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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Tento materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline v súlade s čl. 13 ods. 

2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Tento materiál sa neprekladá na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva, ani mestskej rady. 

 

Správa obsahuje uznesenia MZ z rokovaní  MZ v slede ako boli prijaté s popisom plnenia pri 

uzneseniach, kde boli urobené úkony pre naplnenie uznesení. 

 

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich 

zamestnancov príslušne vecných odborov alebo právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. Pri uzneseniach je popísaný stav priebežného plnenia.  
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Správa o stave plnenia uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.01.2015 

 

Uznesenie č. 29/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ, na funkciu konateľa spol. Obytný súbor 

Krasňany, s.r.o. bolo vyhlásené a realizované výberové konanie. Nominácie do ostatných 

právnických osôb boli schválené uznesením č. 103/2015, 133/2015 a 222/2015, pričom 

nominácie na spoločností Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., MsHK Žilina, a.s. a 

Vedecko-technologický park Žilina budú predložené na rokovanie MZ dňa 7.12.2015. 

 

k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina 

  

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby v termíne do 60 dní zabezpečil vykonanie 

výberových konaní na funkcie Mestom Žilina menovaných štatutárnych zástupcov 

obchodných spoločností s účasťou mesta, a to na základe štvorčlennej výberovej 

komisie zloženej z poslancov zastupiteľstva s paritným zastúpením každého 

poslaneckého klubu. Administratívnu časť požadovaných odborných kritérií pripraví 

odbor vnútorných vecí na základe požiadaviek výberovej komisie. Ďalej prednostu 

poveruje, aby po ukončení výberových konaní predložil zastupiteľstvu návrh na 

schválenie zástupcov Mesta Žilina - štatutárnych zástupcov spoločností s účasťou 

Mesta Žilina vychádzajúci z výsledkov výberových konaní.  

 

2. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby predsedovi každého poslaneckého klubu v 

dostatočnom časovom predstihu oznámil termín a miesto konania výberových konaní 

na funkcie Mestom Žilina menovaných štatutárnych zástupcov obchodných 

spoločností s účasťou mesta, a aby na tieto výberové konania prizval zástupcu 

každého poslaneckého klubu ako riadneho člena výberovej komisie. Mená zástupcov 

jednotlivých poslaneckých klubov vo výberových komisiách oznámia prednostovi 

mestského úradu predsedovia poslaneckých klubov. 

 

3. prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na najbližšie zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva predložil zastupiteľstvu návrh na schválenie zástupcov Mesta Žilina - 

členov dozorných rád spoločností s účasťou Mesta Žilina s nasledovným obsahom: 

 

a) členmi dozorných rád obchodných spoločností s účasťou Mesta Žilina budú 

poslanci z jednotlivých poslaneckých klubov alebo poslaneckými klubmi 

delegovaní zástupcovia v paritnom zastúpení 

 

b) každý poslanecký klub bude mať zástupcu v dozornej rade každej spoločnosti, 

ktorej je Mesto Žilina jediným spoločníkom, ako aj v spoločnosti s účasťou 
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mesta, kde je jediným spoločníkom mesta iná spoločnosť s účasťou mesta, ktorej 

je Mesto Žilina jediným spoločníkom. Mená zástupcov jednotlivých poslaneckých 

klubov oznámia prednostovi ich predsedovia. 

 

c) na zástupcoch Mesta Žilina v dozorných radách spoločností, ktorých nie je Mesto 

Žilina jediným spoločníkom, sa dohodnú predsedovia jednotlivých poslaneckých 

klubov a mená zástupcov oznámia prednostovi, ktorý ich zapracuje do návrhu  

 

Uznesenie č. 31/2015 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje    - V RIEŠENÍ, zámer schvaľuje riaditeľstvo SPF v Bratislave, kde nám 

oznámili, že zmluvu pripravia do konca kalendárneho roka 2015. 
 

1. odkúpenie parc. č. KN-C 1220/195, vodné plochy v k. ú. Brodno o výmere 210 m2 od 

SR – Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36 Bratislava, pre 

stavbu: „Lávka pre peších a cyklistov – Brodno - Vranie“ za cenu stanovenú 

znaleckým posudkom vo výške 3,44 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 722,40 € 

 

 
Uznesenie č. 32/2015 - V RIEŠENÍ, v rámci uvedenej stavby sa musel meniť projekt. 

Príslušné výkupy sa budú realizovať v zmysle nového projektu. 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností) – k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

  

1. odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 34/2013 a to  

parc. č. KN-C 5816/3, zast.pl. o výmere 40 m2 a parc. č. KN-C 3034/3, ostat.pl. 

o výmere 27 m2 každá v ½-ci od p. Danky Štalmaškovej, bytom Bagarova č. 1552/10 

Žilina za cenu 17,53 €/m2, čo predstavuje celkovú finančnú čiastku 587,25 €. 

Odkúpenie nehnuteľností sa realizuje v súlade so stavbou: „Výstavba cyklotrás II. 

etapa trasa V9 Vlčince - Vodné dielo“ 

 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 09.03.2015 

 

Uznesenie č. 63/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast.pl.a 

nádvoria o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 
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Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 5089, kat. úz. Žilina, a to: 

Mária Podhorová, rod. Bobáňová, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina – 

podiel 80/7190 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 €/m2 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 

PLNENIE: KZ neuzatvorená – odstúpenie od zmluvy  

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7854, zast.pl.a 

nádvoria o výmere 961 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Minčolská, súp. č. 1782 v Žiline, zapísanom na LV č. 5534, kat. úz. Žilina, a to: 

Adriana Tarabová, rod. Pecková, trvale bytom V. Šípoša 4459/12, 036 01 Žilina – 

podiel 63/5592, Mgr. Jana Černická, rod. Novosádová a Ing. Slavomír Černický, 

trvale bytom Minčolská 1782 /2, 010 08 Žilina - podiel 75/5592, Katarína Valová, 

rod. Hanusková a Ing. Jozef Valo, trvale bytom Minčolská 1782/2, 010 08 Žilina  - 

podiel 75/5592, Ing. Jana Bláhová, rod. Chachulová, trvale bytom Minčolská 1782 /2, 

010 08 Žilina - podiel 90/5592, Jana Valčuhová, rod. Pajtinová a Branislav Valčuha, 

trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 62/5592, Jozef Nový, trvale 

bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 41/5592, Ing. Viliam Híreš, trvale 

bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 63/5592, Marián Hutyra, trvale 

bytom Komenského  2195/43, 010 01 Žilina - podiel 41/5592, Ing. Peter Buš, 

Višňové 730, 01323 Višňové - podiel 63/5592, Ing. Emil Cáder, trvale bytom P. O 

.Hviezdoslava 577/22, 013 03 Varín - podiel 41/5592, Ing. Peter Čuka, trvale bytom 

Saratovská 2926/19, 934 05 Levice - podiel 81/5592 v ½ a Lucia Kremlová, rod. 

Kremlová, trvale bytom B. S. Timravy 948/6, 010 08 Žilina – podiel 81/5592 v 1/2 , 

Janka Antošová, rod. Kurucarová, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - 

podiel 63/5592, Ing. Tomáš Slanička, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - 

podiel 81/5592, Lenka Vnenčáková, rod. Bátoryová, trvale bytom  Minčolská 1782 

/1, 010 08 Žilina  - podiel 81/5592, Martin Meško a Veronika Mešková, rod. 

Košinárová, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 Žilina - podiel 63/5592, Anton 

Černák a Anna Černáková, rod. Hudecová, trvale bytom Minčolská 1782/1, 010 08 

Žilina - podiel 41/5592 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 €/m2 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 

PLNENIE:Uzatvorená KZ 139/2015-Zmluva podpísaná a čaká sa na úhradu KC 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 1472/10, zast.pl. 

o výmere 767 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkovi bytového domu na ul. Petzvalova, súp. č. 3376 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 1607, kat. úz. Závodie, a to: Miroslav Paprčiak, trvale bytom Petzvalova 

3376/49, 010 15 Žilina – podiel 1/64 v 1/2 za cenu určenú v zmysle ustanovenia § 18a 

ods. 1 s použitím ustanovenia § 31a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
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a nebytových priestorov a zároveň § 15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 

€/m2 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 

PLNENIE: Uzatvorený dodatok č. 1 ku KZ 487/2014 zo dňa 20.10.014, podaná 

na kataster 03.12.2014 – zatiaľ neovkladovaná 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6300/2, zast.pl. 

o výmere 464 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9775 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Gabajova, súp. č. 2595 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5176, kat. úz. Žilina, a to: Zita Mestická, rod. Závodská, trvale bytom Gabajova 

2595/30, 010 01 Žilina – podiel 68/4049, Soňa Vinková, rod. Oláhová, trvale bytom 

Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Ing. Slavomír Fecman, trvale 

bytom Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina – podiel 65/4049, Emília Gregorová, rod. 

Ochmanová, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 56/4049, Roman 

Gašpierik, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Peter 

Gašpierik, trvale bytom Gabajova 2595/28, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Mgr. 

Marta Kufelová, rod. Kufelová, trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 Žilina – 

podiel 44/4049, Ing. Ľubomír Ryant, trvale bytom Sad na Studničkách 1031/7, 010 01 

Žilina – podiel 55/4049, Ing. Milan Rufus, trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 

Žilina – podiel 55/4049, MUDr. Ján Paučin, trvale bytom Brodno 92, 010 14 Žilina – 

podiel 65/4049, Mgr. Janka Medovarská, rod. Navláčilová, trvale bytom Janka Silana 

1868/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4049, Ivan Šugár, trvale bytom Gabajova 2595/28, 

010 01 Žilina a manželka Ľudmila Šugárová, rod. Zentálová, trvale bytom Hečkova 

2534/26, 010 01 Žilina – podiel 24/4049 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 €/m2 

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 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 76/2015. Zmluva podpísaná po úhrade kúpnej ceny 

podáme na katastrálny odbor. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015- V RIEŠENÍ, bolo vyžiadané stanovisko od 

MŠVVaŠ SR, zatiaľ nebola doručená reakcia od MŠVVaŠ SR 

k Návrhu VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. žiada 

 

1. prerokovať na Komisii školstva a mládeže Mestského zastupiteľstva v Žiline výhrady 

k čl. 6 ods. 2 a 3 návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy alebo školského zariadenia a odporúča prizvať na toto 

rokovanie komisie aj právnika, ktorý vypracoval právne stanovisko k materiálu 

 

II. schvaľuje 
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1. Všeobecne záväzné nariadenie o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo 

školského zariadenia 

 

 

 

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.04.2015 

 

Uznesenie č. 66/2015 SPLNENÉ, STROJOVŇA OPRAVENÁ 

k Informatívnej správe o technickom stave strojovne chladenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie  

 

1. Informatívnu správu o stave strojovne chladenia 

 

II. odporúča prednostovi Mestského úradu v Žiline,  

 

1. aby našiel finančné zdroje na opravu strojovne 

 

 

Uznesenie č. 78/2015 – SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie zámeru prenechať majetok mesta v užívaní MsHK Žilina, a.s. do 

podnájmu 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer prenechať majetok mesta v užívaní MsHK Žilina, a.s., a to  

 nebytové priestory spolu o výmere 156 m2: 

- reštaurácia: predajná plocha o výmere 120 m2, 

- sklad o výmere 15 m2, 

- šatňa o výmere 4 m2, 

- sklad o výmere 4 m2, 

- kancelária o výmere 13 m2, nachádzajúce sa v objekte zimného štadióna, 

súp. č. 573 postaveného na pozemku, parc. č. KN-C 3238/1, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 5648 m2 

 terasa o výmere 73 m2 na parc. č. KN-C 3270/1, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2232 m2, zapísané na LV č. 1100, kat. úz. Žilina v prospech 

vlastníka: Mesto Žilina v podiele 1/1 do podnájmu, na dobu určitú – 4 roky 

odo dňa účinnosti zmluvy o podnájme formou obchodnej verejnej súťaže – 

elektronickou aukciou s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny 

podnájmu, pričom minimálna výška ceny podnájmu akceptovanej zo strany 

MsHK Žilina, a.s. je: 660,- € bez DPH + náklady za služby poskytované s 

podnájmom/mesiac/celý predmet podnájmu, 
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b) MsHK Žilina, a.s. ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo 

zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. MsHK Žilina, a.s. si 

vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu Mestský 

úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,  

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu  do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny podnájmu. 

PLNENIE: Súťaž bola vyhodnotená a ukončená, zmluva podpísaná 28.9.2015. 

 

 

Uznesenie č. 82/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to nebytového priestoru č. 4-301 

nachádzajúceho sa v suteréne obytného domu č. s. 907 v k. ú. Žilina, postaveného na 

pozemku parc. č. KN-C 1989/1 spolu so spoluvlastníckym podielom 372/10845-tín  

a jeho odpredaj všetkým vlastníkom bytového domu č. s. 907 do podielového 

spoluvlastníctva za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 5 800 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku v celkovej výške 300 € (ZP v r. 

2015 a ZP v r. 2012)   

PLNENIE: Zmluvu pripravuje spoločnosť ŽILBYT s.r.o., podľa našich informácií 

zatiaľ nebola uzatvorená. 

 

Uznesenie č. 83/2015 – V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. bezodplatné nadobudnutie majetku, a to cestnej svetelnej signalizácie na ceste I/18 

Žilina – križovatka Tesco od subjektu: Slovenská republika – Slovenská správa ciest, 

so sídlom Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00 33 28 za účelom zabezpečenia 

vykonávania jeho správy a zabezpečenia jeho trvalej prevádzky 

PLNENIE: Zmluva zatiaľ neuzatvorená, SSC boli doručené naše pripomienky 

k návrhu zmluvy, ku ktorým sa ďalej nevyjadrili.  
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Uznesenie č. 87/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností) – k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 

Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrická 

sieť) dotknuté realizáciou stavby: „Rozšírenie pre zdravotné stredisko Reál FNsP-

Poláková“ vo vyznačenom rozsahu geometrickým plánom č. 44330227-221/2013 v k. 

ú. Žilina  nasledovne:  

 

parc. č. KN-C 5854 v rozsahu dielu „2“ o výmere 33 m2  

parc. č. KN-C 5859/6  v rozsahu dielu „3“ o výmere 24 m2  

parc. č. KN-C 5859/2  v rozsahu dielu „7“ o výmere 24 m2  

parc. č. KN-E 9063 v rozsahu dielu „5“ o výmere 213 m2 

za jednorazovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 5 870,68 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Viackrát bola urgovaná SSE-D na uzatvorenie zmluvy o zriadení VB 

(telefonicky aj písomne mailom), avšak zmluva zatiaľ nie je uzatvorená, posledná 

informácia od SSE-D bola, že uvedené musia odsúhlasiť v rámci podnikovej 

komisie. Urgované mailom aj telefonicky – zatiaľ nemáme informáciu. 

 

 

Uznesenie č. 92/2015 - SPLNENÉ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline,  

 

1. aby do 12/2015 predložil: 

 

a) Koncepciu rozvoja statickej dopravy na území mesta Žilina na najbližšie 4 roky 

(alebo obdobného dokumentu) 

PLNENIE: Koncepcia je dokončená. 

b) Koncepciu výstavby, údržby a rekonštrukcie peších komunikácií na území mesta 

Žilina na najbližšie 4 roky (alebo obdobného dokumentu) 

PLNENIE: Materiál predložený na 10. zasadnutí MZ. 
 

 

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.05.2015 

 

Uznesenie č. 94/2015 - V RIEŠENÍ, kontrola bola začatá dňa 30.09.2015 a v súčasnosti 

prebieha jej výkon 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. ukladá hlavnému kontrolórovi 

 

1. vykonať kontrolu všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, ktoré môže zamestnávateľ na plnenie svojich úloh, alebo zabezpečenie 

svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 223 Zákonníka práce 

v nadväznosti na § 224 Zákonníka práce, a to nasledovne: 

 

1.1 Dohody o vykonaní práce uzatvorené podľa § 226 Zákonníka práce za obdobie 

roka 2014 

1.2 Dohody o brigádnickej činnosti študentov uzatvorené podľa § 227, 228 

Zákonníka práce za obdobie roka 2014 

1.3 Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené podľa § 228a Zákonníka práce za 

obdobie roka 2014 

2. v rámci hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti takto vynaložených finančných 

prostriedkov a sprehľadnenia celkovej analýzy je pri kontrole nevyhnutné sa zamerať 

a vo výstupnom materiáli je potrebné uviesť: 

- meno a priezvisko osoby, s ktorou bola dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru uzatvorená a ktorej boli vyplatené finančné prostriedky 

- vymedzenie pracovnej úlohy – druh práce, výsledok práce 

- pracovný čas, za ktorý má byť práca/výsledok práce vykonaný – ukončený, teda 

rozsah práce 

- výška dohodnutej odmeny 

- kedy bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorená 

a podpísaná 

- kto dojednané práce prevzal a kedy 

- kedy boli vyplatené finančné prostriedky  

 

3. v rámci výkonu tejto kontroly riadnym členom kontrolnej skupiny bude poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva v Žiline PaedDr. Ľudmila Chodelková v súlade s § 25 ods. 

4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde podľa tohto ustanovenia 

je poslanec oprávnený sa zúčastňovať na kontrolách 

 

II. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015 

 

III. poveruje  

 

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

kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

 

Uznesenie č. 109/2015 - NESPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  
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1. zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v Žiline k. ú. Bánová, a to KN-C parc. 

č. 33/1 zast. pl. o výmere 1120 m² a stavby jedáleň – školská družina súp. č. 802 

postavenej na KN-C parc. č. 33/1, ktoré sú evidované na LV č. 936 pre k. ú. Bánová, 

formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny 

nehnuteľností, pričom minimálna výška ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina 

je stanovená podľa ceny určenej znaleckým posudkom vo výške 80 050 €, ktorá 

bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 150 €, 

b) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ, 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej 

stránke mesta, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu  do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny nehnuteľností. 

PLNENIE: OVS bola na návrh poslancov za príslušný VO zrušená.  

 

 

Uznesenie č. 110/2015 - V RIEŠENÍ- ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Združenie Obytný súbor IBV 11 RD Žilina - Budatín Nad záhradkami, so sídlom 

Framborská 253/21, Žilina ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 775/458 a 775/465  

v k. ú. Budatín, spočívajúce v práve uložení inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia 

splašková, dažďová) ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukcie týchto zariadení vo vyznačenom rozsahu určenom geometrickým 

plánom č.: 47355140-1/2015 v k. ú. Budatín nasledovne:  

parc. č. KN-C 723/148, zast. pl. v rozsahu 38 m2  

parc. č. KN-C 961/1, zast. pl. v rozsahu 386 m2  

parc. č. KN-C 961/2, zast. pl. v rozsahu 759 m2  

za jednorázovú odplatu v zmysle znaleckého posudku v celkovej výške 5 147,28 €, 

ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Zmluva o zriadení vecného bremena zaslaná na pripomienkovanie. 

Zatiaľ sa nevrátila podpísaná.  

2. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

MMK - TRADE s. r. o., so sídlom Bánovská cesta 8779/21, Žilina, IČO: 36 440 892, 

spočívajúce v práve prechodu pešo ako aj prejazdu motorovými osobnými, ako aj 
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nákladnými vozidlami cez pozemky vo vlastníctve mesta Žilina v zmysle GP 90/2014 

v k. ú. Žilina a to:  

parc. č. KN-C 7027/144, ostat. pl. o výmere 57 m2  

parc. č. KN-C 7027/145, ostat. pl. o výmere 16 m2  

pre stavbu: “Autoumyvárky a administratívnej budovy Žilina“ vo vlastníctve 

žiadateľa za jednorázovú odplatu v celkovej výške 605,16 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Zmluva o zriadení vecného bremena zaslaná na pripomienkovanie. 

Zatiaľ sa nevrátila podpísaná. 

3. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

Mgr. Miroslavu Konrádovú, bytom Bajzova 2415/20, Žilina, spočívajúce v práve 

prechodu pešo, ako aj prejazdu motorovými osobnými, ako aj nákladnými vozidlami 

cez pozemok parc. č. KN-C 1198/3, zast. pl. o výmere 42 m2 v zmysle GP 3/2015 v k. 

ú. Bytčica k stavbe rodinného domu parc. č. KN-C 1195/3 v k. ú. Bytčica za 

jednorázovú odplatu v celkovej výške 355,81 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku vo výške 130 € 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení VB 342/2015 zo dňa 11.06.2015, 

ovkladovaná pod V-4899/2015 

4. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena VS 

Investment Vlčince s. r. o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, IČO: 

45 900 400, ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 5344/50, KN-C 7633/6, KN-C 

7633/36 a KN-C 7633/57 v k. ú. Žilina, spočívajúce v práve uloženia nasledovných 

inžinierskych sietí, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku 

a rekonštrukcie týchto zariadení, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 

oprávneného z vecného bremena a tretích osôb za účelom ich údržby a opravy 

v zmysle nasledovných GP: 

 

 

GP 44330227-262/2014  v k. ú. Žilina  

 

Kanalizačná prípojka, dažďová, kanalizačná prípojka splašková  

parc. č. KN-C 7631    skutočný záber pozemku  49 m2  

parc. č. KN-C 7632    skutočný záber pozemku  59 m2  

 

Vodovodná prípojka  

parc. č. KN-C 7636    skutočný záber pozemku   23 m2 

parc. č. KN-C 7637/13    skutočný záber pozemku 157 m2 

parc. č. KN-C 7637/15    skutočný záber pozemku  24 m2 

parc. č. KN-C 7637/76           skutočný záber pozemku    8 m2 

parc. č. KN-C 7637/77           skutočný záber pozemku    2 m2 

parc. č. KN-C 7688    skutočný záber pozemku  23 m2  

      skutočný záber pozemku  19 m2 

parc. č. KN-C 7689    skutočný záber pozemku  49 m2 

      skutočný záber pozemku  56 m2 

 

GP 44330227-275/2014 v k. ú. Žilina  

Prípojka teplovodu  

parc. č. KN-C 7636   skutočný záber pozemku   24 m2 

parc. č. KN-C 7637/13    skutočný záber pozemku 141 m2 

parc. č. KN-C 7637/15    skutočný záber pozemku   17 m2 



      

 

13 
 

 

Elektrická prípojka  

parc. č. KN-C 7636    skutočný záber pozemku    15 m2 

 

za jednorázovú odplatu v celkovej čiastke 6 643,61 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu 

znaleckého posudku vo výške 180 € 

PLNENIE: Uzatvorená zmluva o zriadení VB 486/2015 je na podpise VS 

Investment s.r.o. Zatiaľ sa nám zmluva nevrátila. Zmluva urgovaná aj 

telefonicky. 

 

 

Uznesenie č. 111/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ- V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného 

bremena) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6333, zast. pl. 

o výmere 892 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jarná, súp. č. 2605 v Žiline, zapísanom na LV 

č. 5320, kat. úz. Žilina, a to: Perla Minarčíková, rod. Beleščáková, trvale bytom 

Limbová 3054/2, 010 07 Žilina – podiel 63/3553 v 1/6, Ing. Dušan Beleščák, trvale 

bytom Jedlíkova 3423/7, 010 15 Žilina – podiel 63/3553 v 1/6, Mgr. Danica 

Kozáková, rod. Kozáková, trvale bytom Jozefa Cígera Hronského 2150/6, 010 01 

Žilina – podiel 41/3553, Gabriela Sičová, rod. Dišeková, trvale bytom Lietavská 

Svinná 193, Lietavská Svinná – Babkov – podiel 56/3553 v 1/2, Ľubomír Urban 

a manželka Mgr. Mária Urbanová, rod. Halabicová, obaja trvale bytom Rosina 828 – 

podiel 51/3553, Ing. Zuzana Mravcová, rod. Majerčíková, trvale bytom Jarná 2605/2, 

010 01 Žilina – podiel 57/3553, Danica Hulková, rod. Kostolániová, trvale bytom 

Dobšinského 1598/13, 010 08 Žilina – podiel 63/3553 v 1/2, Jozef Mikula, trvale 

bytom Skalité 1080 – podiel 41/3553, Igor Nižný, trvale bytom Platanová 3229/21, 

010 07 Žilina – podiel 57/3553 v 1/2, Miroslava Nižná, rod. Bieliková, trvale bytom 

Platanová 3229/21, 010 07 Žilina – podiel 57/3553 v 1/2, Ing. Alena Vitkovská, rod. 

Vitkovská, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 41/3553 v 1/2, Mgr. 

Mária Vitkovská, rod. Vitkovská, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

41/3553 v 1/2, Ľuboš Šuták, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

66/3553 v 1/2, Ing. Vladimír Šalaga, trvale bytom Stárkova 1226/28, 010 01 Žilina – 

podiel 66/3553, Dušan Karaba, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

57/3553, MUDr. Jozef Korček, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 01 Žilina – podiel 

63/3553, Ing. Michaela Myšiaková, rod. Galušková, trvale bytom Jarná 2605/2, 010 

01 Žilina – podiel 41/3553, Mgr. Miroslav Hnilica, trvale bytom Žichlice 43, 

Hromnice, Plzeň – Sever, 330 11, ČR – podiel 75/3553 v 1/2, Vladimír Hnilica, trvale 

bytom Jarná 2605/4, 010 01 Žilina – podiel 75/3553 v 1/2, Anton Kutliak, trvale 

bytom Oravská Polhora 263, 029 47 – podiel 56/3553 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. 
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vo výške 16,60 €/m2 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 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 326/2015 zo dňa 22.06.2015, ovkladovaná pod V-

5873/2015. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 1472/15, zast. pl. 

o výmere 380 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Závodie na LV č. 1170 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Dadanova, súp. č. 3387 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 1834, kat. úz. Závodie, a to: Richard Pollák a manželka Katarína Polláková, 

rod. Mendrejová, obaja trvale bytom Dadanova 3387/17, 010 15 Žilina – podiel 

6956/254706, Ing. Tomáš Hlinka, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – 

podiel 6956/254706 v 1/2, Ing. Martina Hlinková, rod. Turovská, trvale bytom 

Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 v 1/2, Anna Kopčová, rod. 

Šugárová, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina – podiel 6956/254706 

v 4/6, Lucia Kopčová, rod. Kopčová, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 Žilina 

– podiel 6956/254706 v 1/6, Juraj Kopča, trvale bytom Dadanova 3387/15, 010 15 

Žilina – podiel 6956/254706 v 1/6 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 

€/m2 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 

PLNENIE: KZ 327/2015 bola odovzdaná zástupcovi vlastníkov bytov a zatiaľ sa 

ešte nevrátila podpísaná. Urgovaní telefonicky viackrát. 

 

 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2015 

 

Uznesenie č. 133/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Personálnym zmenám v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29, 010 08 

Žilina, IČO: 46 723 994, a to nasledovne: 

 

a) do funkcií  konateľov spoločnosti opätovne doterajších konateľov spoločnosti 

JUDr. Jarmilu Beszédesovú a Ing. Stanislava Bořutu - bez zmien 

 

2. zástupcu mesta do orgánu spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 

1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti opätovne doterajšieho konateľa spoločnosti 

Vladislava Harčara - bez zmien 
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3. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., 

Kvačalova 2, 011 40 Žilina, IČO: 36 007 099, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie konateľa spoločnosti opätovne doterajšieho konateľa spoločnosti Ing. 

Jána Barienčíka, PhD. – bez zmien 

b) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti PaedDr. Ľudmilu 

Chodelkovú namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu dozornej rady 

spoločnosti Ing. Igora Lišku– pripravovaná zmena na 10.zasadnutí MZ 

c) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti Ladislava Štefanca a Mgr. Janu 

Filipovú namiesto doterajších členov dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefa Štrbu 

a Bc. Bohumila Kostolného - zatiaľ zmena nevykonaná 

 

4. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 433 420, a to nasledovne: - splnené, zmeny 

zapísané v OR 

 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti Mgr. Antona Trnovca namiesto doterajšieho 

konateľa spoločnosti Ing. Branislava Bačíka 

b) do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Mgr. Branislava 

Delinčáka namiesto doterajšieho člena a zároveň predsedu dozornej rady 

spoločnosti Ing. Jozefa Štrbu 

c) do funkcií členov dozornej rady spoločnosti opätovne doterajšieho člena dozornej 

rady spoločnosti Ing. Jána Ničíka a Mgr. Martina Barčíka namiesto doterajšej 

členky dozornej rady spoločnosti Mgr. Terézie Straňákovej 

 

5. zástupcu mesta do orgánu spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 435 384, a to nasledovne: - splnené, zmeny 

zapísané v OR 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M namiesto 

doterajšieho konateľa spoločnosti Ing. Branislava Bačíka 

 

6. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 416 754, a to nasledovne: - splnené, zmeny 

zapísané v OR 

 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti Ing. Patrika Gromu 

b) do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Jána Pažického 

 

7. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, 

Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina, IČO: 31 590 250, a to nasledovne: - splnené, 

zmeny zapísané v OR 
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a) do funkcie  člena predstavenstva spoločnosti Ing. arch. Dušana Maňáka namiesto 

doterajšieho člena predstavenstva spoločnosti Ing. Františka Holešu 

b) do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti opätovne  doterajšieho člena dozornej 

rady spoločnosti Ing. Mariana Janušeka 

 

8. zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., 

Košická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 407 470, a to nasledovne: - bez zmien 

a) do funkcie  konateľa spoločnosti opätovne doterajšieho konateľa spoločnosti Ing. 

Pavla Koniarika 

b) do funkcie  člena dozornej rady spoločnosti opätovne doterajšieho člena dozornej 

rady spoločnosti Ing. Igora Lišku  

 

9. zástupcov mesta do orgánov združenia právnických osôb Vedecko-technologický 

park Žilina, a to nasledovne: 

 

a) do funkcie  člena predstavenstva združenia Ing. Martina Kapitulíka namiesto 

doterajšieho člena predstavenstva združenia Ing. Igora Chomu– zatiaľ nebolo 

vykonané 

b) do funkcie člena dozornej rady združenia Ing. Ľubomíra Bechného  namiesto 

doterajšieho člena dozornej rady združenia JUDr. Jána Brodenca– splnené, 

zmena realizovaná 

 

10. zástupcov mesta do orgánov Nadácie žilinský lesopark, Námestie obetí 

komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 42 218 659, a to nasledovne: splnené, zmena 

realizovaná 

a) do funkcie správcu nadácie opätovne doterajšieho správcu nadácie Ing. Andreja 

Vidru 

b) do funkcií členov správnej rady nadácie PaedDr. Ľudmilu Chodelkovú, Vladimíra 

Randu a Mgr. Petra Fiabáne namiesto doterajších členov správnej rady nadácie 

Ing. Igora Chomu, Ing. Mariana Cisarika a Ing. Jána Ničíka 

c) do funkcie revízora nadácie Jozefa Badžgoňa namiesto doterajšieho revízora 

nadácie Ing. Štefana Pieša 

 

II. schvaľuje 

 

1. potvrdenie doterajšieho riaditeľa príspevkovej organizácie: Mestské divadlo Žilina, 

Horný val 3, 010 01 Žilina, IČO: 30 229 839 Mgr. art. Antona Šulíka 

 

 

k Informatívnej správe k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 134/2015 - V PLNENÍ– plní sa, skupina kreovaná, súčinnosť poskytnutá. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. poveruje 

 

1. skupinu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline v zložení: 

Ing. Patrik Groma (NEZA) – predseda 

Mgr. Anton Trnovec (SMER-SD) 

Mgr. Ing. Peter Ničík (NEKA) 

Ing. Martin Kapitulík (SIEŤ-NOVA) 

Ing. Ľuboš Plešinger 

Ing. Ľubomír Bechný 

 

2. zamestnancov Mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline 

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. 

Ing. Karol Krutek 

 

rokovaním o vysporiadaní vzájomných vzťahov medzi mestom Žilina a skupinou 

SIRS. Skupina poslancov predloží poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi mestom Žilina a skupinou SIRS 

na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zároveň žiada prednostu mestského úradu, aby 

poverenej skupine poslancov poskytol pri jej práci maximálnu možnú súčinnosť, 

najmä aby jej sprístupnil všetku požadovanú dokumentáciu. 
 

 

Uznesenie č. 137/2015 - V RIEŠENÍ, pripravujú sa potrebné dokumenty na zlúčenie 

k Návrhu na schválenie zrušenia spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. bez likvidácie formou 

jej zlúčenia do spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zrušenie spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 bez likvidácie formou jej zlúčenia do spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 ku 

dňu 01.01.2016 

 

2. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na všetky právne úkony spojené so 

zrušením spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 bez likvidácie formou jej zlúčenia do spoločnosti 

ŽILBYT, s.r.o., so sídlom: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46 723 994 ku 

dňu 01.01.2016 

 

 

Uznesenie č. 139/2015 - V RIEŠENÍ, viď Uznesenie č. 94/2015 

k Zmene a doplneniu uznesenia č. 94/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší  
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1. celý text uvedený v časti I uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 94/2015 zo 

dňa 18.05.2015 

 

II. nahrádza 

 

1. celý text uvedený v časti I uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 94/2015 zo 

dňa 18.05.2015 nasledovným textom: 

 

I. ukladá hlavnému kontrolórovi 

 

1. vykonať kontrolu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru za obdobie roka 2014, ktoré môže zamestnávateľ na plnenie 

svojich úloh, alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať 

s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru v súlade s § 223 ZP v nadväznosti na § 224 ZP,  v kontrolovanom 

subjekte Mesto Žilina – Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 

č. 1, 011 31 Žilina nasledovne: 

 

1.1 Dohody o vykonaní práce uzatvorené podľa § 226 ZP za obdobie roka 

2014 

 

1.2 Dohody o brigádnickej činnosti študentov uzatvorené podľa § 227, 

228 ZP za obdobie roka 2014 

 

1.3 Dohody o pracovnej činnosti uzatvorené podľa § 228a ZP za obdobie 

roka 2014 

 

1.4 Z kontroly budú vylúčené dohody uzatvorené s fyzickými osobami, 

týkajúce sa volieb, roznosu výmeru daní z nehnuteľností, za psa 

a komunálny odpad, za kontrolované obdobie roka 2014.  

 

2. v rámci hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti takto vynaložených finančných 

prostriedkov a sprehľadnenia celkovej analýzy je pri kontrole nevyhnutné sa 

zamerať a vo výstupnom materiáli je potrebné uviesť: 

- meno a priezvisko osoby, s ktorou bola dohoda o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru uzatvorená a ktorej boli vyplatené finančné 

prostriedky 

- vymedzenie pracovnej úlohy – druh práce, výsledok práce 

- pracovný čas, za ktorý má byť práca/výsledok práce vykonaný – 

ukončený, teda rozsah práce 

- výška dohodnutej odmeny 

- kedy bola dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

uzatvorená a podpísaná 

- kto dojednané práce prevzal a kedy 
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- kedy boli vyplatené finančné prostriedky  

   

3. v rámci výkonu tejto kontroly budú účastní poslanci Mestského zastupiteľstva 

a to PaedDr. Ľudmila Chodelková a Ján Púček v súlade s         § 25 ods. 4 

písm. e) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde podľa tohto 

ustanovenia je poslanec oprávnený zúčastňovať sa na kontrolách. Poslanci 

budú účastní v priebehu výkonu celej kontroly od zahájenia, ako aj vo fáze 

sumarizovania a vyhodnocovania výsledkov kontroly, až po ukončenie 

kontroly, kedy bude kontrolovaný subjekt oboznámený s výsledkami 

kontroly, odovzdania správy, ako aj podpísania zápisnice o vykonaní 

následnej finančnej kontroly vypracovanej hlavným kontrolórom. 

 

 

Uznesenie č. 143/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 717/98, t. tr. p.  

o výmere 23 m2  v zmysle geometrického plánu č. 110/2012 v k. ú. Budatín a jej 

odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti Inteterimobilias, s.r.o., ul. A. 

Bernoláka 25, Žilina, IČO: 36 429 457, za cenu stanovenú metodickou pomôckou 

v zmysle uznesenia 9/2013 vo výške 18 €/m2, čo predstavuje celkovú výšku 414 €, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí z dôvodu zostatkovej parcely, ktorá bude súčasťou pripravovanej 

obslužnej komunikácie OS IBV 12 RD Žilina - Budatín Nad cintorínom 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 432/2015 zo dňa 12.10.2015 – Platba uhradená, 

zmluva bola odoslaná na katastrálny odbor ku vkladu. 

 

Uznesenie č. 144/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie nehnuteľností a to  pozemkov parc. č. KN-C 5541/72, orná pôda o výmere 

908 m2 a parc. č. KN-C 5541/76, orná pôda o výmere 206 m2, zapísaných na LV č. 

5502, kat. úz. Žilina v prospech Slovenská republika - VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 

Bratislava, IČO: 00 156 752 za cenu 1 € 

PLNENIE: KZ je na pripomienkovom konaní na Vodohospodárskej výstavbe. 

 

Uznesenie č. 145/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 5 
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie nehnuteľnosti a to parc. č. KN-C 1102/3, orná pôda o výmere 2 m2 

v zmysle geometrického plánu č. 37/2015 v k. ú. Bytčica za cenu 1 € od Mgr. 

Dagmary Vnučkovej, trvale bytom: Hatalova 611/34 Žilina-Bytčica v rámci stavby: 

„Žilina, Bytčica Revitalizácia Bytčického potoka“ 

PLNENIE: Pozemok je riešený v rámci GP s iným subjektom so sídlom 

v Bratislave s ktorým zatiaľ nie je uzatvorená dohoda.  

 

 

Uznesenie č. 146/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemku parc. č. KN-C 5859/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 640 m2, 

zapísaného na LV č. 7289 u Okresného úradu v Žiline, odbor katastrálny pre 

katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres Žilina od MATE, s.r.o., M. R. Štefánika 

73, Žilina, za cenu 12 851,20 €, pričom časť kúpnej ceny vo výške        12 384,17 € 

bude započítaná oproti pohľadávke kupujúceho voči predávajúcemu, vo výške 12 

384,17 €. Zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške 467,03 € uhradí kupujúci 

predávajúcemu bankovým prevodom na účet predávajúceho 

PLNENIE: Kúpna zmluva zatiaľ neuzavretá.  

 

 

Uznesenie č. 150/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj schválenou 

metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností  a to 

nasledovne:  

 

Por.č. 
stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C vlastn. druh výmera obr.č LV vlastník - meno, priezvisko, vlast cena cena 
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podiel 
Mesta  
Žilina 

pozemk
u 

. vlastní
ka 

adresa n. 
podie

l 
(prev
ádz. 

podie
l) 

€/m2 
podľa 

CM 

€/m2 
podľa 

ZP 

LV parcela 

1 8912 5829/15 1 / 1 zast.pl. 13 P1 1457 
Chromiak Pavol, Malý diel 

8177/30, Žilina 
1/1 38,00 

 

2 8912 4971/23 1 / 1 zast.pl. 37 P1 4537 
Frnčová Elena r. Adamčíková, 
Cesta k Paľovej Búde 1798/10, 

Žilina 
1/2 38,00 

 

3 8912 4971/23 1 / 1 zast.pl. 37 P1 4537 
Kuvik Juraj r. Kuvik, Cesta k 
Paľovej Búde 1798/10, Žilina 

1/2 38,00 
 

4 8912 4971/24 1 / 1 zast.pl. 16 P1 4537 
Frnčová Elena r. Adamčíková, 
Cesta k Paľovej Búde 1798/10, 

Žilina 
1/2 38,00 

 

5 8912 4971/24 1 / 1 zast.pl. 16 P1 4537 
Kuvik Juraj r. Kuvik, Cesta k 
Paľovej Búde 1798/10, Žilina 

1/2 38,00 
 

6 8912 4971/25 1 / 1 zast.pl. 23 P1 821 
Dupkala Jozef, Ing. a Eva 

Dupkalová r. Kekeliova, Ing. 
Gaštanová 3080/14, Žilina 

1/1 38,00 
 

7 8912 4971/26 1 / 1 zast.pl. 43 P1 4830 
Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 

1/1 38,00 
 

8 8912 5829/24 1 / 1 zast.pl. 23 P2 5719 
Kajánková Petra r. Komárková, 

Dukelských hrdinov 887/3, 
Čadca 

1/1 38,00 
 

9 8912 5829/26 1 / 1 zast.pl. 52 P3 1712 
Kočuta Tibor a Petra 

r.Mitringová, Jána Kovalíka 
2294/36, Žilina 

1/1 
 

55,94 

10 8912 5829/27 1 / 1 zast.pl. 3 P3 1712 
Kočuta Tibor a Petra 

r.Mitringová, Jána Kovalíka 
2294/36, Žilina 

1/1 53,00 
 

 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a ich odpredaj 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj schválenou 

metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností  a to 

nasledovne:  

 

Por.
č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C vlastn
. 

podiel 
Mesta  
Žilina 

druh 
pozemk

u 

výmer
a 

obr.
č. 

LV 
vlastní

ka 

vlastník - meno, priezvisko, 
adresa 

vlastn. 
podiel 

(prevád
z. 

podiel) 

cena 
€/m2 
podľ
a CM 

cena 
€/m2 
podľa 

ZP LV parcela 

1 
110
0 4973/9 1 / 1 orná p. 1 N1 4830 

Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 1/1 38,00   

2 
891
2 4971/32  1 / 1 zast.pl. 50 N1 4830 

Závodský Peter, Ing. a Jarmila 
Závodská r. Hulínová, Cesta k 
Paľovej Bude 8186/14, Žilina 1/1 38,00   
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3 
891
2 5823/27 1 / 1 zast.pl. 39 N2 2765 

Frajková Alena r.Nováková, 
PharmDr., Juraja Fándlyho 
2195/44, Žilina 1/1 38,00   

4 
110
0 

4886/20
3 1 / 1 zast.pl. 36 N3 3297 

Furmánek Tibor, Ing., Pribinova 
č.11, Žilina 1/1 38,00   

5 
110
0 

4886/10
9 1 / 1 záhrady 38 N3 3297 

Furmánek Tibor, Ing., Pribinova 
č.11, Žilina 1/1 38,00   

6 
110
0 

4886/11
0 1 / 1 záhrady 36 N3 1441 

Gjašík František a Emília r. 
Dubeńová, Pribinova 1936/9, 
Žilina 1/1 38,00   

7 
110
0 

4886/11
1 1 / 1 záhrady 31 N3 1442 

Loduha Ladislav a Elena r. 
Honišková, Pribinova 1935/7, 
Žilina 1/1 38,00   

8 
110
0 

4886/25
7 1 / 1 zast.pl. 30 N4 1420 

Kuchtová Elena r. 
Jakabovičová, Ing., Bezručova 
28, Nový Jičín, ČR 1/2 38,00   

9 
110
0 

4886/25
7 1 / 1 zast.pl. 30 N4 1420 

Jakabovič Marián, Gabčíkova 
1918/35, Žilina 1/2 38,00   

10 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Schurger František, Mgr., a Eva 
r. Ksandrová MUDr., 
Svätoplukova 3005/19, Žilina 1/2 38,00   

11 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Schurger František, Mgr., 
Svätoplukova 3005/19, Žilina 1/4 38,00   

12 
110
0 

4886/25
8 1 / 1 zast.pl. 24 N5 3675 

Eva Schurgerova r. Ksandrová 
MUDr., Svätoplukova 3005/19, 
Žilina 1/4 38,00   

13 
110
0 

4886/25
9 1 / 1 zast.pl. 6 N5 4336 

Lalinský Jozef MUDr.,  
Svätoplukova 3235, Žilina 1/1 38,00   

14 
110
0 5823/29 1 / 1 zast.pl. 12 N6 5003 

Siekel Rastislav Ing. a  Iveta r. 
Kmeťová, Bôrická cesta 
1964/95, Žilina 1/1 38,00   

15 
110
0 5868/7 1 / 1 zast.pl. 7 N7 1136 

Franc Jaroslav a Francová 
Viera r.Veselovská, Tajovského 
28, Žilina 3/4 38,00   

16 
110
0 5868/7 1 / 1 zast.pl. 7 N7 1136 

Francová Viera r.Veselická, 
Tajovského 28, Žilina 1/4 38,00   

17 
110
0 5868/8 1 / 1 zast.pl. 28 N7 3430 

Kulichová Blanka 
r.Horňáčková,nar. 7.1.1952 1/1 38,00   

18 
110
0 5868/9 1 / 1 zast.pl. 17 N7 8307 

Lišková Katarína Ing., 
Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

19 
110
0 5868/9 1 / 1 zast.pl. 17 N7 8307 

Korenčíková Monika r.Lišková 
Ing., Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

20 
110
0 5868/10 1 / 1 zast.pl. 5 N7 8307 

Lišková Katarína Ing., 
Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

21 
110
0 5868/10 1 / 1 zast.pl. 5 N7 8307 

Korenčíková Monika r.Lišková 
Ing., Tajovského 2029/24, Žilina 1/2 38,00   

22 
891
2 1248/59 1 / 1 zast.pl. 8 N8 386 

Psica Peter, M.Šinského 
655/16, Žilina 1/2 38,00   

23 
891
2 1248/59 1 / 1 zast.pl. 8 N8 386 

Psica Pavol, Ciglianska cesta 
683/16, Prievidza 1/2 38,00   



      

 

23 
 

24 
891
2 2193/13 1 / 1 záhrady 15 N9 2961 

Uškovitš Richard a Uškovitšová 
Viera r.Bujoková, Hlboká cesta 
1695/26, Žilina 1/1 38,00   

25 
891
2 2193/14 1 / 1 záhrady 4 N9 2961 

Uškovitš Richard a Uškovitšová 
Viera r.Bujoková, Hlboká cesta 
1695/26, Žilina 1/1 38,00   

26 
891
2 3607/2 1 / 1 záhrady 45 N10 1546 

Šikulová Alžbeta r.Šikulová, 
MUDr., Vysokoškolákov 41/13, 
Žilina 1/1 38,00   

27 
891
2 3610/2 1 / 1 záhrady 50 N10 1542 

Špánik Ján a Špániková 
Zdeňka r.Lisková, A. Bernoláka 
2178/70, Žilina 1/1 38,00   

28 
891
2 4304/19 1 / 1 záhr. 85 N11 1987 

Kováč Vincent Ing. a Anna 
Kováčová r. Roháčová, 
Jaseňová 3295/9, Žilina 1/1   39,15 

29 
891
2 3960/66 1 / 1 ost.pl. 12 N12 5583 

Ročiak Marián a Alena 
r.Auerswaldová, Limbová 
3058/18, Žilina 1/1 38,00   

30 
891
2 3960/67 1 / 1 ost.pl. 6 N12 5583 

Ročiak Marián a Alena 
r.Auerswaldová, Limbová 
3058/18, Žilina 1/1 38,00   

 

 

3. prebytočnosť nižšie uvedeného nehnuteľného majetku – pozemkov zastavaných 

existujúcimi garážami a ich odpredaj ďalej uvedeným vlastníkom garáží za 

jednotkovú cenu 53 €/m2, stanovenú metodickou pomôckou v zmysle uznesenia č. 

9/2013 MZ, pričom mesto Žilina predáva tieto pozemky v súlade s ustanovením § 

9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako pozemky zastavané 

stavbou vo vlastníctve kupujúceho:  

 

or.č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 

KN-C vlastn
. 

podiel 
Mesta  
Žilina 

druh 
pozemk

u 

výmer
a 

obr.
č. 

LV 
vlastníka 

vlastník - meno, priezvisko, 
adresa 

vlastn. 
podiel 

(prevád
z. 

podiel) 

cena 
€/m2 
podľ
a CM 

cena 
€/m2 
podľa 

ZP LV parcela 

1 8912 4116/21 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7218 
Kolárik Martin a Marta, Ružová 
42, Žilina 1/1 53,00   

2 8912 4116/20 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7249 
Kollár Boris, Gaštanová 
3074/3, Žilina 1/1 53,00   

3 8912 4116/19 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7131 

Stanček Václav RNDr. a Lýdia 
r.Kováčiková, Severná 51, 
Žilina 1/1 53,00   

4 8912 4116/18 1 / 1 zast.pl. 18 G1 7130 
Klučárová Viera r.Obrtancová, 
Dadanova 385/5 1/1 53,00   

5 8912 4116/17 1 / 1 zast.pl. 18 G1 8123 
Kadnár Ľubomír, Mateja Bela 
3462/78, Žilina 1/1 53,00   

6 8009 2084/13 1 / 2 zast.pl. 17 G2 
6767        

č.s. 215 
Prokeš Miroslav, Gaštanova 
3080/18, Žilina 1/2 53,00   

PLNENIE: Niektoré zmluvy sú vyhotovené, avšak zatiaľ nie sú podpísané kupujúcimi.   

Uzatvorená KZ :  

KZ 437/2015 Ing. Dupkala s manž  - zmluva zaslaná ku vkladu na katastrálny odbor  

KZ 436/2015 Tibor Kočuta s manž. – zmluva zaslaná ku vkladu na katastrálny odbor  

KZ 442/2015 Kollár Boris – zmluva zaslaná ku vkladu na katastrálny odbor  
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KZ 444/2015  Kadnár Ľubomír – zmluva podpísaná, čakáme na platbu KC  

KZ 443/2015 Klučárová Viera – zmluva podpísaná, čakáme na platbu KC 

 

 

Uznesenie č. 152/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) - k bodu 13 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8056, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1648 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Borová, súp. č. 3179 v Žiline, zapísanom na LV č. 5769, kat. úz. Žilina, a to: Ing. 

Jozef Kerák a Renáta Keráková, rod. Loncová, obaja trvale bytom Borová 3179/23, 

010 07 Žilina ako manželia BSM – podiel 70/8012 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 €/m2 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 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 401/2015 zo dňa 21.08.2015, odoslaná na vklad do 

katastra, zatiaľ nám nebolo rozhodnutie doručené. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7972, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1187 m2 a parc. č. KN-C 7973, zast. pl. a nádvoria o výmere 610 

m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, 

katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj príslušného podielu na 

predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Jaseňová, súp. č. 3220 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5260, kat. úz. Žilina, a to: Miroslav Seidl, trvale bytom 

Dobšinského 1599/20, 010 08 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Vladimír Seidl, trvale 

bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Eva Masariková, rod. 

Seidlová, trvale bytom Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina – podiel 49/8316 v 1/3, Ing. 

Viera Líneková, rod. Borgoiová, trvale bytom Jaseňová 3224/38, 010 07 Žilina – 

podiel 49/8316, Ing. Katarína Šujanová, rod. Žideková, trvale bytom Daniela Dlabača 

902/10, 010 01 Žilina – podiel 49/8316, Ján Balát, trvale bytom Višňové 324, 013 23 

Višňové – podiel 49/8316 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 

€/m2 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  

PLNENIE: Uzatvorená KZ 472/2015. Čakáme na úhradu kúpnej ceny. 

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 7646, zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1293 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Tulská, súp. č. 1676 v Žiline, zapísanom na LV č. 5278, kat. úz. Žilina, a to: Andrea 

Urbanová, rod. Urbanová, trvale bytom Tulská 1676/19, 010 08 Žilina – podiel 
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72/5481, Mária Kačeniarová, rod. Rišová, trvale bytom Bytčianska 357/83, 010 03 

Žilina – podiel 22/5481, Ing. Oľga Vrtiaková, rod. Vrtiaková, trvale bytom Tulská 

1676/19, 010 08 Žilina – podiel 60/548,  Mário Gažúr, trvale bytom Tulská 1676/19, 

010 08 Žilina – podiel 72/5481 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 

€/m2 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 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 400/2015 zo dňa 21. 08. 2015- Rozhodnutie o vklade 

zaslané pod V-8489/2015.  

 

          z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.09.2015 

 

Uznesenie č. 168/2015 - V RIEŠENÍ, proces odpredaja je v príprave 

k Návrhu na odpredaj pohľadávok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer odpredaja súboru pohľadávok v celkovej sume istiny 721 344,04 € formou 

obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami: 

a) účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny, pričom 

minimálna výška ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je stanovená na sumu 

721 344,04 €, 

b) mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje 

právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 

c) návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne Mestského úradu v Žiline, 

d) lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia 

o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej 

stránke mesta, 

e) do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej 

ponuky elektronickou aukciou, 

f) lehota na oznámenie vybraného návrhu do 14 dní od konania najbližšieho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov, 

g) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom 

navrhovaná výška ceny. 

 

 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) 

 

Uznesenie č. 177/2015 - SPLNENÉ, materiál do MZ 2.11.2015 už obsahuje len tie subjekty, 

ktoré nie sú dlžníkmi mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje, aby 
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1. predkladateľ, ktorý má záujem obchodovať s mestom Žilina (odpredaj, zámena, 

prenájom, zriadenie vecného bremena), preukázal svoju bezúhonnosť a bezdĺžnosť 

voči mestu 

 

 

Uznesenie č. 178/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemku parc. č. KN-C 413/4, záhrada o výmere 10 m2 v zmysle 

geometrického plánu č. 48/2015 v k. ú. Bytčica za cenu 1 € od p. Jaroslava Mieresa 

s manž. Elenou Mieresovou, obaja bytom Orgovánová č. 32/23, Žilina v súvislosti so 

stavbou: „ Žilina, Bytčica Revitalizácia Bytčického potoka“ 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 583/2015  toho času na vklade na katastrálnom odbore. 

 

Uznesenie č. 179/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemku parc. č. KN-C 1169/13, ostat. pl. o výmere 2 m2 v k. ú. Brodno za 

celkovú cenu určenú v znaleckom posudku vo výške 6,88 € od SR – Slovenský 

pozemkový fond, so sídlom Búdková 36, Bratislava, regionálny odbor Žilina, ktorý je 

zapísaný pre vlastníka na LV č. 1995 pre k. ú. Brodno 

PLNENIE: Kúpna zmluva je podpísaná mestom Žilina a zaslaná k podpisu na SPF 

Bratislava.   

 

 

Uznesenie č. 180/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 4 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 6531/24, zast. pl. 

o výmere 8 m2 v zmysle GP 47643871-66/2015 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov p. Františkovi Židekovi, bytom A. Rudnaya 82, Žilina 

za cenu stanovenú metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia 9/2013 MZ 

vo výške 38 €/m2, čo predstavuje celkovú čiastku 304 €, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že žiadateľ je 
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vlastníkom priľahlých pozemkov a citovaným odpredajom dôjde k zarovnaniu 

pozemku 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 659/2015, podaná na katastrálny odbor ku vkladu.   

 

 

Uznesenie č. 181/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 5 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 5-tich rokov na časť pozemku parc. č. KN-C 

5739/1, zast. pl. o výmere 1 m2 v k. ú. Žilina so spoločnosťou POBA Servis, a. s., so 

sídlom Karloveská 34, Bratislava, IČO: 47 234 571, za účelom umiestnenia slnečnej 

clony pred bankomatom Poštovej banky a. s. Na Priekope, Žilina za cenu 20 

€/m2/ročne, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu zabezpečenia  

tejto obslužnej činnosti  

PLNENIE: Uzatvorená NZ 659/2015 – toho času na podpise u nájomcu. 

 

 

Uznesenie č. 182/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na STL plynovod PE DN 63 dĺžka 

200,0 m pre IBV Elektrovod 8 RD Žilina - Hájik s SPP - distribúcia a. s., so sídlom 

Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739 za cenu 1 €/ročne, a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu zabezpečenia pravidelnej kontroly a údržby 

v zmysle platnej legislatívy 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 541/2015 aj zverejnená. 

 

 

Uznesenie č. 183/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. uzatvorenie podnájomnej zmluvy s Družstvom Brezová Žilina-Bytčica, na dobu 5 

rokov na užívanie časti pozemku parc. č. KN-C 1174/7, orná pôda o výmere 12,25 m2  

v k. ú. Bytčica z titulu umiestneného erbu mesta Žilina za nájom 81,33 €/ročne 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Urbárskou obcou, pozemkové spoločenstvo Mojšová 

Lúčka na dobu 15 rokov na užívanie časti pozemku parc. č. KN-C 532/1, t.tr.p. (E-

KN 370/2) o výmere 12,25 m2 v k. ú. Mojšová Lúčka z titulu umiestneného erbu 

mesta Žilina za nájom 81,33 €/ročne 

 

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ing. Mariánom Kuchárom, bytom Platanová 3228/18, 

Žilina na dobu 15 rokov na užívanie časti pozemku parc. č. KN-C 691/2, ostat. pl. 

o výmere 12,25 m2 v k. ú. Brodno z titulu umiestneného erbu mesta Žilina za nájom 

81,33 €/ročne 

PLNENIE: Nájomné zmluvy pripravujeme. 
 

Uznesenie č. 184/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na ročný záber pozemkov v k. ú. Bytčica a to v  termíne 

od 01.04.2016 do 31.03.2017 v rámci stavby: “Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka 

– Žilina“ Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., so sídlom Mlynské Nivy č. 45, 

Bratislava, IČO: 35 919 001 za celkový ročný nájom 93,96 € a to 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že ide o stavbu celoštátneho významu.  

Ide o nasledovné pozemky v zmysle geometrického plánu 313220-7483-00-36/2015:  

 

 

Záber do jedného roka od 30.10.2015  
 

Por. 
číslo 

LV č. 
Číslo 

parcely 
Diel GP 

č. 

Výmera 
dielu v 

m² 

Spoluvlast.  
podiel 

Výmera 
spoluvlast. 

podielu v m2 

Nájomné 
v € za 

1m2 /1 rok 

Spolu náhrada v 
€ za 12 mes. za 
záber a podiel 

Objekt č. 

8 796 216/10 12 19 1/1 19 2,61 49,59 654-00, 662-00 

8 796 1171/4 13 12 1/1 12 2,61 31,32 654-00, 662-00 

8 1569 216/12 14 4 1/1 4 2,61 10,44 654-00, 662-00 

8 1569 1171/17 15 1 1/1 1 2,61 2,61 654-00, 662-00 

     Spolu: 36  93,96  

 

Spolu náhrada:   93,96 €/rok 

Nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu pri výstavbe v tabuľke nižšie definovaných 

objektov a s tým súvisiacim právom vstupu a vjazdu na predmetné pozemky, v prípade záberu 

stavby do jedného roka je nájomca oprávnený vstúpiť na pozemky za účelom uloženia 

inžinierskych sietí. 
 

Por. LV č.  Číslo Diel GP č.   Číslo a názov objektu  
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číslo parcely 

8 796 216/10 12 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

8 796 1171/4 13 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

8 1569 216/12 14 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

8 1569 1171/17 15 654-00  Prekládka tf. vedení ST,  662-00  Prekládka DK ST 

PLNENIE: Uzatvorená  NZ 634/2015, podpísaná mestom Žilina, toho času na podpise 

Národná diaľničná spoločnosť. 
 

Uznesenie č. 185/2015 - SPLNENÉ  

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, 5 rokov na časť pozemku parc. č. KN-C 

8065 o výmere 24,78 m2 v k. ú. Žilina (sídl. Solinky) 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov s Občianskym združením WORKOUT TEAM ŽILINA, Hečková 38, 010 

01 Žilina, zast. Marekom Frťalom a Vlastimilom Bellanom za nájom 1 €/ročne,  ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/91 Zb., a to 

za účelom  prevádzkovania jestvujúcich hracích prvkov na predmete nájmu 

PLNENIE: Nájomná zmluva podpísaná 19.10. 2015. 

 

Uznesenie č. 186/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 10 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie vecného bremena in rem v prospech oprávneného z vecného bremena 

spoločnosti MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Duklianska 11, 

Prešov, IČO: 36 501 891 zastúpená Ing. Slavomír Kelemen-SK DESIGN Michalovce, 

ako vlastníka nehnuteľností parc. č. KN-C 5445/5 a 5445/6 v k. ú. Žilina, spočívajúce 

v práve výstavby výjazdu a práva prechodu a prejazdu pešo, ako aj osobnými a 

nákladnými motorovými vozidlami cez parc. č. KN-E 9058 vo vyznačenom rozsahu 

10 m2 za jednorázovú odplatu v celkovej výške 167,20 €, ktorá bola zvýšená o 

hodnotu znaleckého posudku vo výške 130 € 

PLNENIE: Zmluva  o VB sa pripravuje. 
 

Uznesenie č. 187/2015 - ČIASTOČNE SPLNENÉ, garáže odstránené 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 



      

 

30 
 

1. Vyradenie prebytočného majetku mesta a následné odstránenie stavieb v k. ú. Žilina:  

  

- Bytového domu č. s. 506/52 nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 6110 

v k.  ú. Žilina, Bratislavská ul. v nadobúdacej hodnote 15 545,01 €. Zostatková 

hodnota je 0 €.  

 

- Bytového domu č. s. 504/58 nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 6107 

v k. ú. Žilina, Bratislavská ul. v nadobúdacej hodnote 34 465,01 €. Zostatková 

hodnota je      0 €. 

             

- garáže č. s. 6197 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/2 

v obstarávacej cene 373,36 €   

- garáže č. s. 6271 nachádzajúcej sa na pozemku  parc. č. KN-C 3894/5 

v obstarávacej cene 890,31 € 

- garáže č. s. 6272 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/6 v 

obstarávacej cene 890,31 € 

- garáže č. s. 6273 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/7 

v obstarávacej cene 919,02  €  

- garáže č. s. 6274 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/8 

v obstarávacej cene 775,43 € 

- garáže č. s. 6276 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/10 

v obstarávacej cene 775,43 €  

- garáže č. s. 6277 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/11 

v obstarávacej cene 775,43 €  

- garáže č. s. 6278 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/12 

v obstarávacej cene 373,36 €   

- garáže č. s. 6279 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3894/13 

v obstarávacej cene 373,36 €   

 

 

Uznesenie č. 188/2015 - SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 12 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi mestom Žilina v zastúpení  

Materskou školou Bajzova 9, Žilina ako prenajímateľom a BYTTERM a.s. ako 

nájomcom, na dobu určitú, 15 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, na prenájom 

časti nebytových priestorov v budove materská škola, súp. č. 2983 na parc. č. KN-C 

4277/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 694 m2, stavba zapísaná pre  kat. úz. 

Žilina na LV č. 1100, a to miestnosť na prízemí s podlahovou plochou o výmere  

11,45 m2, za účelom prevádzkovania odovzdávacej  stanice tepla typu para – voda 

výrobcu DECON typ SL H88W40 s inštalovaným tepelným výkonom ÚK/TUV: 

Qt=88/40 kW s riadiacim systémom Johnson Controls pre diaľkové ovládanie 

technológie, ktorá je vlastníctvom nájomcu, za dohodnutú cenu 10 €/m2/rok, 3/5 

väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., ktorý spočíva v tom, že v prenajímanom nebytovom 
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priestore sa nachádza výmenníková stanica vo vlastníctve BYTTERM a. s., ktorá 

slúži na vykurovanie objektu materskej školy 

PLNENIE: Zmluva podpísaná 09.11.2015. 

 

 

Uznesenie č. 190/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 14 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. odkúpenie novovytvorených pozemkov v zmysle GP č. 26/2015,  a to  par. č. KN-C 

985/2 o výmere 18 m2 a KN-C 985/3 o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina v celkovej 

hodnote 2 090,00 € od vlastníkov Dušan Slávik, trvale bytom Gerlachovská 3105/9, 

010 08 Žilina v podiele 9/12 a p. Jana Pauličková, rod. Fišerová, trvale bytom Ľ. 

Fullu 3112/7, Bratislava v podiele 3/12, ktoré sú zapísané na LV č. 1020 pre k. ú. 

Žilina 

PLNENIE: Kúpna zmluva podpísaná primátorom a odoslaná na podpis 

predávajúcim. 

 

 

Uznesenie č. 191/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 15 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Žilina  a ich odpredaj 3/5 

väčšinou všetkých poslancov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ako aj 

schválenou metodickou pomôckou, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 

a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. z dôvodu ich majetkovo-právneho 

vysporiadania, keďže ide o pozemky mestom nevyužiteľné, zahradené a pripojené 

k susediacim nehnuteľnostiam, resp. sa na nich nachádzalo oplotenie navrhuje sa ich 

odpredaj reálnym užívateľom, resp. vlastníkom susediacich nehnuteľností a to 

nasledovne:  

 

P. 

č. 

stav podľa C-KN navrhovaný stav 
 

KN-C 
Podiel 

Mesta 

Žilina 

druh 

poze

mku 

Výme

ra 
obr. č. 

LV 

vlast-

níka 

/užív. 

priľ. 

poz/ 

vlastník - meno, 

priezvisko, adresa 

prevá

dz. 

podiel 

cena 

€/m2 

podľa 

CM 

cena 

€/m2 

podľa 

ZP 

 
 

LV parcela 
 

1 1100 4886/204 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2328 

Ing. Mudrík Pavol, 

Dobšinského 7, 

Žilina 

1/2 38,00 
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2 1100 4886/204 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2328 

Mgr. Mudríková 

Valéria r. Petrová, 

Dobšinského 7 

1/2 38,00 
  

3 1100 4886/205 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2433 

Ing. Pipich Juraj, 

Revolučná 3288/3, 

Žilina 
1/1 38,00 

  

4 1100 4886/206 1/1 
zast.

pl. 
88 1 2935 

Ing. Mancikova 

Gabriela r. 

Kullmanová, 

Bernoláka 43, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

5 1100 4886/208 1/1 
zast.

pl. 
101 1 3706 

Plichta Matúš, 

Mojmírova 3196/1, 

Žilina 
1/1 

 
39,15 

 

6 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Pavol, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 

1/3 
 

39,15 
 

7 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Michal, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 

1/3 
 

39,15 
 

8 1100 4886/209 1/1 
zast.

pl. 
53 1 1906 

Melicherčík Matej, 

Fraňa Mráza 

625/20, Žilina 
1/3 

 
39,15 

 

9 1100 4886/210 1/1 
zast.

pl. 
33 1 1905 

Mgr. Hrivík 

Miroslav a MUDr. 

Hrivíková Viera r. 

Jakubičková, 

Pribinova 19, Žilina 

1/1 38,00 
  

10 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Tamborská Oľga r. 

Brocková  
1/2 

 
39,15 

 

11 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Ing. Hranická 

Katarína r. 

Tamborská, 

Allendeho 1938, 

Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

12 1100 4886/211 1/1 
zast.

pl. 
65 1 2329 

Ing. Slesarova 

Zuzana r. 

Tamborská, 

Allendeho 1938, 

Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

13 1100 4886/212 1/1 
zast.

pl. 
41 1 2433 

Ing. Pipich Juraj, 

Revolučná 3288/3, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

14 1100 4886/213 1/1 
zast.

pl. 
43 1 2328 

Ing. Mudrík Pavol, 

Dobšinského 7, 

Žilina 
1/2 38,00 

  

15 1100 4886/213 1/1 
zast.

pl. 
43 1 2328 

Mgr. Mudríková 

Valéria r. Petrová, 

Dobšinského 7 
1/2 38,00 
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16 1100 4886/217 1/1 
zast.

pl. 
171 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r. Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

17 1100 4921/194 1/1 
orná 

p. 
9 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r. Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

18 1100 4921/195 1/1 
orná 

p. 
8 1 3297 

Ing Geisbacher 

Štefan a 

Geisbacherová Jana 

r.Kvackajová, 

Allendeho 3330, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

19 1100 4886/218 1/1 
zast.

pl. 
167 1 7159 

Ing. Brtáň Daniel a 

Brtáňová Viera 

r.Kupčová, 

Rastislavova 

3052/1, Žilina 

3/4 
 

39,15 
 

20 1100 4886/218 1/1 
zast.

pl. 
167 1 7159 

Ing. Brtáňová 

Katarína, 

Rastislavova 

3052/1, Žilina 

1/4 
 

39,15 
 

21 1100 4886/221 1/1 
zast.

pl. 
82 1 1837 

Druska Bohuš a 

Drusková Pavlína, 

Svätoplukova 7, 

Žilina 

1/1 
 

39,15 
 

22 1100 4886/222 1/1 
zast.

pl. 
44 1 1805 

Ištván Milan, 

Svätoplukova 

3230/5, Žilina 
1/1 38,00 

  

23 1100 4886/223 1/1 
zast.

pl. 
111 1 2587 

Ing. Dolinajec 

Miroslav a 

Dolinajcová Mária 

r. Prievozníkova, 

Svätoplukova 3002, 

Žilina 

1/2 
 

39,15 
 

24 1100 4886/223 1/1 
zast.

pl. 
111 1 2587 

Kurková Renáta r. 

Dolinajcová, 

Svätoplukova 

3/3002, Žilina 

1/2 
 

39,15 
 

25 1100 4886/224 1/1 
zast.

pl. 
20 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r. 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
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26 1100 4886/225 1/1 
zast.

pl. 
11 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r. 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

27 1100 4886/226 1/1 
zast.

pl. 
28 1 2360 

Hodás František a 

Hodásová Jarmila r 

Jirková, Koceľova 

1942/8, Žilina 

1/1 38,00 
  

28 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Bureš Ján a 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/2 38,00 
  

29 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Omámik Jozef, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/4 38,00 
  

30 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Bureš Ján , 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/8 38,00 

  

31 1100 4886/227 1/1 
zast.

pl. 
16 1 2486 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/8 38,00 
  

32 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Bureš Ján a 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/2 38,00 
  

33 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Omámik Jozef, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/4 38,00 

  

34 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Bureš Ján , 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 
1/8 38,00 

  

35 1100 4886/228 1/1 
zast.

pl. 
25 1 2486 

Burešová Anna r. 

Boháčková, 

Koceľova 1941/10, 

Žilina 

1/8 38,00 
  

36 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Uršula 

r. Ehspannerová, 

Koceľova 12, Žilina 

11/20 38,00 
  

37 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef, 

Koceľova 12, Žilina 
5/20 38,00 

  

38 1100 4886/229 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Dana r. 

Slivková,Ing.,  Koc

eľova 12, Žilina 

4/20 38,00 
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39 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Uršula 

r. Ehspannerová, 

Koceľova 12, Žilina 

11/20 38,00 
  

40 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef, 

Koceľova 12, Žilina 
5/20 38,00 

  

41 1100 4886/230 1/1 
zast.

pl. 
18 1 2376 

Ing. Marušin Jozef a 

Marušinová Dana r. 

Slivková, Koceľova 

12, Žilina 

4/20 38,00 

 
 
 
 
 

 

42 1100 4886/231 1/1 
zast.

pl. 
17 1 2946 

Heleyová Štefánia r. 

Hornišová, 

Pribinova 3037/14, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

43 1100 4886/232 1/1 
zast.

pl. 
19 1 2946 

Heleyová Štefánia r. 

Hornišová, 

Pribinova 3037/14, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

44 1100 4886/233 1/1 
zast.

pl. 
16 1 8249 

Oravec Matej, 

Pribinova 3036/16, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

45 1100 4886/234 1/1 
zast.

pl. 
11 1 2330 

Mgr. Rojčeková 

Soňa r. Muríňová, 

Pribinova 1939/18, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

46 1100 4886/235 1/1 
zast.

pl. 
2 1 2330 

Mgr. Rojčeková 

Soňa r. Muríňová, 

Pribinova 1939/18, 

Žilina 

1/1 38,00 
  

PLNENIE: Zatiaľ nebola pripravená zmluva. 

 

Uznesenie č. 193/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 17 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to parc. č. KN-C 6585/19, zast. pl. o výmere 

227 m2 v zmysle geometrického plánu č. I/2012-10952748 v k. ú. Žilina a jeho 

bezodplatnú zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov so SR – Gymnázium 

bilingválne, so sídlom T. Ružičku 3, Žilina, IČO: 36 148 563 za pozemok parc.č.KN-

E 136/201, t.tr.p. o výmere 208 m2 , ktorý je zapísaný v prospech vlastníka na LV č. 

6421 pre k. ú. Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)  

zákona č. 138/1991 Zb., ktorou je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k 
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majetkovo-právnemu vysporiadaniu časti pozemku pod  miestnou komunikáciou, ako 

aj k dobudovaniu športového areálu gymnázia 

PLNENIE: Zámenná zmluva na podpise na Okresnom úrade.   

 

 

Uznesenie č. 194/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 18 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú a to od 01.03.2016 do 30.06.2017 na 

časti pozemkov v k. ú. Žilina, 3/5 väčšinou všetkých poslancov so Žilinským 

samosprávnym krajom, so sídlom Komenského 48, Žilina, IČO: 37 808 427 za cenu 

1,00 €/mesačne za celý predmet nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., a to z dôvodu realizácie stavby: “Prestavba 

križovatky ciest III/01889 a III/01890” v k. ú. Žilina v časti Rosinky.  

Ide o nasledovné časti pozemkov:  

KN-C parc. č. 2950/3, ostatné plochy  

v rozsahu predpokladaného trvalého záberu  cca 81 m2 

v rozsahu predpokladaného dočasného záberu  cca 275,90 m2 

KN-C parc. č. 5807/9, zast. pl.  
v rozsahu predpokladaného trvalého záberu cca 49,70 m2 

KN-C parc. č. 5807/6,  zast. pl.  
v rozsahu predpokladaného  trvalého záberu cca 962 m2 

KN-E parc. č. 2685/1, orná pôda, ktorý je obsiahnutý v KN-C parc. č. 6022/4, 

vodné pl. 

v rozsahu predpokladaného trvalého záberu cca 97,60 m2 

KN-E parc. č. 9050/1, ostatné plochy, ktorý je obsiahnutý v KN-C parc. č.  

5807/1, zast. pl.  

v rozsahu predpokladaného trvalého záberu cca 1237,20 m2 

v rozsahu predpokladaného dočasného záberu cca 307,75 m2 

KN-C parc. č. 2950/1, tr. tráv. p.   
v rozsahu predpokladaného dočasného záberu cca 248 m2  

KN-C parc. č. 2950/2, ostat. pl.  
v rozsahu predpokladaného dočasného záberu cca 144,75 m2   

PLNENIE: Uzatvorená NZ, podpísaná mestom Žilina, odoslaná na podpis ŽSK. 
 

Uznesenie č. 195/2015 – NENAPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 19 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a jeho odplatnú zámenu s doplatkom Žilinského 

samosprávneho kraja vo výške 88 902,33 €, 3/5 väčšinou všetkých poslancov so 
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Žilinským samosprávnym krajom, so sídlom Komenského 48, Žilina, IČO: 

37 808 427 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb., ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu potreby vzájomného 

vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, vybudovanie a scelenie 

športového areálu, chodníkov a cyklotrasy.  

Ide o nasledovné nehnuteľnosti:   

 

pozemky vo vlastníctve mesta Žilina v k. ú. Žilina o celkovej výmere 3 911 m2:  

 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/74 ostatné plochy o výmere 378 m2 
novovytvorený geometrickým plánom č. 26/2015 vyhotoveného Ing. Emíliou 

Rybárskou dňa 19.08.2015, Geodetické práce, A. Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO: 

36975907, autorizačne overeného Ing. Emíliou Rybárskou dňa 19.08.2015 z 

pôvodného pozemku parc. KN – C č. 6529/74, zapísaný na liste vlastníctva č. 1100  v  

k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1, 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/75 ostatné plochy o výmere  286 m2 

pozemok  parc. KN – C č. 6529/3 ostatné plochy o výmere  2666 m2 

pozemok  parc. KN – C č. 6512/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere  581 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 1100  pre k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1.       

 

pozemky vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja o výmere 4 803 m2:  

 

pozemok parc. KN – C č. 721/789 orná pôda o výmere 3 m2 

pozemok parc. KN – C č. 721/790 orná pôda o výmere 2 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1230 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2 

pozemok parc. KN – C č. 992/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2 

pozemok parc. KN – C č. 993/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2 

pozemok parc. KN – C č. 993/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2 

zapísané na liste vlastníctva č. 2109 pre k. ú. Budatín, obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

 

pozemok parc. KN – C č. 5818/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1241 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5818/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 
zapísané na liste vlastníctva č. 8456 v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina v 1/1, 

pozemok parc. KN – C č. 5816/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, 

novovytvorený geometrickým plánom č. 29/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 08.07.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 08.07.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1271/2015 z 20.07.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – E č. 5818 zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

pozemok parc. KN – C č. 3035/57 ostatné plochy o výmere 32 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/58 ostatné plochy o výmere 131 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/78 ostatné plochy o výmere 28 m2 
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pozemok parc. KN – C č. 3035/79 ostatné plochy o výmere 161 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/80 ostatné plochy o výmere 9 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/81 ostatné plochy o výmere 38 m2 

pozemok parc. KN – C č. 3035/84 ostatné plochy o výmere 36 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/101 ostatné plochy o výmere 14 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/102 ostatné plochy o výmere 18 m2 

pozemok parc. KN – C č. 5807/103 ostatné plochy o výmere 64 m2 

novovytvorené geometrickým  plánom č. 55/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 06.08.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 06.08.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1168/2015 z 11.08.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – E č. 5818 zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1, 

pozemok parc. KN – C č. 3035/83 ostatné plochy o výmere 2 m2 
novovytvorený geometrickým plánom č. 55/2015 vyhotoveného Bc. Júliou Štetkovou 

dňa 06.08.2015, GEO-NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 36424706, 

autorizačne overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 06.08.2015, úradne 

overeného Okresným úradom Žilina pod č. 1168/2015 z 11.08.2015 z pôvodného 

pozemku parc. KN – C č. 3035/75 zapísaný na liste vlastníctva č. 7791 v k. ú. Žilina, 

obec Žilina, okres Žilina v 1/1 

PLNENIE: ŽSK neuzatvorí zmluvu v zmysle schváleného uznesenia. 
 

Uznesenie č. 196/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – bod 20 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8099, zast. pl. 

o výmere 739 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Javorová, súp. č. 3071 v Žiline, zapísanom na 

LV č. 5637, kat. úz. Žilina, a to: Ján Bukovčan a manželka Iveta Bukovčanová, rod. 

Škrípková, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. 

Milan Degner, trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiely 84/3560 

a 16/3560, Ing. Pavol Podolák a manželka Mgr. Katarína Podoláková, rod. Špaková, 

obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Peter Jajko 

a manželka Ing. Júlia Jajková, rod. Trizuliaková, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 

010 07 Žilina – podiel 84/3560, Pavol Domanický a manželka Zuzana Domanická, 

rod. Hadidová, obaja trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, 

Mgr. Ján Priesol a manželka JUDr. Michaela Priesolová, rod. Kasenčáková, obaja 

trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Ľubomír Sága 

a manželka Eva Ságová, rod. Slyšková, obaja trvale bytom Gabajova 2595/30, 010 01 

Žilina – podiely 84/3560 a 16/3560, Ing. Peter Kapusta, PhD. a manželka Ing. Silvia 

Kapustová, PhD., rod. Vlčáková, obaja trvale bytom Javorová 3071/5, 010 07 Žilina – 

podiel 84/3560, Ing. Peter Sakala, trvale bytom Veľká okružná 1293/12, 010 01 

Žilina – podiel 84/3560, Vladimír Bičanovký, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 
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Žilina – podiel 84/3560, Ing. Kamil Puvák, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 

Žilina – podiel 84/3560, Jozef Seidl, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – 

podiel 84/3560 v 1/2, Marta Poperníková, rod. Birošová, trvale bytom Partizánska 

705/41, 058 01 Poprad – podiel 84/3560 v 1/2, Ing. Peter Lošonský, PhD., trvale 

bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560, Ing. Štefan Gavura, trvale 

bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560 v 1/2, Ing. Kristína 

Gavurová, rod. Korecová, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina – podiel 

84/3560 v 1/2, Marta Adamková, rod. Závodská, trvale bytom Javorová 3071/4, 010 

07 Žilina – podiel 84/3560, Silvia Hudecová, rod. Mitringová, trvale bytom Javorová 

3071/4, 010 07 Žilina – podiel 84/3560 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 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 536/2015 podpísaná, zatiaľ neuhradená kúpna cena. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8127, zast. pl. 

o výmere 1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 

a odpredaj príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku 

spoluvlastníkom bytového domu na ul. Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom 

na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: Daniel Žofčík, trvale bytom Gaštanová 3083/38, 

010 07 Žilina – podiel 70/6846 v 1/4, Ing. Rudolf Sliviak a manželka Darina 

Sliviaková, rod. Skupňová, obaja trvale bytom Gaštanová 3083/38, 010 07 Žilina – 

podiel 70/6846 v 1/3, Viera Borošincová, rod. Borošincová, trvale bytom Gaštanová 

3083/38, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 v 1/2 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 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 537/2015 podpísaná, zataiľ neuhradená kúpna cena.  

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast. pl. 

o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9767 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 5089, kat. úz. Žilina, a to: 

Michal Čajka, trvale bytom Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina – podiel 36/7190 

a podiel 66/7190 v 1/3, MUDr. Zuzana Zavřelová, rod. Čajková, trvale bytom 

Majdalenky 852/9, 638 00 Brno, Česká republika – podiel 66/7190 v 1/3, Ing. 

Katarína Panáková, rod. Čajková, trvale bytom Osiková 3213/18, 010 07 Žilina – 

podiel 66/7190 v 1/3, Anton Kubík, trvale bytom Cintorínska dolná 676, 013 23 

Višňové – podiel 66/7190 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 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 537/2015 – čakáme na úhradu kúpnej ceny. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6783, zast. pl. 

o výmere 1305 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným 

úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 9767 a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 
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Predmestská, súp. č. 1711 v Žiline, zapísanom na LV č. 5089, kat. úz. Žilina, a to: Bc. 

Augustín Sobola a manželka Mgr. Zdena Sobolová, rod. Olejková, obaja trvale bytom 

Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 66/7190, Ing. Martin Marko, trvale 

bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, Bc. Tomáš Ďuriš, trvale 

bytom Predmestská 1711/48, 010 01 Žilina  – podiel 66/7190, Monika Porubčanská, 

rod. Porubčanská, trvale bytom Radlinského 300/12, 010 01 Žilina – podiel 36/7190, 

Katarína Bzdylová, rod. Ošípaníková, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 01 

Žilina – podiel 36/7190, Mgr. Silvia Hyčková, rod. Kodčíková, trvale bytom Jaseňová 

3219/4, 010 07 Žilina – podiel 80/7190, Mária Klimiková, rod. Salátová, trvale bytom 

Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, Ing. Ľubica Ajranová, rod. 

Chocholáčová, trvale bytom Gercenova 3633/6, Bratislava – Petržalka – podiel 

66/7190 v 3/4, Irena Chocholáčová, rod. Chrenková, trvale bytom Predmestská 

1711/46, 010 01 Žilina – podiel 66/7190 v 1/4, Mgr. Eva Kollárová, rod. 

Gašparíková, trvale bytom Predmestská 1711/46, 010 01 Žilina – podiel 36/7190, 

Branislav Burian, trvale bytom Predmestská 1711/44, 010 01 Žilina – podiel 80/7190, 

Juraj Daniš, trvale bytom Turie 212, 013 12 a manželka Anna Danišová, rod. 

Surovčáková, trvale bytom Ochodnica 428, 023 35 – podiel 36/7190, Gabriela 

Suchoňová, rod. Gregorovičová, trvale bytom Píniová 8, 821 07 Bratislava – podiel 

82/7190, Ing. Ľubica Raptová, rod. Vargončíková, trvale bytom 1240 Highland Ct, 

San Carlos, California 94070, USA – podiel 66/7190 v 1/6, Ing. Ladislav Vargončík, 

trvale bytom Pod Rovnicami 710/11, Bratislava – Karlova Ves – podiel 66/7190 

v 1/6, Jana Chudíková, rod. Vargončíková, trvale bytom Predmestská 1711/48, 010 

01 Žilina – podiel 66/7190 v 1/6,  Zuzana Flašíková, rod. Flašíková, trvale bytom Pod 

Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina, zastúpená zákonným zástupcom Zuzanou 

Flašíkovou, rod. Pokusovou, trvale bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina - 

podiel 66/7190 v 1/2, Ľudovít Flašík, trvale bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 

Žilina, zastúpený zákonným zástupcom Zuzanou Flašíkovou, rod. Pokusovou, trvale 

bytom Pod Hôrkou 1702/12, 010 01 Žilina - podiel 66/7190 v 1/2 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ podpísaná, čakáme na úhradu kúpnej ceny. 

5. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 7692 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1591 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Nanterská, súp. č. 1680 v Žiline, zapísanom na LV č. 5910, kat. úz. Žilina, a to:  Ján 

Slatinský a manželka Viera Slatinská, rod. Bľandová, obaja trvale bytom Nanterská 

1680/15, 010 08 Žilina – podiel 85/9029, Gabriela Kapitulíková, rod. Kapitulíková, 

trvale bytom Piešťanská 2991/5, 010 08 Žilina – podiel 70/9029 v 1/6, Zuzana 

Kapitulíková, rod. Kapitulíková, trvale bytom Nanterská 1682/6, 010 08  Žilina – 

podiel 70/9029 v 1/6, Mária Dobroňová, rod. Dobroňová, trvale bytom Nanterská 

1680/15, 010 08 Žilina – podiel 70/9029, Andrea Lapúniková, rod. Ovčíková, trvale 

bytom Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina – podiel 70/9029 v 1/2, Ivan Šťastný 

a manželka Anna Šťastná, rod. Sopúšková, obaja trvale bytom Nanterská 1680/16, 

010 08 Žilina – podiel 70/9029, Roman Štaffen a manželka Mgr. Adela Štaffenová, 

rod. Šmicerová, obaja trvale bytom Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina – podiel 

84/9029 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 § 
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15 vyhlášky č. 465/1991 Zb. vo výške 16,60 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 

8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve 

žiadateľov 

PLNENIE: KZ pripravená, doposiaľ neprevzatá poverenou osobou. 

6. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č.  KN-C 8127 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: 

Andrea Frnčová, rod. Frnčová, trvale bytom Komenského 2231/49, 010 01 Žilina – 

podiel 70/6846, Rudolf Potecký, Gaštanová 3083/40, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 

v 1/2, Helena Jakubeková, rod. Piláriková, trvale bytom Gaštanová 3083/40, 010 07 

Žilina – podiel 70/6846 v 1/2,  Miroslav Ševčík a manželka Ing. Tatiana Ševčíková, 

rod. Menichová Gaštanová 3083/40, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 566/2015 – daná na podpis účastníkov. 

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

nádvoria o výmere 2119 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. 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: Ing. 

Marián Vrábel, PhD., trvale bytom Šrobárova 2682/44, 058 01 Poprad – podiel 

23/8349, Ján Papík, trvale bytom Lichardova 2801/10, 010 01 Žilina – podiel 

63/8349, Viktória Krutilová, rod. Klesingová, trvale bytom Lichardova 2801/7, 010 

01 Žilina – podiel 23/8349, Ing. Milan Hodoň, trvale bytom Suvorovova 2796/14, 

010 01 Žilina – podiel 15/8349, Ing. Rudolf Jesenský a manželka Janka Jesenská, rod. 

Ličková, obaja trvale bytom Rajecká 2798/5, 010 01 Žilina – podiel 86/8349 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 569/2015, čakáme na úhradu kúpnej ceny. 

8. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8037 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1251 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Limbová, súp. č. 3054 v Žiline, zapísanom na LV č. 5765, kat. úz. Žilina, a to: Juraj 

Kaščák, trvale bytom Limbová 3054/2, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Pavol 

Kovalík, trvale bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina – podiel 70/5880, Marián 

Kútnik a manželka Andrea Kútniková, rod. Košová, obaja trvale bytom Limbová  

3054/1, 010 07 Žilina – podiel 70/5880 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 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 568/2015, čakáme na úhradu kúpnej ceny. 
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9. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 8127 zast. pl. a 

nádvoria o výmere 1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom, katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj 

príslušného podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. 

Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. úz. Žilina, a to: Mgr. 

Tomáš Škrobák, trvale bytom Gaštanová 3083/32, 010 07 Žilina – podiel 70/6846, 

Mária Ryčeková, rod. Luptáková, trvale bytom Edith-Stein-Straße 10, 97084 

Würzburg, Nemecko – podiel 70/6846 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 

€/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. ako 

pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Žiadatelia odstúpili od zmluvy. 

 

 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie 

vecného bremena) – doplnený bod 21  - SPLNENÉ, rokovanie uskutočnené, na ktorom 

však nedošlo k zhode v zásadných otázkach zmluvy. Návrh mesta bude predložený na 

rokovanie MZ 2.11.2015 

 

 

Uznesenie č. 200/2015 – ZRUŠENÉ uznesením č. 225/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ukladá 

 

1. správcom telocviční v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zverejňovať na svojej 

web stránke viditeľne a prehľadne počas školského roka – Zoznam všetkých aktivít 

na dennej báze v podobe: 

- názov a druh aktivity s uvedením termínu (deň a presný čas začiatku a konca) 

- objednávateľ a spôsob objednania (zmluva, objednávka, ...) 

- hodinová sadzba, prípadne bezplatné poskytnutie v zmysle uznesenia č. 74/2015  

- v prehľade budú uvedené, resp. farebne odlíšené všetky voľné termíny a spôsob 

možnosti ich objednania spolu s hodinovou sadzbou 

- prípadné zmeny termínov, tieto budú včas uvedené na príslušnej web stránke 

- meno zodpovednej osoby 

 

Termín zverejňovania: od 01.10.2015 

 

 

z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.11.2015 

 

Uznesenie č. 202/2015 SPLNENÉ 

k Správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 
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1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

Uznesenie č. 203/2015 SPLNENÉ 

k Správe o výsledkoch kontrol   

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol 

 

 

Uznesenie č. 204/2015 Začne sa plniť v roku 2016. 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2016  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2016 

II. poveruje  

 

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

kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

 

Uznesenie č. 205/2015 V RIEŠENÍ – pripravuje sa zmluva 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť  nehnuteľného majetku a to  parc. č. KN-C 760/17, t. tr. p. o výmere 

1 330 m2  a parc. č. KN-C 760/4, t. tr. p. o výmere 13 487 m2  v k. ú. Krasňany, 

zapísaných na LV č. 1132, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov a ich odpredaj 

v prospech spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., IČO: 36 435 384, so sídlom 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina za cenu podľa účtovnej evidencie mesta 

Žilina v sume 472 160,65 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je vysporiadanie záväzku mesta Žilina 

vyplývajúceho zo zmluvy č. MF/025647/2015-441, resp. zmluvy č. 616/2005-500-

001 zo dňa              26.10.2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2009 podpísanej 

medzi mestom Žilina a MF SR a MH SR 

 

 
Uznesenie č. 206/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 2 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
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I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 823/13, záhrady 

o výmere 48 m2 v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing.  

Jánovi Smržovi, CSc., bytom Dubová č. 3274/2 Žilina, za cenu stanovenú 

metodickou pomôckou schválenou v zmysle uznesenia č. 9/2013 MZ vo výške 55 

€/m2, čo predstavuje celkovú výšku 2 640 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb., a to z dôvodu, že žiadateľ je 

vlastníkom podkrovného bytu v obytnom dome č. s. 2677, ktorý je postavený na 

pozemku parc.č.KN-C 823/17 (teda v dvore, v ktorom je aj žiadaný pozemok), ako aj 

susednej parc. č. KN-C 823/14 v k. ú. Žilina 

KZ  v riešení 

 

Uznesenie č. 207/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 3 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 771/3, záhrady 

o výmere 769 m2 v 3/6-novom podiele v k. ú. Zádubnie, ktorému zodpovedá 384,5 

m2 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Viere Šoškovej, bytom 

Zádubnie č. 210, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 

12 280,98 €, ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 150 €, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí a to z dôvodu, že žiadateľka je vlastníčkou 3/6-nového podielu 

a v zmysle občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení má na uvedený 

podiel predkupné právo, ktoré si aj uplatnila 

KZ v riešení 

 

Uznesenie č. 208/2015 V RIEŠENÍ  

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 6 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku a to 1/6-nového podielu na pozemku parc. č. 

KN-C 1565/4, záhrady o celkovej výmere 400 m2 v k. ú. Žilina, ktorému zodpovedá 

podiel o výmere 66,6 m2 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov do 

podielového spoluvlastníctva vlastníkov zapísaných na LV č. 7827 pre k. ú. Žilina, za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 3 656 €, ktorá bola zvýšená 

o hodnotu znaleckého posudku vo výške 150 €,  ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. a to z dôvodu že žiadatelia uvedení 

na LV č. 7827 v k. ú. Žilina sú spoluvlastníkmi 1/6-nového podielu na pozemku a 

v zmysle občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení majú  na uvedený 

podiel predkupné právo, ktoré si aj uplatnili 
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Uznesenie č. 209/2015 V RIEŠENÍ – pripravuje sa návrh zmluvy 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 7 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. kúpu pozemkov parc. č. KN-C 4940/5, t. tr. p. o výmere 17 799 m2 a parc. č. KN-C 

4940/10,   t. tr. p. o výmere 26 998 m2 v k. ú. Žilina, vedených na LV č. 2100 od 

DUXX Group, spol. s r. o., so sídlom Vajanského 10, Žilina, IČO: 36 438 227 za 

jednotkovú cenu 48,66 €/m2, čo predstavuje pri celkovej výmere 44 797 m2 celkovú 

výšku 2 179 822,02 € 

 

Uznesenie č. 210/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 8 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

pozemok pod garážou parc. č. KN-C 6428, zast. pl. o výmere 18 m2 za cenu 15 

€/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 270 € 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

s PaedDr. Stanislavom Uhrinom, PhD., bytom Hlinská 2588/22, Žilina z dôvodu 

vysporiadania stavby garáže vo vlastníctve žiadateľa, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/91 Zb. a to z dôvodu, že vlastník 

stavby nemá vysporiadanú a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie 

súpisného čísla potrebuje preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou. Po 

pridelení súpisného čísla a jeho zapísaní na Okresnom úrade, odbore katastrálnom 

dôjde k jej odpredaju.  

PLNENIE: Uzatvorená NZ 660/2015 – toho čase na podpise u nájomcu. 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

pozemok pod garážou parc. č. KN-C 6439, zast. pl. o výmere 19 m2 za cenu 15 

€/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 285 €  3/5 väčšinou všetkých poslancov s p. 

Evou Strukovou, bytom Gabajová 2612/12, Žilina z dôvodu vysporiadania stavby 

garáže vo vlastníctve žiadateľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 

9 písm. c)  zákona č. 138/91 Zb. a to z dôvodu, že  vlastník stavby nemá vysporiadanú 

a zapísanú stavbu na liste vlastníctva a pre pridelenie súpisného čísla potrebuje 

preukázať právny vzťah k pozemku pod garážou. Po pridelení súpisného čísla a jeho 

zapísaní na Okresnom úrade, odbore katastrálnom dôjde k jej odpredaju. 

PLNENIE: Uzatvorená NZ 661/2015 na podpise p. primátora. 

 

Uznesenie č. 211/2015 – bod 9 stiahnutý 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 9 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. návrh stiahnuť bod 9 Nakladania s majetkom z rokovania mestského zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 212/2015 V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 11 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. dlhodobý prenájom nehnuteľnosti na dobu 25 rokov, a to pozemku - parc. č. KN-C 

2210/35, ostatné plochy o výmere 3033 m2, zapísaný na LV č. 2675, kat. úz. Teplička 

nad Váhom v prospech Slovenská republika - VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 

Bratislava, IČO: 00 156 752 za cenu 1,00 €/rok 

PLNENIE: Návrh zmluvy sme pripomienkovali. 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou na 

časť pozemku v k. ú. Žilina a to parc. č. KN-C 7866/1 zast. pl. o výmere cca 3 000 

m2, ktorý je zapísaný na LV č. 6191 pre k. ú. Žilina v prospech SR – Stredné odborné 

učilište pre telesne postihnutú mládež, so sídlom Fatranská 3321/22 Žilina, IČO: 36 

1242 131 za cenu 1 €/ročne za celý predmet nájmu za účelom vybudovania 

komunitnej záhrady 

PLNENIE: Splnená – uzatvorená NZ 648/2015  zo dňa 16.11.2015. 

 

Uznesenie č. 213/2015 SPLNENÉ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 12 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. bezodplatné prevzatie verejného osvetlenia v rámci stavby: “Univerzitné mestečko – I. 

etapa - Veľký Diel SO 1.13 – vonkajšie osvetlenie“ na parc. č. KN-C 5083/3,4,5, 

5071/1, 5059/1 v k. ú. Žilina, ktoré bolo povolené kolaudačným rozhodnutím mesta 

Žilina č. 22420/2012-38287/2012-OS-MT zo dňa 06.07.2012 

PLNENIE: Uzatvorená darovacia zmluva 651/2015, pripojenie VO zabezpečí 

DPMŽ. 

 

Uznesenie č. 214/2015 - V RIEŠENÍ 

k Nakladaniu s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností) – k bodu 13 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 8127, zast. pl. o výmere 

1453 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj 

príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom 

bytového domu na ul. Gaštanová, súp. č. 3083 v Žiline, zapísanom na LV č. 5685, kat. 
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úz. Žilina, a to: Mgr. Ján Kráľ, trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 

68/6846 v 1/2, Mgr. Daniela Kráľová, rod. Sládková, Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – 

podiel 68/6846 v 1/2, Ing. Pavol Plevják a manželka Bc. Erika Plevjáková, rod. 

Maďarová, obaja trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 70/6846, Mgr. 

Martina Švecová, rod. Fabová, trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 

68/6846, Ing. Miroslav Šimanský a manželka Ing. Ivana Šimanská, rod. Gáliková, obaja 

trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 68/6846, Darina Cesneková, rod. 

Ďuranová, trvale bytom Gaštanová 3083/44, 010 07 Žilina – podiel 70/6846 v 1/2 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 656/2015, odovzdaná na podpis zástupcovi vlastníkov. 

2. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 7918, zast. pl. o výmere 

400 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj 

príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom 

bytového domu na ul. Eduarda Nécseya, súp. č. 3167 v Žiline, zapísanom na LV č. 5559, 

kat. úz. Žilina, a to: Mgr. Richard Hollán a manželka Ľubomíra Hollánová, rod. 

Gáciková, obaja trvale bytom Švecova 510/53, 014 01 Bytča – podiel 64/2158, Eva 

Beňová, rod. Beňová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 

70/2158, Monika Hodasová, rod. Hodasová, trvale bytom  Benkova 810/12, 015 01 Rajec 

– podiel 71/2158, Katarína Rišianová, rod. Rišianová, trvale bytom Benkova 4025/8, 036 

01 Martin – Jahodníky – podiel 64/2158, Katarína Šujanská, rod. Dubačová, trvale bytom 

Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Daniela Babčaníková, rod. 

Šupejová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Mgr. 

Lenka Petrová, rod. Mazúrová, trvale bytom Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – 

podiel 71/2158, Ing. Pavol Novotný a manželka Mgr. Jana Novotná, rod. Ševčíková, 

obaja trvale bytom Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Tibor Lukonič 

a manželka Tatiana Lukoničová, rod. Holienková, obaja trvale bytom Eduarda Nécseya 

3167/2, 010 08 Žilina – podiel 64/2158, Mgr. Petra Evanovich, rod. Tichá, trvale bytom 

Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 71/2158, Ján Štrauch, trvale bytom 

Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina – podiel 71/2158 v 1/2 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: Uzatvorená KZ 652/2015  odovzdaná na podpis zástupcovi vlastníkov.   

3. prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku, parc. č. KN-C 6523 zast. pl. o výmere 

474 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, 

katastrálny odbor pre obec Žilina, kat. úz. Žilina a odpredaj príslušného podielu na 

predmetnom pozemku spoluvlastníkom bytového domu na ul. Bajzová, súp. č. 2417 

v Žiline, zapísanom na LV č. 5146, kat. úz. Žilina, a to: Kvetoslava Ďurianová, rod. 

Hazdová, trvale bytom Osloboditeľov 493/87, 013 13 Rajecké Teplice - podiel 69/4125 

v 1/4, Ing. Beáta Ghidottiová, rod. Hazdová, trvale bytom Via Oriolo 17, 260 20 

Madignano, Taliansko - podiel 69/4125 v 1/4, Ing. Katarína Hrbáňová, rod. 

Strenitzerová, trvale bytom Záhradnícka 847/34, 010 04 Žilina – podiel 57/4125 v 1/2, 

Patrícia Meleková, rod. Meleková,  trvale bytom Piešťanská 2991/3, 010 08 Žilina – 

podiel 57/4125 v 1/2, Ing. Ivan Vojtek, trvale bytom Brezová 3125/72, 010 01 Žilina – 

podiel 55/4125 v 1/2, Mária Vojteková, rod. Danišová, trvale bytom Brezová 3125/72, 
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010 01 Žilina – podiel 55/4125 v 1/2, Jaroslav Pavlačič, trvale bytom Hlinská  2589/20, 

010 01 Žilina a manželka Jana Pavlačičová, rod. Kuzmíková, trvale bytom Bajzova 

2417/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4125, Jozef Marschalko, trvale bytom Bajzova 

2417/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4125 v 1/2, Soňa Marschalková, rod. Vavrušová, 

trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 55/4125 v 1/2, Mgr. Ľudmila 

Križková, rod. Horniaková, trvale bytom Raková 1313, 023 51 Raková – podiel 24/4125, 

Mgr. Eduard Saloň, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 69/4125 v 1/2, 

Mgr. Zuzana Saloňová, rod. Šadláková, trvale bytom Krásno nad Kysucou 1374, 023 02 

Krásno nad Kysucou – podiel 69/4125 v 1/2, Denisa Veselská, rod. Veselská, trvale 

bytom Smreková 3093/10, 010 07 Žilina – podiel 57/4125, Mária  Marschalková, rod. 

Celecová, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 55/4125, Jana 

Bobáňová, rod. Bobáňová, trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 

45/4125, Ing. Martin Riecky, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 Žilina – podiel 

66/4125 v 1/2, Ing. Milica Riecka, rod. Sabolová, trvale bytom Bajzova 2417/15, 010 01 

Žilina – podiel 66/4125 v 1/2, MUDr. Mária Vladárová, rod. Haceková, trvale bytom 

Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 57/4125, Ing. Ľuboslav Olšiak a manželka 

Daniela Olšiaková, rod. Dubovická, obaja trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – 

podiel 55/4125, Martin Šichman, trvale bytom Lichardova 2802/14, 010 01 Žilina – 

podiel 66/4125, Ľuboš Cabadaj a manželka Martina Cabadajová, rod. Hrušková, obaja 

trvale bytom Bajzova 2417/13, 010 01 Žilina – podiel 57/4125, Katarína Michalovičová, 

rod. Tarabašová, trvale bytom Petzvalova 3376/45, 010 15 Žilina – podiel 66/4125 v 1/2 

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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb. ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľa 

PLNENIE: KZ zatiaľ nepripravená. 

4. prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku, parc. č. KN-C 1258/22, zast. pl. 

o výmere 445 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, vedenom Okresným úradom 

Žilina, katastrálnym odborom pre obec Žilina, kat. úz. Žilina na LV č. 1100 a odpredaj 

príslušného spoluvlastníckeho podielu na predmetnom pozemku spoluvlastníkom 

bytového domu na ul. Veľká okružná, súp. č. 1305 v Žiline, zapísanom na LV č. 5793, 

kat. úz. Žilina, a to: Ing. Martin Kardoš, trvale bytom Veľká okružná 1305/7, 010 01 

Žilina – podiel 75/1035 v 1/2, Ing. Martina Kardošová, rod. Melušová, trvale bytom 

Veľká okružná 1305/7, 010 01 Žilina – podiel 75/1035 v 1/2, Ing. Branislav Ďuračka, 

trvale bytom Smreková 3093/13, 010 07 Žilina – podiel 24/1035, Ing. Ján Beňuch 

a manželka Ing. Milota Beňuchová, rod. Žuffová, obaja trvale bytom Snežnica 259, 

Snežnica – podiel 38/1035, JUDr. Martin Burian a manželka Mgr. Lenka Burianová, rod. 

Halušková, obaja trvale bytom Veľká okružná 1305/9, 010 01 Žilina – podiel 88/1035 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 €/m2 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb., ako pozemky zastavené stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

PLNENIE: KZ 653/2015 odovzdaná na podpis zástupcovi vlastníkov. 

 

Uznesenie č. 215/2015 SPLNENÉ 

k Výročnej správe konsolidovaného celku mesta Žilina za rok 2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 
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1. Výročnú správu konsolidovaného celku mesta Žilina za rok 2014 

 

 

Uznesenie č. 216/2015 SPLNENÉ 

k Informatívnej a monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu mesta Žilina 

k 30.06.2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

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

k 30.06.2015  

 

 

Uznesenie č. 217/2015 SPLNENÉ 

k Zásadám rozpočtového hospodárenia mesta Žilina 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žilina  

 

 

Uznesenie č. 218/2015 SPLNENÉ 

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2015 tak, ako je predložená  

 

 

Uznesenie č. 219/2015 SPLNENÉ 

k Návrhu na schválenie investičného zámeru spolufinancovania stavby „Prestavba 

križovatky ciest III/01889 a III/01890“ na území mesta v časti Rosinky 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. spolufinancovanie stavby „Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890“, ktorú bude 

realizovať Žilinský samosprávny kraj ako vlastník ciest III/01889 a III/01890 na území 

Mesta – v časti Rosinky a na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č. 7070/2014-

30341/2014-OS-DRA zo dňa 26.06.2014, právoplatné a vykonateľné dňa 26.07.2014 

Mestom Žilina, a to objektov, ktoré sú vyvolanou investíciou v prospech Mesta Žilina, 
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ktoré ich následne bude vlastniť a spravovať, v predpokladanej sume spoluúčasti Mesta 

Žilina 130 603,95 EUR bez DPH 

 

2. v prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávania podľa zmluvy 

o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude nižšia, budú sa zmluvné strany (Mesto 

Žilina a Žilinský samosprávny kraj) podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne 

financujú, podľa vysúťaženej ceny a na financovaní objektov, ktoré spolufinancujú 

percentuálnym pomerom, ktorý  vychádza z predpokladaných nákladov. V prípade, že 

výsledná suma, určená výsledkom verejného obstaráva podľa zmluvy o dielo so 

zhotoviteľom stavebných prác bude vyššia, budú sa zmluvné strany (Mesto Žilina 

a Žilinský samosprávny kraj) podieľať na financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, 

podľa vysúťaženej ceny a na financovaní objektov, ktoré spolufinancujú, percentuálnym 

pomerom, ktorý vychádza z predpokladaných nákladov 

 

3. náklady na projektovú dokumentáciu (DÚR, DSP, DRS) a  náklady na stavebný dozor, 

ak sa bude vykonávať externe, sa budú znášať pomerne, pričom percentuálny pomer bude 

určený podľa vysúťaženej hodnoty (ceny) stavebných objektov, ktoré výlučne financuje 

alebo spolufinancuje Žilinský samosprávny kraj a ktoré výlučne financuje alebo 

spolufinancuje Mesto Žilina 

 

 

Uznesenie č. 220/2015 SPLNENÉ 

k Informatívnej správe o výberovom konaní na pozíciu konateľa spoločnosti Obytný súbor 

Krasňany, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu o výberovom konaní na pozíciu konateľa spoločnosti Obytný 

súbor Krasňany, s.r.o. 
 

 

Uznesenie č. 221/2015 SPLNENÉ 

k Personálnym zmenám v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh stiahnuť materiál z rokovania mestského zastupiteľstva 

 

 
Uznesenie č. 222/2015 V RIEŠENÍ 

k Personálnej zmene v obchodnej spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 
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1. zástupcu mesta do dozornej rady spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o., Športová 5, 010 

01 Žilina, IČO: 47 655 071, a to nasledovne: 

 

do funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Dušana 

Dobšoviča namiesto doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Antona 

Trnovca 

PLNENIE: Spoločnosti bolo zaslané rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone 

pôsobnosti VZ aby zabezpečili zápis zmeny v OR SR. 

 

Uznesenie č. 223/2015 V RIEŠENÍ – odporúčanie sa bude ďalej realizovať 

k Informácii k budúcemu využitiu areálu Mestskej krytej plavárne 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. predloženú informáciu 

 

II. odporúča primátorovi mesta Žilina 

 

1. zabezpečiť analýzu celkového stavu plavárne pre riešenie variantnej koncepcie jej 

rozvoja. Koncepcia by mala stanoviť priority z hľadiska: urbanisticko – 

architektonického, stavebno-technického, prevádzkového, majetko-právneho, 

tepelno-technického pre úsporu celkových prevádzkových nákladov plavárne 

 

 

Uznesenie č. 224/2015 SPLNENÉ 

k Informatívnej správe k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. berie na vedomie 

 

1. Informatívnu správu k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej 

parkovacej spoločnosti, s.r.o. 

 

 

Uznesenie č. 225/2015 SPLNENÉ 

k Návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 200/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

 

1. zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 200/2015 zo dňa 28.09.2015  

 

II. žiada 
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1. odbor školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline zabezpečiť, aby správcovia 

telocviční a športových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zverejnili 

na svojej webovej stránke viditeľne a prehľadne informáciu o ich obsadení 

a využívaní 

 


