plaváreň, s.r.o. za III. kvartál 2013 

 

Uznesenie č. 145/2013 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt s.r.o. za III. 

štvrťrok 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za III. 

štvrťrok 2013 

 

Uznesenie č. 146/2013 

k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za 

obdobie jún – august 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za 

obdobie jún – august 2013 
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Uznesenie č. 147/2013 

k Výročnej správe spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie  od 1. júna do 31. mája 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Výročnú správu spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie od 1.júna 2012 do 

31.mája 2013 

 

Uznesenie č. 148/2013 

k Informatívnej správe o výsledkoch  činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina 

za III. štvrťrok 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina 

za III. štvrťrok 2013 

 

Uznesenie č. 149/2013 

k Zadaniu pre Územný plán zóny Žilina Centrum – Rudiny I – Na Hlinách 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách 

 

Uznesenie č. 150/2013 

k Zadaniu Urbanistickej štúdie zóny Hájik – Hradisko 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zadanie Urbanistickej štúdie zóny Hájik – Hradisko 
 

Uznesenie č. 151/2013 

k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 

21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za 

nevýherné hracie prístroje 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. nevyhovuje 
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1. protestu prokurátora č. k. Pd 132/13-8 zo dňa 13.09.2013 (ďalej len „protest“) ako 

celku 

 

 

Uznesenie č. 152/2013 

k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 

18/2011 o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej 

produkcii na letných terasách na území mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. vyhovuje 

 

1. protestu prokurátora č. k. Pd 86/13-12 zo dňa 06.09.2013 (ďalej len „protest“) ako 

celku 

 

Uznesenie č. 153/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 2379/5, zast. pl. 

o výmere 86 m
2
 v zmysle geometrického plánu 14231174-100/2013 v k. ú. Závodie 

a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. PaedDr. Michalovi Červenému 

a manželke Ing. Jarmile Červenej, obaja bytom Mládežnícka 597/18, 010 04 Žilina, 

za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 3.018,10 €, ktorá bola 

zvýšená o hodnotu znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu prístupu k susedným 

pozemkom parc. č. KN-C 1195/1, 1195/2, 1194/2 1194/4, ktorých sú žiadatelia 

spoluvlastníci a kde bude prebiehať výstavba rodinného domu 

 

Uznesenie č. 154/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 7933/6, zast.pl. 

o výmere 21 m
2
, pozemku parc. č. KN-C 8098/5, zast.pl. o výmere 38 m

2
 a 

pozemku parc. č. KN-C 8098/6, zast.pl. o výmere 25 m
2
 v zmysle geometrického 

plánu č. 98/2013 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

spoločnosti Baudes, s.r.o., so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01  Žilina, IČO 

47 034 343, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 

138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu jeho využitia pod stavbu prístupových rámp - 

prístupových komunikácií k stavbe projektu „GARÁŽE 60/II ETAPA“. Predmetné 

pozemky susedia s pozemkami parc. č. KN-C 8093/2 a KN-C 8093/3, ktoré sú vo 

vlastníctve žiadateľa. Nakoľko sa jedná o odpredaj susedných pozemkov 
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k pozemkom odpredaných v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže a 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 95/2013 zo dňa 24.06.2013, kúpna 

cena bola stanovená v rovnakej výške jednotkovej ceny, a to 81,- €/m
2
, čo 

v celkovej výške spolu za 84 m
2 

predstavuje 6.804,- €  

 

Uznesenie č. 155/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 1382/365, t.tr.p. 

o výmere 218 m
2
 v zmysle geometrického plánu 43665225-21/2013 v k. ú. Bytčica 

a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Matúšovi Rybanskému, bytom 

M. Šínskeho 671/3, Žilina, za cenu 46,- €/m
2
, čo v celkovej výške za 218 m

2
 

predstavuje 10.028,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu jeho využitia pod stavbu prístupovej 

komunikácie v rámci realizácie projektu „Novostavba rezidenčného sídla Žilina 

JUH“, realizovaného na susediacich pozemkoch 
 

Uznesenie č. 156/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zriadenie vecného bremena pre ENERGY STUDIO, s.r.o., so sídlom : Šínskeho 

671/3 Žilina, IČO: 45 231 842, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 

bremena strpieť stavbu miestnej komunikácie na pozemkoch parc. č. KN-C 

1382/366, t.tr.p. o výmere 116 m
2
 a parc. č. KN-C 1382/367, t.tr.p. o výmere 71 m

2
 

v zmysle GP č. 43665225-21/2013 v k. ú. Bytčica za jednorázovú cenovú odplatu 

stanovenú znaleckým posudkom vo výške 345,- € 

 

Uznesenie č. 157/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobru neurčitú na pozemok parc. č. KN-C 717/98 v 

 k. ú. Budatín o výmere 23 m
2
, v zmysle geometrického plánu č. 110/2012, za 

minimálnu cenu 10,- €/m
2
/rok, čo predstavuje ročný nájom 230,- €,  3/5 väčšinou 

všetkých poslancov so spoločnosťou Interimobilias, s.r.o., so sídlom Ul. Antona 

Bernoláka 25, 010 01  Žilina, IČO 36 429 457, v rámci stavby „OS IBV 12 

rodinných domov Žilina – Budatín  Nad cintorínom“ ako prípad hodný osobitného 

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

požaduje prenájom časti komunikácie pre potreby stavebného konania, prístupu 
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a realizácie IBV a po realizácií stavby bude pripravovaná komunikácia OS IBV 

spolu s verejným osvetlením odovzdaná do majetku Mesta Žilina 

 

Uznesenie č. 158/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie zmluvy o výpožičke na dobu určitú v trvaní 1 rok, a to v termíne od 

01.01.2014 do 31.12.2014, predmetom ktorej budú:  

 

a) pozemky v k. ú. Žilina zapísané na LV č. 1100:  

- KN C parc. č. 3238/1 o výmere 5648 m
2
 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria  

- KN C parc. č. 3238/8 o výmere 102 m
2
 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria 

- KN C parc. č. 3242/1 o výmere 296 m
2
 druh pozemku ostatné plochy  

- KN C parc. č. 3242/8 o výmere 720 m
2
 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria 

- KN C parc. č. 3242/9 o výmere 1786 m
2
 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria 

- KN C parc. č. 3270/1 o výmere 2232 m
2
 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria 

- KN C parc. č. 3270/17 o výmere 90 m
2
 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria 

 

b) stavba „Zimný štadión“ súp. č. 573, postavená na pozemku KN C parc. č. 

3238/1  

 

c) hnuteľné veci vo vlastníctve mesta súvisiace s vyššie uvedenými 

nehnuteľnosťami  

   

za cenu spolu 10 €/mesiac, so spol. MsHK Žilina, a.s. so sídlom Športová ul. č. 

5, 010 01 Žilina, IČO  : 36 387 193, za účelom uskutočňovania aktivít spojených 

s predmetom činnosti spoločnosti: športových podujatí, rekreačných, kultúrnych, 

spoločenských podujatí a iných obdobných podujatí a aktivít                                                              

                                                                                            

Uznesenie č. 159/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie dodatku k Zmluve č. 350/2012 o nájme nehnuteľnosti zo dňa 

23.11.2012, na základe ktorého sa k v tejto zmluve uvedenému predmetu nájmu 

doplní ďalšia časť (časť parcely č. KN-C 5861/3 o výmere cca 28 m
2
 vyznačenej na 

mape červeným šrafovaním) na dobu určitú – 30 rokov,  zapísanej v prospech 
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spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom Bôrická cesta 

1960 Žilina, IČO: 36 672 297. Súčasne sa zriaďuje predkupné právo v prospech 

Mesta Žilina pre prípad, že by vlastník pozemkov – Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a.s. chcel predmet nájmu odpredať. Nájomné za prenajatú 

nehnuteľnosť bude zodpovedať ročnej dani z nehnuteľnosti za bežný rok 

 

Uznesenie č. 160/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nehnuteľnostiach v k.ú. Závodie, zapísaných 

na LV č. 2811, parc. č. KN-C 2170/19, o výmere 108m
2
, zastavané plochy 

a nádvoria, KN-C 2170/249, o výmere 307m
2
, zastavané plochy a nádvoria, KN-C 

2170/251, o výmere 121m
2
, zastavané plochy a nádvoria, KN-C 2170/252, o výmere 

1046m
2
, zastavané plochy a nádvoria, KN-C 2170/253, o výmere 594m

2
, zastavané 

plochy a nádvoria, KN-C 2170/254, o výmere 550m
2
, zastavané plochy a nádvoria 

a KN-C 2170/262, o výmere 3632m
2
, zastavané plochy a nádvoria od Dušana 

Dorčíka, J. Závodského 386/91, 010 04 Závodie, za cenu 47,19 €/m
2
 

 

Uznesenie č. 161/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prijatie daru od Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, v hodnote 

48.436,24€ a to: radič Siemens Sitraffic C800V2, návestidlá Siemens LED Silux, 

technológia detekcie vozidiel, jednostupňová projektová dokumentácia vrátane 

podmienok riadenia (realizačná), dokumentácia trvalého dopravného značenia, 

dokumentácia prenosného dopravného značenia počas výstavby CDS v dvoch 

etapách 

 

Uznesenie č. 162/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej podstatnými náležitosťami sú: 

 

a) Zmluvné strany: Mesto Žilina - nájomca, VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŚTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 

Bratislava, IČO: 00 156 752 – prenajímateľ, 
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b) Predmet zmluvy: spoločnosť  VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŚTÁTNY 

PODNIK prenechá mestu Žilina do nájmu pozemok – parcelu registra „C“ č. 

5523/1 – ostatné plochy o výmere 24 998 m
2
, evidovaná Správou katastra 

v Žiline na LV č. 5502 pre kat. úz. Žilina za účelom využívania pozemku vo 

verejnom záujme na organizovanie podujatí pre verejnosť, 

 

c) Výška nájomného: cena nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 

1,- € za kalendárny rok ako aj za časť kalendárneho roka za celý predmet 

nájmu, 

 

d) Povinnosť nájomcu uhradiť daň z pozemku - z predmetu nájmu   v zmysle 

zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení, 

 

e) Platnosť zmluvy: 25 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade 

predčasného skončenia zmluvy výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu povinnosť 

nájomcu uvoľniť a odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v lehote 1 týždňa 

od ukončenia zmluvy, 

 

f) Úrok z omeškania 0,04% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania 

nájomcu s úhradou nájomného 

 

 

Uznesenie č. 163/2013 

k Nakladaniu s majetkom mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/36, zast.pl. 

o výmere 407 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou 

katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 

ul. Stodolova, súp. č. 3433 v Žiline, zapísanom na LV č. 1673, kat. úz. Závodie, 

a to: Ing. Jozef Ondrašina s manželkou Mgr. Michaelou Ondrašinovou, rod. 

Martiniková, obaja trvale bytom Mateja Bela 3445/61, 010 15 Žilina – podiel 

8308/183924, Bc. Rastislav Frniak, trvale bytom Súľov 72, 013 52 Súľov - Hradná 

– podiel 8308/183924, Miroslava Karásková, rod. Karásková, trvale bytom 

Stodolova 3433/10, 010 15 Žilina – podiel 7019/183924 v 1/6, Marta Zapletalová, 

rod. Hanušová, trvale bytom 1. mája 1163, 023 02 Krásno nad Kysucou – podiel 

7019/183924, za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve žiadateľov 

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/41, zast.pl. 

o výmere 688 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou 

katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na 
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ul. Jedlíkova, súp. č. 3423 v Žiline, zapísanom na LV č. 1633, kat. úz. Závodie, a to: 

Miroslav Bujna, trvale bytom Jedlíkova 3425/19, 010 15 Žilina – podiel 

4984/396304 v 1/2,   Peter Bujna, trvale bytom Jedlíkova 3425/11, 010 15 Žilina – 

podiel 4984/396304 v 1/2, Mgr. Zuzana Bobáňová, rod. Bobáňová, trvale bytom 

Jedlíkova 3423/11, 010 15 Žilina – podiel 4984/396304, Marián Turiansky 

s manželkou Andreou Turianskou, rod. Haplová, obaja trvale bytom Jedlíkova 

3423/11, 010 15 Žilina – podiel 4984/396304, Bc. Katarína Najdeková, rod. 

Najdeková, trvale bytom Kukučínova 992/4, 010 01 Žilina – podiel 4984/396304, 

Ing. Ján Comorek, trvale bytom Podvysoká 338, 023 53 – podiel 4984/396304 v 1/2, 

Mgr. Ľudmila Comorková, rod. Mikovčáková, trvale bytom Jedlíkova 3423/9, 010 

15 Žilina – podiel 4984/396304 v 1/2, Radoslav Vyletel s manželkou Katarínou 

Vyletelovou, rod. Rothová, obaja trvale bytom Jedlíkova 3423/9, 010 15 Žilina – 

podiel 4984/396304, Bc. Ivana Sliviaková, rod. Sliviaková, trvale bytom Jedlíkova 

3423/5, 010 15 Žilina – podiel 6988/396304, Pavel Ďurdina, trvale bytom Veľká 

Čausa 167, 971 01 Prievidza – podiel 7813/396304, za cenu určenú v zmysle 

ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. 

vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve 

žiadateľov 

 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8152, zast.pl. 

o výmere 1666 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou 

katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj príslušného 

podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Smreková, 

súp. č. 3095 v Žiline, zapísanom na LV č. 5735, kat. úz. Žilina, a to: Monika 

Bérešová, rod. Bérešová, trvale bytom Smreková 3095/25, 010 07 Žilina – podiel 

70/7840 v 1/4 - ine, Gabriela Bérešová, rod. Bérešová, trvale bytom Smreková 

3095/25, 010 07 Žilina – podiel 70/7840 v 1/4 - ine, za cenu určenú v zmysle 

ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. 

vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbami  vo vlastníctve 

žiadateľov 

 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 6187 zast.pl. a nád. 

o výmere 2119 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Správou 

katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 v prospech vlastníka 

Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Lichardova, súp. č. 2801 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 5497, kat. úz. Žilina, a to:  Magdaléna  Kubiritová, rod. Dudová, trvale 

bytom Lichardova 2801/1, 010 01 Žilina – podiel 69/8349, Jaroslava Pecková, rod. 

Balcová, trvale bytom Smreková 3094/16, 010 07  Žilina  –  podiel 38/8349,  Juraj 

Tabák, trvale bytom Platanová 3225/1, 010 07 Žilina – podiel 66/8349, Naďa 

Adamicová, rod. Adamicová, trvale bytom Ambra Pietra 2645/5, 010 01 Žilina – 

podiel 65/8349, Mgr. Július Buchel s manželkou Helenou Buchelovou, rod. 

Králiková, obaja trvale bytom Lichardova 2801/3, 010 01 Žilina – podiel 69/8349, 

Zuzana Vajdová, rod. Trníková, trvale bytom Svederník  č. 30, 013 32 Svederník – 

podiel 83/8349, Mária Saganová, rod. Moravčíková, trvale bytom Záhradná 560/52, 

Strečno 013 24 – podiel 66/8349, Emília Kružlicová, rod. Haimannová, Jarná 
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2598,010 01 Žilina – podiel 38/8349, Janka Barčáková, rod. Barčáková, trvale 

bytom Predmier 208, 023 54 Turzovka – podiel 23/8349, Ing. Bronislav Kremeň, 

trvale bytom Hečkova 2534/32, 010 01 Žilina – podiel 66/8349, Ing. Matej Maršala, 

trvale bytom Školská 486/41, Rajecké Teplice a Martina Kivoňová, rod. Kivoňová, 

trvale bytom Za Záhradami 613/28, 013 24 Strečno – podiel 83/8349, Maroš 

Perončík, trvale bytom Murgašova 1303/6, 010 01 Žilina – podiel 38/8349, Pavol 

Valiašek, trvale bytom Lichardova 2801/8, 010 01 Žilina – podiel 69/8349, Jozef 

Hrtus, trvale bytom Jána Kollára 2455, 022 04 Čadca – podiel 75/8349, Alena 

Katrincová, rod. Studená, trvale bytom Krasňany 42, 013 03 Krasňany – podiel 

38/8349, Ing. Jozef Krajčovič s manželkou Gabrielou Krajčovičovou, rod. 

Olejníková, obaja trvale bytom Lichardova 2801/10, 010 01 Žilina – podiel 38/8349 

priamym predajom za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím 

ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako 

pozemky zastavené stavbou  vo vlastníctve žiadateľov 

 

5. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 1472/89 zast.pl. 

a nád. o výmere 502 m
2
, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Správou katastra Žilina pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 v prospech 

vlastníka Mesto Žilina a odpredaj príslušného podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Mateja Bela, súp. č. 3446 v Žiline, 

zapísanom na LV č. 1486, kat. úz. Závodie, a to:  Róbert Kosec, trvale bytom 

Mateja Bela 69, 010 15 Žilina a Katarína Kosecová, rod. Kosecová, trvale bytom 

Kempelenova 15, 010 15 – podiel 5280/280544, priamym predajom za cenu určenú 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zároveň §15 vyhlášky č. 

465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m
2
 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavené stavbou  vo 

vlastníctve žiadateľov 

 

Uznesenie č. 164/2013 

k Likvidácii komunálneho odpadu v meste Žilina od 1.1.2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá Mgr. Antonovi Trnovcovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline 

 

1. na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 16.12.2013 predložiť návrh na 

riešenie situácie s likvidáciou komunálneho odpadu pre mesto Žilina od 1.1.2014 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2013 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie č. 10/2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 10/2013 o sociálnych službách a úhradách za 

sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2013 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v meste Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa 

určujú  podmienky  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v meste Žilina 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2013 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre 

Trhovisko na Ranči pri Oškerde 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 

Trhovisko na Ranči pri Oškerde 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2013 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva  Trhový poriadok pre 

príležitostné trhy mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre 

príležitostné trhy Mesta Žilina 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2013 

k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzného 

nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 

časti mesta 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2013 

k Návrhu na schválenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení 

všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18/2011 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, o zrušení všeobecne záväzného nariadenia 

č. 18/2011 o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a 

hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina 

 

 

 

V Žiline 07.11.2013 

 

 

 

                                 Ing. Igor Choma 

                primátor mesta 


