
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.03.2011 
 
 
Uznesenie č. 43/2011 
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. 44/2011 
k  Návrhu na vymenovanie riaditeľa Mestského divadlak  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. vymenúva 
 

1. Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla, IČO 30229839 od 
01.04.2011 do 31.12.2014 

 
 
Uznesenie č. 45/2011 
k Organizačnému poriadku, Štatútu, Pracovnému poriadku, Platovému poriadku MP v 
Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
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1. Organizačný poriadok, Štatút, Pracovný poriadok, Platový poriadok Mestskej 
polície v Žiline podľa predloženého materiálu od 01.04.2011 
 

 
Uznesenie č. 46/2011 
k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 

 
1. Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline 
  
 

Uznesenie č. 47/2011 
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 

 
1. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 
 
Uznesenie č. 48/2011 
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového 
rozpočtu na rok 2011 – 2013, Mesto Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. berie na vedomie 

 
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového  

rozpočtu  na rok 2011-2013, Mesto Žilina 
 

 
Uznesenie č. 49/2011 
k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. konštatuje, že 

 
1. predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 

2011, ktorý je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo 
výške 47 006 048 €. Návrh rozpočtu na roky 2012 a 2013 je informatívny 
a nezáväzný 
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II. schvaľuje 
 

1. návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 tak, ako bol predložený 
 
III. berie na vedomie 

 
1. návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2012 – 2013 ako informatívny a nezáväzný 

 
 
Uznesenie č. 50/2011 
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre 
rok 2011 – zásady stanovenia ich použitia a výšky 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. konštatuje, že 

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

rok 2011 sú navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých prímestských častí 
 
II. schvaľuje 

 
1. predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z 

rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 
 
 

Uznesenie č. 51/2011 
k Návrhu na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
 

1. vymenovanie predsedov a členov grantových komisií pre rok 2011 
 

a) pre oblasť kultúry 
 

 predseda: Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ 
       členovia:  Mgr. Ing. Peter Ničík, poslanec MZ 
   Jaroslav Gažo, poslanec MZ 

    Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický designér 
pedagóg VŠVU v Bratislave 

         
 

b) pre oblasť vzdelávania 
 

 predseda:  Ing. Ján Ničík, poslanec MZ  
 členovia:  Mgr. Peter Fiabáne, poslanec MZ 
   PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, poslankyňa MZ 

  Ľuboš Mišík, kníhkupec 
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c) pre oblasť športu 
 

 predseda: Mgr. Róbert Kašša, poslanec MZ 
   členovia: MUDr. Jozef Hudcovský, poslanec MZ 

Radoslav Židek, poslanec MZ  
   Mgr. Michal Kolárik, športový novinár  

 
 

d) pre zdravotnú a sociálnu oblasť 
 

 predseda:  MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec MZ  
 členovia:  MUDr. Rastislav Johanes, poslanec MZ 
   MUDr. Róbert Ficek, poslanec MZ 

              MUDr. Štefan Köhler, lekár 
    

    
e) pre oblasť prostredie mesta a zeleň 

  
 predseda:  Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec MZ 
 členovia Ing. Branislav Bačík, poslanec MZ 
   Bc. Patrik Groma, poslanec MZ 

  Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka 
 
 
 
Uznesenie č. 52/2011 
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 

 
nasledovné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina 
 
1. v spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO 36 387 193: 

 
a)  do funkcie predsedu predstavenstva MUDr. Rastislava Johanesa 

 
b)  do funkcie členov dozornej rady namiesto MUDr. Juraja Vyletelku nových 

členov dozornej rady Ing. Karola Kruteka (zároveň ako predsedu dozornej rady), 
Jána Púčeka 

 
2. v spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., IČO 36 435 384: 

 
a)  do funkcie konateľa namiesto Martina Šafárika nového konateľa Ing. Branislava 

Bačíka 
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3. v spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., IČO 36 433 420: 
 

a)  odvolanie Vladimíra Radosu z funkcie prokuristu spoločnosti 
 
 
Uznesenie č. 53/2011 
k Repatriácii vkladov Mesta Žilina v spoločnostiach Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, 
s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. súhlasí 
 

1. so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest I, s.r.o. o sumu vo výške 
16 540 447 EUR a následným znížením základného imania v spoločnosti Govinvest 
I, s.r.o. o sumu vo výške 16 540 447 EUR  a uskutočnením všetkých s tým 
súvisiacich úkonov 
 

2. so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest II, s.r.o. o sumu vo výške 
5 479 199 EUR a následným znížením základného imania v spoločnosti Govinvest 
II, s.r.o. o sumu vo výške 5 479 199 EUR  a uskutočnením všetkých s tým 
súvisiacich úkonov 
 

 
Uznesenie č. 54/2011 
k Návrhu na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami 
v meste Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. ruší 
 

1. uznesenie č. 21/2007 MZ zo dňa 26.02.2007  v nasledovnom znení: 
 
Zmenu výšky nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina 
nasledovne: 

 
a)  v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Hlinkovom námestí za 

cenu 10,-Sk/m2/deň 
 

b) na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince za cenu 6,- Sk/m2/deň 
 

c) na ostatnom území mesta za cenu 3,-Sk/m2/deň 
 
 
II. schvaľuje 
 

1. minimálnu výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina 
nasledovne, pričom v odôvodnených prípadoch o výnimke môže rozhodnúť 
primátor mesta: 
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a)  v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Námestí Andreja Hlinku 

za cenu 0,66 €/m2/deň 
 

b) na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, Sad SNP, na ulici J. M. Hurbana, na 
ul. Jána Milca za cenu 0,38 €/m2/deň 
 

c) na ostatnom území mesta za cenu 0,18 €/m2/deň 
 
 
Uznesenie č. 55/2011 
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného 
programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie 
projektu „Považský Chlmec – stoková sieť“, 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. celkové výdavky na projekt vo výške 10 346 945,98 EUR a celkové oprávnené 
výdavky na projekt vo výške 10 346 945,98 EUR 
 

4. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t. j. vo výške 517 347,30 EUR z vlastných zdrojov 

 
Uznesenie č. 56/2011 
k Návrhu na vyradenie Základnej školy, Rybné námestie 1, Žilina 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. berie na vedomie 
 

1. Návrh na vyradenie Základnej školy Rybné námestie 1, Žilina 
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Uznesenie č. 57/2011 
k Zmene platu primátora mesta Žilina  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. berie na vedomie 
 

1. zmenu platu primátora mesta Žilina s účinnosťou od 01.01.2011 na plat vo výške  
2 723,- € 

 
Uznesenie č. 58/2011 
k Správa k VZN mesta Žilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania 
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina č. 
7/2009  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. berie na vedomie 
 

1. Správu k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina o podmienkach 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných 
zariadení na území mesta Žilina č. 7/2009 
 

2. odporúča ponechať toto VZN v platnosti 
 

 
Uznesenie č. 59/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností 
Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
 

1. kúpu pozemkov od vlastníkov - fyzických osôb a od Slovenského pozemkového 
fondu Bratislava  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
existujúcou zastávkou MHD a priľahlými chodníkmi v k. ú. Bytčica za cenu 20,– 
€/m2, v zmysle geometrických plánov nasledovne:  
parc.č.KN-C   246/ 1, záhrada o výmere 97 m2   v zmysle GP 14231174-56/2009  
parc.č.KN-C 1171/14, zast.pl. o výmere 17 m2  v zmysle GP 14231174-04/2011  
parc.č.KN-C 1171/13, zast.pl. o výmere 24 m2   v zmysle GP 14231174-04/2011  
parc.č.KN-C 1171/12, zast.pl. o výmere 25 m2   v zmysle GP 14231174-04/2011  
parc.č.KN-C 1171/11, zast.pl. o výmere 43 m2  v zmysle GP 14231174-04/2011  
parc.č.KN-C 1171/10, zast.pl. o výmere   6 m2   v zmysle GP 14231174-04/2011  
parc.č.KN-C 1171/  9, zast.pl. o výmere 17 m2  v zmysle GP 14231174-04/2011  
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Uznesenie č. 60/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností 
Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
 

1. využitie predkupného práva Mesta Žilina ako podielového spoluvlastníka pozemku 
parc.č.KN-C 3878/1, zast.pl. o výmere 554 m2  na spoluvlastnícky podiel 1/6 toho 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve podielovej spoluvlastníčky p. Marty Stalmaškovej, 
bytom Oslobodenia 48 Žilina-Bánová v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka 
v jeho platnom znení  a rokovanie o odkúpení  tohto podielu mestom 

 
Uznesenie č. 61/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností 
Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku E-KN 5524 o výmere 124 
m2 v k. ú. Trnové vo vlastníctve Mesta Žilina, a jeho zámenu, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých 
poslancov, za pozemok parc.č.KN-C 1417/140, zast.pl. o výmere 124 m2 v k. ú. 
Trnové vo vlastníctve p. Petra Lacku, bytom Okrajová 508/2  Žilina 

 
Uznesenie č. 62/2011 
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností 
Mesta Žilina) 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
 

1. v prípade schválenia žiadosti o NFP prenechanie budúcej stavby – 
vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie mestských častí – Považský 
Chlmec – stoková sieť“ do nájmu a prevádzkovania SEVAK, a. s. na čas 60 
mesiacov od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia za nájom vo výške 
3,– €/ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 
3/5 väčšina všetkých poslancov, pričom na toto uznesenie sa nevzťahuje 
obmedzenie časovej platnosti podľa článku 19 ods. 5 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Mesta Žilina 

 
2. v prípade schválenia žiadosti o NFP prebytočnosť majetku Mesta Žilina – budúcej  

stavby – vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie mestských častí –  
Považský Chlmec – stoková sieť“ SEVAK, a. s. a po uplynutí doby nájmu podľa 
bodu 1 tohto uznesenia odpredaj tohto majetku spoločnosti SEVAK, a. s. za cenu 
rovnajúcu sa výške finančného príspevku SEVAK, a. s. t.j. v sume rovnajúcej sa 
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čiastke 5 % zo skutočnej celkovej zmluvnej ceny vyplývajúcej za výstavbu 
vodohospodárskeho diela, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého 
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, pričom na toto uznesenie sa 
nevzťahuje obmedzenie časovej platnosti podľa článku 19 ods. 5 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina 

 
 
Uznesenie č. 63/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. schvaľuje 
 

1. primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu 
rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je: 
 

a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov 
v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne: 
hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami 
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, 
kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky 
príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové 
finančné operácie) 
 

b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných 
prostriedkov v rámci jednotlivých programov, podprogramov 
programového rozpočtu, jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej 
klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a medzi 
jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, 
všetkými úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná 
kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene 
celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové 
výdavky + výdavkové finančné operácie) 

 
2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu 

rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, 
v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému 
zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí 

 
II. ruší 
 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 162/2008, zo dňa 13.10.2008 
v nasledovnom znení:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, že primátor môže rozhodnúť o zmene 
rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, 
ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek 
(ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej 
výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového 
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rozpočtu mesta, a aby tieto zmeny rozpočtu boli predložené v písomnej podobe na 
najbližšom mestskom zastupiteľstve  

 
 
Uznesenie č. 64/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
I. ukladá prednostovi mestského úradu 
 

1. predložiť informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou 
mesta v termíne do júnového zasadnutie mestského zastupiteľstva 

 
 
 
V Žiline 28.03.2011 
 
 
 
               Ing. Igor Choma 
            primátor mesta Žilina 
 


