mesrské zzcsrupireľsrvo v žíiiue

UZNESENIE

v

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.04.2021
Uznesenie č. 47/2021
k Správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

V Žiline

05 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 48/2021
k Správe o výsledkoch kontrol
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol
T

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 49/2021
k Webovei stránke mesta Žiliny - vypovedanie zmluvy
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje návrh
1. aktuálne zaradiť do plánu kontrol hlavnej kontrolórky mesta kontrolu plnenia
zmluvy k 31.12.2020 a následného plnenia k 30.04.2021, a to zmluvy o dielo a
licenčnej zmluvy č. 528/2020 s poskytovateľom MVI Technology, s. r. o. so sídlom
Južná Trieda 1553/8, 040 01 Košice, IČO: 50 314 769, a to z dôvodu nedodržania
zmluvných podmienok, neustálym výpadkom webu
<—

V Žiline

0 5 -05- 2021

__________ _
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 50/2021
k Výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
L Výsledok kontroly v zmysle Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku
kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí č. KA-009/2020/1140 a prijaté
opatrenia mesta v zmysle Oznámenia k prijatiu opatrení zo dňa 23.02.2021

V Žiline

Q 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 51/2021
r
v
k Požiadavkám na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmeny
a doplnky číslo 8
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

prerokovalo a berie na vedomie
1. vyhodnotenie evidovaných podnetov od fyzických a právnických osôb na zmeny
a doplnky ÚPN-M Žilina v platnom znení

II.

schvaľuje
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1. návrh na vypustenie nasledujúcich bodov z predloženého materiálu:
3.2. Zámer výstavby rodinných domov s maximálnou výškou dvoch podlaží na
pozemku p.č. KN-E 4,7,9 a 20 k.ú. Bánová. Pozemok sa nachádza v centre
mestskej časti Bánová, západne od kostola a juhozápadne od NKP kaštieľ;
prístupný je z ulíc Jána Bosca a Mesačnej. V súčasnosti sa tu nachádzajú plochy
verejnej zelene (vo väzbe na r.k. kostol) a plochy športu. Preveriť v rámci
riešenia ZaD zmenu funkčného využitia plôch 5.33.ŠR/03 a5.33.HPP/01 na
obytnú funkciu v rodinných domoch.
3.11. Znížiť index zelene vo funkčno-priestorovej jednotke 8-31-OV/Ol z 0,4 na 0,2
tak, ako to bolo vykonané vo funkčno-priestorovej jednotke 8-08-OV/01.
3.22. Podnet na zmenu ÚPN-M, a to tak, aby bola možná realizácia „...Zámeru,
spočívajúceho vo výstavbe komerčne využiteľných objektov v lokalite
Mestskej športovej haly (tzv. Korytnačky) na ulici Vysokoškolákov tak, ako
tento Zámer vyplýva z doposiaľ platného a účinného Memoranda o spoločnom
postupe uzavretého dňa 19.06.2007 medzi Mestom Žilina a spoločnosťou
SIRS (ďalej len „Memorandum“) a z čl. I Dohody o úprave vzájomných
vzťahov tvoriacej Prílohu č. 5 Memoranda (ďalej len „Dohoda“)...“.
3.23. Podnet aktualizovať ÚPN-M tak, aby bolo možné v tejto lokalite (terajšia
autobusová stanica) umiestniť autobusovú stanicu, a to v súlade s uzavretou
Zmluvou o spolupráci na výstavbe autobusovej stanice a Zmluvou o ochrane
investícií zo dňa 23.11.2006.
3.41 Žiadosť o zmenu ÚPN-M v časti EKN parcely č. 2196/103 v zmysle zámeru
výstavby radových rodinných domov, rešpektujúc prvky územného systému
ekologickej stability.“
Predmetný pozemok, ktorý je súčasťou zelene biokoridoru potoka v Závodí sa
nachádza medzi ihriskom v Závodí a potokom v Závodí.
3.45 Podnet na zmenu regulatívov pre funkčnú plochu 4-14-SR/01, a to - základná
funkcia: obytná, v bytových domoch; doplnková funkcia: zariadenia
maloobchodu a nezávadné služby, zariadenia občianskej vybavenosti,
rekreácia; typ stavebnej činnosti: Novostavby, prestavby, modernizácie,
nadstavby, dostavby, prístavby dopravná a technická infraštruktúra; min.
index ozelenenia: 0,4; typ stavebnej činnosti: modernizácie, prestavby,
prístavby, nadstavby, novostavby, dopravná a technická infraštruktúra; typ
zástavby: musí korešpondovať s okolitou zástavbou.
2.

V Žiline

požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmeny
a doplnky číslo 8 v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 52/2021
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2020
- Informatívnej správe
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
L-

berie na vedomie
1.

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 13/2020 - informatívnu
správu tak, ako je predložená

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
Uznesenie č. 53/2021
k Odbornému stanovisku hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu
mesta Žilina za rok 2020
v

v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu
mesta Žilina za rok 2020

o 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
Uznesenie č. 54/2021
k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2020
v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2020 tak, ako je
navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2020

2. finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina
za rok 2020 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok
2020
3. celoročné hospodárenie mesta Žilina za rok 2020 bez výhrad

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 55/2021
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
- Informatívnej správe
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. berie na vedomie
L zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2021 - informatívnu
správu tak, ako je predložená

V

Žiline

05

-05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 56/2021
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2021 tak, ako je
predložená
^_

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 57/2021
k Stanovisku hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania - dlhodobého investičného úveru
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
L

berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania - dlhodobého investičného úveru

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 58/2021
k Návrhu na schválenie prijatia investičného úveru
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prijatie úveru s parametrami:
•
•
•
•
•
•

výška úveru:
financujúca banka:
druh úveru:
splatnosť úveru:
úroková sadzba:
zabezpečenie:

6 500 000 EUR
Prima banka Slovensko, a.s.
Investičný úver
15 rokov od podpisu úverovej dokumentácie
12M EURIBOR + 0,05 % p.a.
bez zabezpečenia

2. poveruje primátora k všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojených so
schválením, prijatím a čerpaním úveru, ako aj podpisom zmluvy o úvere, jej
prípadných dodatkov, príloh, doplnení.
<-—

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 59/2021
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 - zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 - zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021“ nasledovne:

Výdavky
I.
Pro Pod- Funkč. Ekon.
gram progr. klasif. klasif.
1
7

4
2

04.4.3
04.5.1

Text

600

štúdia Solinky, Osiková

630

oprava chodníkov (VO č. 3 - poslanecké
priority)

úprava
-1 000 €
+1 000 €
(po zmene
10 100 €)
0

Výdavky - úprava spolu:
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II.
Pro Pod- Funkč. Ekon.
gram progr. klasif. klasif.
6

1

05.1.0

630

2

1

01.1.1

630

úprava

Text
pasport kontajnerových stojísk + návrh
vizualizácie nových kontajnerových
stojísk
odstránenie nelegálnych reklamných
stavieb

-15 0006
+15 000 €
0

Výdavky - úprava spolu:

2. úpravu predloženého návrhu zmeny rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením
č. 4/2021 v nasledujúcom znení:

Pod
Ekonomická
Program program klasifikácia

2

1

630

7

2

630

„B“
presuny (+/), navýšen ie /
zníženie
rozpočtových
prostriedkov

Text

Výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory
v mests. častiach (MV č. 6) - presun fín. prostr.
v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710 na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline
Prípravná dokumentácia k riešeniu nadchodu,
(lávka pre chodcov a cyklistov) cez
novootvorený diaľničný privádzač v mestskej
časti Bytčica na Solinky (VO č. 6 - poslanec,
priority)

-3 000,-

+3 000,-

Po vybudovaní a spustení diaľničného privádzača sa skomplikovala situácia žiakom
z MČ Bytčica, ktorí navštevujú ZŠ Gaštanová a ZŠ Limbová.
Nadchod bude slúžiť chodcom aj cyklistom, aby sa mohli bezpečne dostať z Bytčice na
Solinky a späť.
3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2021 tak, ako je
predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov

V Žiline

_ _ _ _ _ 0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 60/2021
k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok proiektu
„Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ruší
1. bod III. Uznesenia č. 246/2018 zo dňa 24.09.2018

II.

schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného
priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“ realizovaného v
rámci výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach, s kódom výzvy IR0P-P04-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina
a ďalšími strategickými dokumentmi mesta Žilina;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 614 000,00 €;
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufmancovanie realizovaného projektu
vo výške minimálne 30 700,00 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 61/2021
k Návrhu na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina
v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Ing. Vlastě Grajciarovej, hlavnej kontrolórke mesta Žilina, v zmysle § 18c ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za
kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2020 odmenu vo výške 9 % z
mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január
až december 2020, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej
výške 2 914 €

V

Žiline

U 5 '05' 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 62/2021
k Návrhu na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta
Žilina, s.r.o.
v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

žiada
1. primátora mesta Žilina pripraviť dokumenty potrebné pre založenie spoločnosti
Technické služby mesta Žilina, s.r.o., so sídlom: Námestie obetí komunizmu
3350/1,011 31 Žilina za účelom zabezpečenia údržby a čistoty verejného
priestoru v meste Žilina, ktorej zakladateľom bude mesto Žilina s obchodným
podielom 100% tak, aby zakladateľská listina bola predložená mestskému
zastupiteľstvu na schválenie v júni 2021,
2. primátora mesta Žilina vypísať výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa
spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. tak, aby bolo možné návrh na
vymenovanie konateľa predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie v júni

2021,
3. primátora mesta Žilina o ukončenie jednaní so spoločnosťou Žilinské
komunikácie, a.s. ohľadom odkúpenia akcií ostatných akcionárov.
II.

schvaľuje
1. zástupcov do funkcie členov dozornej rady spoločnosti:
Ing. Michal Berger,
Mgr. Vladimír Randa,
Ing. Martin Kapitulík,
Ing. František Talapka,
Mgr. Branislav Delinčák.

III.

zrušuje
1. článok II. uznesenia mestského zastupiteľstva v Žiline č. 221/2020 zo dňa
14.12.2020

V Žiline

Q 5 ~rc~
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 63/2021
k Návrhu na registrovanie novovzniknutej spoločnosti Technické služby mesta s.r.o, ako
sociálny podnik
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
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1. návrh na zriadenie sociálneho podniku formou novovzniknutej spoločnosti alebo
ako súčasť mestskej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
II.

žiada prednostu MsÚ, aby
1. pripravil podklady k zriadeniu sociálneho podniku mesta do 31.12.2021

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

ODPREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného
zreteľa

Uznesenie č. 64/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku pare. č. KN-C 248/7, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 43 m2 v k.ú. Žilina, ktorá bola v zmysle GP č. 137/2020
vytvorená odčlenením od pôvodnej parcely č. KN-C 248/1 zast. plocha a nádvorie
o výmere 84 m2 a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov kupujúcemu
EMIS-EM, s.r.o, so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 408 336 za cenu
určenú trhovým odhadom vo výške 500 €/ m2 v celkovej hodnote 21 752 €, ktorá
bola zvýšená o hodnotu ZP vo výške 195 € a nákladov za určenie trhovej ceny vo
výške 30 € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. z dôvodu, že tento pozemok pare. č. KN-C 248/7 v k.ú. Žilina susedí
s pozemkom vo vlastníctve EMIS-EM, s.r.o. a bez jeho odpredania, by mesto Žilina
nemohlo uskutočniť realizáciu projektu s názvom „Kreatívne trhovisko“.
Odôvodnenie osobitného zreteľa $ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok pare. č. KN-C 248/7 v k.ú
Žilina susedí s pozemkami vo vlastníctve EMIS-EM, s.r.o. a bez jeho odpredania,
by mesto Žilina nemohlo uskutočniť realizáciu projektu s názvom „Kreatívne
trhovisko“.
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2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2026 s možnosťou
opakovaného predĺženia nájmu medzi prenajímateľom EMIS-EM, s.r.o., so sídlom
Kálov 365, 010 01 Žilina, IČO: 36 408 336 a nájomcom mesto Žilina na pozemky,
a to pare. č. KN-C 248/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 a pare. č.
KN-C 248/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 465 m2 v k. ú. Žilina za nájomné
vo výške 12 000 €/ročne za celý predmet nájmu za účelom realizácie projektu
s názvom „Kreatívne trhovisko“ s tým, že prenajímateľ má po ukončení nájomného
vzťahu predkupné právo na jednotlivé časti trhoviska za cenu určenú znaleckým
posudkom.

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
schvaľovaný 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného
zreteľa

Uznesenie č. 65/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) -1
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

sťahuje z rokovania
„návrh na schválenie
1. uzatvorenia Dodatku č. 1/ k nájomnej zmluve č. 151/2009, uzatvorenej so
spoločnosťou LUZA SK, s. r. o., sídlo: Bulharská 1673/3, 010 08 Žilina, IČO:
52 281 710, na časť pozemku o výmere 10,8 m2 pare. č. KN-C 7697, zast. plocha a
nádvorie v k. ú. Žilina na Ul. Nanterská na dobu neurčitú, a to odo dňa účinnosti
dodatku z dôvodu zmeny predávaného sortimentu na predaj potravinárskeho tovaru
vrátane alkoholických nápojov - víno a pivo za cenu 225 €/m2/rok, čo predstavuje
celkom 2 430 €/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
uzatvorenia dodatku k nájomnej zmluve“

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 66/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 2
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 10 rokov odo dňa jej účinnosti s
Arboreum Garden, o. z., Bulharská 8527/6, 010 08 Žilina, IČO 53 519 396, na
pozemky v k. ú. Žilina:
- časť pare. č. KN-C 7637/7, ostatná plocha, v rozsahu 120 m2
- pare. č. KN-C 7637/8, ostatná plocha o výmere 190 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/9, ostatná plocha, v rozsahu 180 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/11, ostatná plocha, v rozsahu 109 m2
- časť pare. č. KN-C 7637/12, ostatná plocha, v rozsahu 189 m2
za účelom vybudovania komunitnej kvetinovej záhrady pre oddych a relax za
podmienky, že bude prístupná širšej verejnosti bez oplocovania a akékoľvek úpravy
typu umiestňovanie mobiliáru v okolí bytových domov je potrebné riešiť v
súčinnosti s ÚHA mesta Žilina, za cenu nájmu 1 €/celý predmet nájmu/rok, 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 sa jedná o verejnoprospešnú
aktivitu občianskeho združenia pre obyvateľov mesta Žilina

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 67/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 3
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 75/Právne/2006, uzatvorenej dňa
01.05.2006 medzi mestom Žilina ako prenajímateľom a občianskym združením
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región, Do Stošky 231/8, 010
04 Žilina - Bánová, IČO 37 800 833, ako nájomcom, ktorým sa predlžuje doba
nájmu zmluvy o 20 rokov - t. j. do 31.07.2041, predmetom ktorej je prenájom
budovy školy č. s. 232 v k. ú. Bánová, 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 sa jedná o rozvoj, výchovu a vzdelávanie detí a dospievajúcich
s poruchami autistického spektra
___

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

12

Uznesenie č. 68/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 4
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú - 15 rokov odo dňa jej účinnosti na
prenájom časti pozemku pare. č. KN-C 5132/6, ostatná plocha v k. ú. Žilina
v rozsahu 31 m2, v zmysle projektovej dokumentácie označený parkovacími
miestami č. 27 a 28, za účelom vybudovania dvoch vyhradených parkovacích miest
pre elektromobily so záberom pozemku 30 m2 a verejne prístupnej nabíjacej stanice
pre elektromobily so záberom pozemku 1 m2, s Tennis Point, s. r. o., Za plavárňou
3937/1, 010 08 Žilina, IČO 36 677 761, za cenu nájmu 1 €/m2/rok, t. j. 31 €/rok,
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 žiadateľ je vlastníkom
priľahlých pozemkov a vybudovaním parkovacích miest s nabíjacou stanicou pre
elektromobily na žiadanom pozemku sa podporí rozvoj elektromobility v meste
Žilina

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 69/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 5
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami:
a) Zmluvné strany: mesto Žilina ako prenajímateľ a občianske združenie
Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina, Mateja Bela 70, 010 15 Žilina,
IČO: 37 804 901, ako nájomca,
b) Predmet nájmu: nebytové priestory o výmere 80 m2, nachádzajúce sa v budove
koncovej stanice so súpisným číslom 8395, postavenej na pozemku KN-C
7878/9 v k. ú. Žilina na Ul. Vysokoškolákov,
c) Doba nájmu: nájom sa dojednáva na dobu určitú - 15 rokov odo dňa
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, s možnosťou výpovede zo strany
prenajímateľa aj bez uvedenia dôvodu s 12-mesačnou výpovednou dobou,
plynúcou od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
nájomcovi,
d) Výška nájomného: 160 €/celý priestor/mesiac + náklady za služby poskytované
s nájmom (teplo, el. energia, odvoz odpadu), ktoré si bude hradiť sám nájomca,
pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na znížení výšky nájomného o
prostriedky preukázateľne vynaložené na rekonštrukciu objektu, ktorých
predpokladaná výška je približne 24 000 €, a ktoré budú vopred odsúhlasené zo
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strany prenajímateľa, všetko v zmysle harmonogramu a investičného zámeru
vopred odsúhlasených zo strany prenajímateľa, ako aj v súlade s právoplatným
kolaudačným rozhodnutím na rekonštrukčné práce, s tým, že bližšie podmienky
budú dojednané v nájomnej zmluve,
e) Ďalšie osobitné podmienky nájmu:
I. Ku dňu podpisu nájomnej zmluvy predloží nájomca prenajímateľovi
harmonogram rekonštrukčných prác, v ktorom vyznačí jednotlivé záväzné
míľniky, spolu s investičným zámerom prác spojených s rekonštrukciou,
ktoré dokumenty podliehajú schváleniu zo strany prenajímateľa.
II. Nájomca umožní zamestnancom/vodičom Dopravného podniku mesta
Žilina s. r. o. celoročné bezodplatné používanie sociálnych zariadení
nachádzajúcich sa v objekte,
v

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 verejnoprospešného účelu, a to
činnosti združenia Slovenského skautingu ako dobrovoľnej, nezávislej, nepolitickej
a neziskovej organizácie mladých ľudí, ktorej cieľom je výchova mládeže
k osobnostiam a k formovaniu hodnôt.

05 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 70/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 6
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú - odo dňa účinnosti zmluvy s 3mesačnou výpovednou lehotou na pozemok pare. č. KN-C 2439/8, zast. pl. a nádv.
o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou stavbou garáže s p. Ivanom Petrášom
a manž. Zdenkou Petrášovou, obaja bytom Hlboká cesta 1692/32, 010 01 Žilina, za
cenu nájmu 15 €/m2/rok, čo predstavuje ročný nájom 300 €, 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 pozemok, na ktorom je postavená garáž
vo vlastníctve žiadateľov a k zápisu stavby na list vlastníctva potrebujú preukázať
právny vzťah k pozemku

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 71/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 7
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
uzatvorenie Dohody o spolupráci (ďalej len „dohoda“), medzi zmluvnými stranami: mesto
Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, IČO: 00321796 a zuuri
s.r.o., so sídlom Štefanovičova 2970/4, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO:
52 273 857, ktorej súčasťou bude:
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípad
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, ktorou mesto Žilina ako prenajímateľ prenecháva do užívania
spoločnosti zuuri s.r.o. ako nájomcovi časti pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina,
evidovaných v katastri nehnuteľností pre k. ú. Žilina, LV č. 1100, a to pozemku
pare. č. 5831/2 C KN, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9731
m2 a pozemku pare. č. 7056/7 C KN, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 12903 m2.
a) Predmet nájmu: časť uvedených pozemkov nevyhnutná na výstavbu
stavebného objektu SO 07.B - Rozšírenie komunikácie - Cesta k Paľovej Búde,
riešenie križovatky Univerzitná, Cesta k Paľovej búde. Na Malý Diek v súlade
s podmienkami špecifikovanými v Územnom rozhodnutí zo dňa 14.09.2020,
vydanom Mestom Žilina - Stavebný úrad, č. s. 1581/2020-169805/2020-SÚBAB a v súlade s Projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou
DAQE Slovakia s.r.o., so sídlom Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, IČO:
36 848 751.
b) Doba trvania nájmu: Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na
obdobie výstavby stavebného objektu SO 07.B, pričom uplynie dňom podpisu
preberacieho protokolu zo strany mesta Žilina, ktorým mesto prevezme
stavebný objekt SO 07.B - Rozšírenie komunikácie - Cesta k Paľovej Búde,
riešenie križovatky Univerzitná, Cesta k Paľovej búde. Na Malý Diel.
c) Nájomné: 1,- € (slovom jedno euro) za celú dobu trvania nájomného vzťahu.
d) Osobitné dojednania: Nájomca je oprávnený a prenajímateľ výslovne udeľuje
súhlas k výstavbe stavebného objektu SO 07.B - Rozšírenie komunikácie Cesta k Paľovej Búde, riešenie križovatky Univerzitná, Cesta k Paľovej búde,
Na Malý Diel, v súlade s podmienkami špecifikovanými v Územnom
rozhodnutí zo dňa 14.09.2020, vydaným Mestom Žilina, č. s. 1581/2020169805/2020-SÚ-BAB a v súlade s Projektovou dokumentáciou vypracovanou
spoločnosťou DAQE Slovakia s.r.o..
2. bezodplatné odovzdanie stavebného objektu SO 07.B mestu Žilina s tým, že
spoločnosť zuuri s.r.o. najneskôr do 5 mesiacov odo dňa právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt SO 07.B vyzve mesto Žilina na
prevzatie daného stavebného objektu, pričom mesto Žilina sa zaväzuje prevziať
stavebný objekt SO 07.B najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy.
O odovzdaní stavebného objektu spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý
musí byť podpísaný obomi zmluvnými stranami.
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pričom časť 1. a časť 2. uznesenia má platnosť 5 rokov odo dňa jeho prijatia.

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

VECNÉ BREMENÁ
schvaľované nadpolovičnou väčšinou

Uznesenie č. 72/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) -1
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka pozemkov
pare. č. KN-C 4875/9 a pare. č. KN-C 4874/2 v k. ú. Žilina ako oprávneného z
vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov v k.
ú. Žilina:
a) pare. č. KN-C 4888/1, ostat. pl. v rozsahu 6 m2 (diel „1“ GP)
pare. č. KN-C 4888/1, ostat. pl. v rozsahu 32 m2 (diel „2“ GP)
pare. č. KN-C 5829/1, zast. pl. v rozsahu 24 m2 (diel „3“ GP)
strpieť uloženie inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky vrátane osadenia
vodomernej šachty a elektrickej NN prípojky, prislúchajúce ochranné pásmo, vstup
na pozemok v ktoromkoľvek čase a ročnom období za účelom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie v rozsahu grafickej časti GP č. 43432611-183//2020
b)

novovytvorenej parcely č. KN-C 5829/33, zast. pl. v rozsahu 11m2 v zmysle
GP č. 43432611—183//2020 strpieť vybudovanie prístupovej cesty, ako i právo
prechodu a prejazdu motorovými vozidlami

za jednorazovú odplatu určenú ZP 7/2021 vo výške 2 518,37 €, ktorá bola zvýšená
o hodnotu ZP vo výške 220 €

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 73/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 2
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o zriadení dočasného vecného bremena „in personám“ medzi
mestom Žilina ako povinným z vecného bremena a Pintado, s.r.o., so sídlom
Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO 47 368 179, ako oprávneným z vecného
bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených častí pozemkov v k. ú.
Žilina v zmysle geometrického plánu č. 32/2021:
- pare. č. KN-C 5951/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 121 m2 (diel „4“ GP)
- pare. č. KN-E 954/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 30 m2 (diel „2“ GP)
- pare. č. KN-E 954/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu 65 m2 (diel „3“ GP)
- pare. č. KN-E 954/7, ostatná plocha, v rozsahu 377 m2 (diel „1“ GP)
strpieť vstup, realizáciu a výstavbu spevnených plôch, prvkov zelenej
infraštruktúry, súvisiacich stavebných prác a zriadenie staveniska za jednorazovú
odplatu určenú ZP č. 32/2021 vo výške 2 098,10 €. Vecné bremeno sa zriaďuje po
dobu 2 rokov od právoplatnosti rozhodnutia mesta Žilina - stavebného úradu
o povolení stavby „SO 07 Komunikácie a spevnené plochy a SO 08 Zeleň a sadové
úpravy“, vychádzajúceho z rozhodnutia mesta Žilina - stavebného úradu
o umiestnení stavby č. 757/2020-145577/2020-SU-BO zo dňa 03.06.2020,
potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OVBP2-2021/005959005,
2. nadobudnutie vlastníctva k majetku a uzatvorenie darovacej zmluvy s týmito
podstatnými náležitosťami:
a) zmluvné strany: Mesto Žilina so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 (obdarovaný) a Pintado, s.r.o., so sídlom
Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO 47 368 179 (darca),
b) predmet daru: stavebné objekty, ktoré darca vybuduje v rámci stavby „Bytový
dom Murgašova ulica“ v súlade s právoplatným rozhodnutím mesta Žilina stavebného úradu o umiestnení stavby č. 757/2020-145577/2020-SU-BO zo dňa
03.06.2020, potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Žilina č. OU-ZAOVBP2-2021/005959-005, a to:
• SO 07 Komunikácie a spevnené plochy,
• SO 08 Zeleň a sadové úpravy,
c) záväzok darcu odovzdať obdarovanému predmet
obdarovaného vlastnícke právo k nemu,

daru

a previesť na

pričom časť 2. uznesenia má platnosť 5 rokov odo dňa jeho prijatia.

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 74/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 3
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom
Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a KG Murgašova, s. r. o., so
sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO 52 306 224, ako investorom
stavby „Bytový dom Murgašova ulica“, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka
zaťažených častí pozemkov v k. ú. Žilina, a to:
- pare. č. KN-E 954/7, ostatná plocha, v rozsahu cca 121,43 m2
- pare. č. KN-C 1245/11, ostatná plocha, v rozsahu cca 8,83 m2
- pare. č. KN-C 5951/1, zast. plocha a nádvorie, v rozsahu cca 66,59 m2
- pare. č. KN-E 954/1, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu cca 30,71 m2
- pare. č. KN-C 1255/6, ostatná plocha, v rozsahu cca 3,23 m2, pričom
spoluvlastnícky podiel mesta Žilina na pozemku je 353/1529,
strpieť uloženie a prevádzkovanie inžinierskej siete NN, optochráničky
a trafostanice, priznanie ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov
a v práve vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými
zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby a kontroly, odstraňovania porúch a
havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, v prospech budúceho oprávneného
z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke
2927/8 Žilina, IČO 36 442 151. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený
geometrickým plánom, na základe ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na
určenie jednorazovej odplaty

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 75/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 4
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech oprávneného z vecného
bremena Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8 Žilina,
IČO 36 442 151, spočívajúce v povinnosti mesta Žilina ako povinného z vecného
bremena strpieť na svojich pozemkoch v k. ú. Bánová v zmysle grafickej časti
geometrického plánu č. 85b/2019 (ďalej len „GP“) uloženie inžinierskych sietí
(elektrického vedenia NN) spolu s ochranným pásmom pre stavbu: „Žilina - Bánová
- Zahustenie TS ul. Blahová“ v nasledovnom rozsahu:
pare. č. KN-C 1337/1 v rozsahu 4 m2 (GP diel 1)
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pare. č. KN-C 1386/3 v rozsahu 9 m2 (GP diel 2)
pare. č. KN-C 1391/1 v rozsahu 68 m2 (GP diel 3 a 4)
pare. č. KN-C 1392 v rozsahu 7 m2 (GP diel 5)

V Žiline

0

5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 76/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 5
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Žilina ako
povinným z vecného bremena a spoločnosťou Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO 36 672 297,
ako investorom stavby „Považský Chlmec - stoková sieť - zmena stavby pred
dokončením II. etapa“, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených častí
pozemkov v k. ú. Považský Chlmec:
- pare. č. KN-C 2393, zast. plocha, v rozsahu 207 m2 (diel „1“ GP)
v zmysle GP č. 242/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 06.11.2020
-

pare. č. KN-C 2393, zast. plocha, v rozsahu 236 m2 (diel „6“ GP)

-

pare. č. KN-C 2400/3, zast. plocha, v rozsahu 197 m2 (diel „1“ GP)
v zmysle GP č. 248/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 25.11.2020

-

pare. č. KN-C 2402/2, zast. plocha, v rozsahu 109 m2 (diel „2“ GP)
v zmysle GP č. 251/2020, vyhotoveným Planika s.r.o. dňa 07.12.2020

strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení, ich ochranných a
bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a
strpieť prechod a prejazd za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení cez
pozemky v rozsahu vymedzenom v porealizačnom GP č. 242/2020, GP č. 248/2020,
GP č. 251/2020, a to v prospech SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy
44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, ako oprávneného z vecného bremena, za
jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom č. 3/2021 vo výške 9 667,45 €

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

"3
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Uznesenie č. 77/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 6
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom
Žilina ako budúcim povinným z vecného bremena a Piano residence, s. r. o., so
sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO 50 710 117, ako investorom stavby,
ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženej časti pozemku pare. č. KN-C 5775/1,
zast. plocha a nádv. v k. ú. Žilina strpieť v rozsahu cca 28 m2 rozšírenie distribučnej
NNK siete, priznanie ochranného pásma a v práve vstupu a prístupu na predmetný
pozemok (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby a
kontroly v rámci stavby „14109 - Žilina - Ul. J. Milca - Rozšírenie NNK“ v
prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorým je Stredoslovenská
distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151. Presný
rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom, na základe
ktorého bude vypracovaný znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

OSTATNÉ
schvaľované nadpolovičnou väčšinou

Uznesenie č. 78/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno) - 1
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. dohodu
o zrušení,
rozdelení
a vzájomnom
vyporiadaní
podielového
spoluvlastníctva, ktorú mesto Žilina uzatvorí až po osvedčení nadobudnutia
vlastníckeho práva vydržaním k spoluvlastníckemu podielu 1/18 na pozemku pare.
č. E-KN č. 164/3, druh pozemku - orná pôda o výmere 405 m2, zapísanom na
LV č. 3315, k. ú. Bánová, s týmito podstatnými náležitosťami:
a)

účastníci dohody: Mesto Žilina, Michal Kľoc a manželka Silvia Kľocová, rod.
Hôcherová, obaja trvale bytom Do Stošky 895/7, 010 04 Žilina - Bánová,
Tomáš Adámek, trvale bytom Fatranská 3103/17, 010 08 Žilina
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b) predmet dohody: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
k nehnuteľnostiam:
1. pozemok; parcela E-KN č. 163/6, druh pozemku - orná pôda o výmere
446 m2, zapísaná na LV č. 3314, k. ú. Bánová, ktorého podielovými
spoluvlastníkmi sú:
•

Mesto Žilina v časti B-LV pod por. č. 23 v podiele 8/168 k celku, pod
por. č. 24 v podiele 1/336 k celku, pod por. č. 25 v podiele 1/21 k celku,
pod por. č. 26 v podiele 92/168 k celku, spolu potom v podiele 31/48 k
celku, ktorej zodpovedá výmera 288,04 m2,

•

Manželia Kľocovi v časti B-LV pod por. č. 17 v podiele 43/336 k celku,
ktorej zodpovedá výmera 57,08 m2,

•

Adámek Tomáš v časti B-LV pod por. č. 18 v podiele 19/84 k celku,
ktorej zodpovedá výmera 100,88 m2,

2. pozemok; parcela E-KN č. 164/3, druh pozemku - orná pôda o výmere
405 m2, zapísaná na LV č. 3315, k. ú. Bánová, ktorého podielovými
spoluvlastníkmi sú:
•

Mesto Žilina v časti B-LV pod por. č. 26 v podiele 8/336 k celku, pod
por. č. 27 v podiele 1/672 k celku, pod por. č. 28 v podiele 1/42 k celku,
pod por. č. 29 v podiele 1312/2016 k celku, pod por. č. 30 v podiele
1/84 k celku, pod por. č. 31 v podiele 1/18 k celku, spolu potom v
podiele 221/288 k celku, ktorej zodpovedá výmera 310,78 m2,

•

Manželia Kľocovi v časti B-LV pod por. č. 20 v podiele 283/2016 k
celku, ktorej zodpovedá výmera 56,85 m2,

•

Adámek Tomáš v časti B-LV pod por. č. 21 v podiele 31/336 k celku,
ktorej zodpovedá výmera 37,37 m2 (ďalej len „predmet podielového
spoluvlastníctva4 4.

C) spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva: reálnym zlúčením
a rozdelením predmetu podielového spoluvlastníctva podľa Geometrického
plánu č. 48234494-40/2019, vyhotoveného dňa 02.10.2019 autorizovaným
geodetom a kartografom: Ing. Stanislavom Gejdošom, IČO: 48 234 494, a to
nasledovným spôsobom:
L Mesto Žilina nadobúda do výlučného vlastníctva, t.j
nehnuteľnosti vyhotovené geometrickým plánom, ktoré
okrese Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Bánová:
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/23, druh pozemku
nádvoria, o výmere 12 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/24, druh pozemku
nádvoria, o výmere 17 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/25, druh pozemku
nádvoria, o výmere 218 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/26, druh pozemku
nádvoria, o výmere 19m2,
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v 1/1 k celku
sa nachádzajú v
- zast. plochy a
- zast. plochy a
- zast. plochy a
- zast. plochy a

•
•
•
•
•
•

pozemok: parcela C-KN č. 1363/27, druh pozemku - zast. plochy
nádvoria, o výmere 46 m2,
pozemok: parcela C-KN č. 338/22, druh pozemku - zast. plochy
nádvoria, o výmere 210 m2,
pozemok: parcela C-KN č. 338/23, druh pozemku - zast. plochy
nádvoria, o výmere 148 m2,
pozemok: parcela C-KN č. 337/2, druh pozemku - zast. plochy
nádvoria, o výmere 2 m2,
pozemok: parcela C-KN č. 337/41, druh pozemku - zast. plochy
nádvoria, o výmere 1 m2,
pozemok: parcela C-KN č. 1352/78, druh pozemku - zast. plochy
nádvoria, o výmere 9 m2,

a
a
a
a
a
a

2. Manželia Kľocovi nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov v 1/1 k celku nehnuteľnosti vyhotovené geometrickým plánom,
ktoré sa nachádzajú v okrese Žilina, obec Žilina, katastrálne územie
Bánová:
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/19, druh pozemku - zast. plochy a
nádvoria, o výmere 14 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/20, druh pozemku - zast. plochy a
nádvoria, o výmere 25 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/21, druh pozemku - zast. plochy a
nádvoria, o výmere 22 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/22, druh pozemku - zast. plochy a
nádvoria, o výmere 22 m2,
3. Adámek Tomáš nadobúda do výlučného vlastníctva, t. j. v 1/1 k celku
nehnuteľnosti vyhotovené geometrickým plánom, ktoré sa nachádzajú
okrese Žilina, obec Žilina, katastrálne územie Bánová:
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/17, druh pozemku - zast. plochy a
nádvoria, o výmere 14 m2,
• pozemok: parcela C-KN č. 1363/18, druh pozemku - zast. plochy a
nádvoria, o výmere 69 m2
d) účastníci dohody súhlasne vyhlasujú, že žiadnemu z nich nevzniká povinnosť
zaplatiť druhému účastníkovi dohody doplatok z titulu rozdielu hodnoty
novonadobudnutých nehnuteľností.

0 5 -05- 2021

V Žiline _________________

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Informatívna správa o zamietnutých žiadostiach
Uznesenie č. 79/2021
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj., nájom, vecné bremeno)
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Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o zamietnutých žiadostiach

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 80/2021
k Nakladaniu s majetkom (nájom)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o nájme s nájomcom: MALÁ FATRA oblastná organizácia
cestovného ruchu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, ICO: 42219574,
zastúpená riaditeľom Ing. Štefanom Vančíkom, na dobu určitú od nadobudnutia
účinnosti zmluvy do 31.12.2021. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa na prízemí budovy č. súpisné 67, v kat. úz. Žilina na ul. Horný
Val, na parcele č. 109/5 - administratívna budova o výmere 1247 m2, z toho predmet
nájmu tvorí 73,76 m2. Pôdorys využitia priestorov je uvedený v prílohe č. 1,
presná špecifikácia nebytových priestorov tvorí prílohu č. 2. Nehnuteľnosť je
zapísaná na L V 1100, vo vlastníctve prenajímateľa, za nájomné 1 € / celý predmet
nájmu / celá doba nájmu a k tomu mesačné zálohové platby za náklady spojené s
užívaním nebytových priestorov určené správcom budovy, a to 3/5 väčšinou
všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
Príloha č. 1 - pôdorys nebytových priestorov tvoriacich predmet nájmu
Príloha č. 2 - presná špecifikácia nebytových priestorov tvoriacich predmet nájmu
Odôvodnenie osobitného zreteľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že v nebytovom priestore bude zriadená
kancelária prípravného tímu kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné
mesto kultúry 2026

V Žiline

^ 5 '°5'
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 81/2021
k Návrhu na schválenie predaja osobného motorového vozidla AUDI A8 Long, ECV ZA
636 GX, Ročník 2015 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
E výsledky obchodnej verejnej súťaže a predaj majetku mesta - osobného automobilu
AUDI A8 Long 3.0 TDi V6 quattro, ročník 2015, EČV: ZA 636 GX víťazovi
obchodnej verejnej súťaže, Ing. Jánovi Čabalovi, Generála Svobodu 2770, 069 01
Snina za cenu 25 550,- EUR

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 82/2021
k Návrhu na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho
predaja
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zámer odpredať drevnú hmotu z náhodnej (kalamitnej) ťažby, vykonanej v lesných
porastoch patriacich do Lesoparku Chrasť, v rámci ťažbovej činnosti spojenej
s hospodárením v lese podľa Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, formou priameho
predaja s nasledovnými základnými podmienkami:
a) účastník priameho predaja predloží svoju cenovú ponuku obsahujúcu
navrhovanú sumu kúpnej ceny za sortimenty dreva, pričom minimálna výška
kúpnej ceny akceptovanej zo strany mesta Žilina je cena určená znaleckým
posudkom č. 2/2021
vo výške:
IPV výrezy kvality III.B ihličnaté, smrekové /70,47 €/ m3,
IPV výrezy kvality III.C/D ihličnaté, smrekové /49,80 €/ m3,
V. vlákninové drevo ihličnaté, smrekové /20,47 €/ m3,
VI. palivové drevo ihličnaté /13,80 €/ m3,
LPV výrezy kvality III.B listnaté, jaseňové /64,47 €/ m3,
LPV výrezy kvality III.C/D listnaté, jaseňové /53,13 €/ m3,
V. vlákninové drevo listnaté tvrdé /38,47 €/ m3,
VI. palivové drevo listnaté tvrdé /32,47 €/ m3,
VI. palivové drevo listnaté mäkké /24,13 €/ m3
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b) mesto Žilina ako predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky
priameho predaja alebo vyhlásený priamy predaj zrušiť. Mesto Žilina si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky,
c) návrhy budú podávané poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mesto
Žilina, so sídlom MsÚ: Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, •
d) lehota na podávanie návrhov do 15 dní od zverejnenia oznámenia o zámere
predať majetok mesta priamym predajom na web stránke vyhlasovateľa, úradnej
tabuli vyhlasovateľa a v regionálnej tlači,
e) lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky do 15 dní od konania zasadnutia
mestského zastupiteľstva, na ktorom budú jednotlivé cenové ponuky mestskému
zastupiteľstvu predložené a bude rozhodnuté o predaji majetku uchádzačovi,
ktorý ponúkol najlepšiu cenovú ponuku,
f) pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom
navrhovaná výška kúpnej ceny dreva

2. poveruje Mestský úrad v Žiline, aby zabezpečil oznámenie o priamom predaji
majetku mesta prostredníctvom oznámenia na úradnej tabuli mesta, oznámenia na
internetovej stránke mesta oznámením v regionálnej tlači.

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 83/2021
k Návrhu a možnostiam vysporiadania vybraných nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zámer odkúpenia pozemku KN-C 6665/2, k.ú. Žilina o výmere 1433 m2 za cenu
500 €/m2 v celkovej hodnote 716 500 €

II.

žiada
primátora mesta o písomné oslovenie vlastníka pozemku KN-C 6665/2, k.ú. Žilina
s predstavením zámeru v zmysle bodu I. tohto uznesenia a v prípade súhlasného
stanoviska vlastníka, následnej žiadosti a splnenia všetkých náležitostí predloženie
predmetného návrhu na rokovanie mestského zastupiteľstva

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 84/2021
k Návrhu a možnostiam vysporiadania vybraných nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu „Návrh a možnosti vysporiadania vybraných nehnuteľností“

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 85/2021
k Informatívnej správe „Systém označovania svetelných miest“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Informatívnu správu plnenia schváleného uznesenia č. 6/2021 „Systém označovania
svetelných miest“, ktorej cieľom je informovať o aktuálnom stave prípravy
predmetného systému a predpokladá finančnú a časovú náročnosť na jeho
zavedenie

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 86/2021
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne
účely vo vlastníctve mesta Žilina
v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre
sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
r-----

V Žiline

0 5 -05- 2021

U-W'
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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Uznesenie č. 87/2021
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 10/2020
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020

V Žiline

05 “05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 88/2021
k Informatívnej správe o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Mestská knižnica
Žilina (MKŽ)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

žiada primátora mesta Žilina
1. zabezpečiť potrebné právne úkony pred vznikom organizácie,
2. vypísať výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľ Mestskej knižnice
v Žiline,
3. predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline návrh na vymenovanie
riaditeľa Mestskej knižnice v Žiline

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 89/2021
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
L

schvaľuje
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1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Žilina

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
Uznesenie č. 90/2021
k Návrhu na vypracovanie štúdie revitalizácia centrálneho územia Solinky - ul. Borová
Mestské zastupiteľstvo
I.

v Žiline

ruší
1. uznesenie č. 158/2019 „Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácie
vnútrobloku Solinky - Centrum“

I.

žiada
1. hlavného architekta mesta Žilina, aby v termíne do 30.09.2021 zabezpečil
vypracovanie štúdie na revitalizáciu centrálneho územia na sídlisku Solinky - ulica
Borová

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 91/2021
k Ideovému návrhu využitia územia Šibenice - Hruštiny pre šport, relax a sociálne služby
Mestské zastupiteľstvo

I.

v Žiline

schvaľuje
1. Ideový zámer využitia územia Šibenice - Hruštiny pre šport, relax a sociálne služby

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 92/2021
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 - zmene rozpočtu (pamätník)
v

Mestské zastupiteľstvo

v Žiline
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I.

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mesta Žilina v znení návrhu
VÝKON UZNESENIA POZASTAVENÝ
v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.

V Žiline
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 93/2021
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 - zmene rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mesta Žilina v znení návrhu

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 94/2021
k Obstaraniu pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina
v

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

žiada prednostu MsU v Žiline
1. zabezpečiť obstaranie pojazdnej dielne a j ej personálneho zabezpečenia v termíne
do 31.07.2021.
Návrh vybavenia dielne je uvedený v prílohe materiálu.

II.

schvaľuje
1. financovanie nákupu pojazdnej dielne v sume 60 000 € a žiada prednostu MsU
v Žiline o zahrnutie uvedenej sumy do rozpočtu v najbližšej rozpočtovej zmene

V Žiline

05 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

29

Uznesenie č. 95/2021
k Pomoci rodinám s deťmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením pri financovaní
novej tarify MHD v Žiline platnej od 01.04.2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje

1. Pomoc žiakom, študentom - 6-16 rokov, ktorých rodiny sa nachádzajú v kríze, sú
ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, s preplatením ročného poplatku ako
Zápisu nároku bezplatnej dopravy MHD v sume 20 EUR, pričom žiadosti o túto
finančnú pomoc pre rodiny alebo jednotlivcov budú posudzované individuálne na
základe špecifickej situácie.

2. Pomoc seniorom - 62-69 rokov, ktorí sú ohrození chudobou a majú nízky dôchodok,
s preplatením ročného poplatku ako Zápisu nároku bezplatnej dopravy MHD
v sume 20 EUR, pričom žiadosti o túto finančnú pomoc jednotlivcov budú
posudzované individuálne na základe špecifickej situácie.
3. Nevyčerpané finančné prostriedky od mesta Žilina zostanú v prospech nadácie
Mesta Žilina a budú využité na pomoc pre občanov Mesta Žilina.
II.

žiada
1. Správnu radu Nadácie mesta Žilina, aby v termíne prvého zastupiteľstva roku 2022
predložili

informatívnu

správu

o celkovej

výške

vynaloženia

finančných

prostriedkov, s adresným rozpisom a uvedením kritéria, podľa ktorého bola
finančná pomoc poskytnutá

V Žiline

05 05 2021
-

-

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
Uznesenie č. 96/2021
k Vizualizácii kontajnerových stojísk
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

žiada ÚHA
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1. navrhnúť jednotný vizuál kontajnerových stojísk, tak aby obsahovali moderné
enviromentálne prvky (napr. vegetačné strechy s extenzívnou alebo intenzívnou
zeleňou, vertikálnu zeleň, vodozádržné opatrenia, odvod dažďovej vody zo strechy
do prirodzených vsakov, atď. ...)
V Žiline

0 5 '°5' 2Q?1
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 97/2021
k Pasnortizácii a odstráneniu reklamných stavieb
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

žiada prednostu MsÚ v Žiline, aby
1. zabezpečil pasport všetkých reklamných stavieb na území mesta Žilina
2. do najbližšej úpravy rozpočtu navrhol rozpočtové krytie
3. na základe platnej legislatívy zabezpečil odstránenie všetkých reklamných stavieb
bez príslušného stavebného povolenia na mestských aj súkromných pozemkoch na
území mesta Žilina
4. na každom druhom mestskom zastupiteľstve informoval krátkou správou o
odstránených reklamných stavbách bez príslušného stavebného povolenia
5. na septembrové mestské zastupiteľstvo predložil informáciu o všetkých platných
nájomných zmluvách mesta a mestských organizácií na reklamné stavby vyžadujúce
stavebné povolenie, ich finančné plnenie a spôsob výpovede

6. v spolupráci s útvarom hlavného architekta mesta vypracoval koncepciu/plán
umiestňovania reklamných stavieb v meste Žilina, ktorý bude obsahovať typy
reklamných stavieb, ktoré budú odporúčané v meste Žilina a lokality, kde tie stavby
budú môcť byť umiestnené

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie č. 98/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

odvoláva
1. sekretára
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Komisie dopravy
> Ing. Alžbetu Hrudkovú

II.

volí
1. sekretára
Komisie dopravy
> Ing. Petra Chvasteka

0 5 -05- 2021

V Žiline

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Uznesenie c. 99/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

poveruje
1. jednorazovo výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva
v Žiline
Ondreja Sošku

V Žiline

0 5 -05- 2021
Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
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