z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2011

Uznesenie č. 26/2011
k Nastúpeniu náhradníka na uprázdnený mandát v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline Ing. Igora Lišku dňom
11.02.2011 podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
na základe písomného vzdania
2. zánik členstva Ing. Igora Lišku v komisii finančnej a v komisii sociálnej, zdravotnej
a bytovej
3. zánik členstva Ing. Igora Lišku vo Výbore v mestskej časti č. 4

II.

konštatuje, že
1. mandátová komisia overila platnosť nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Žiline podľa Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb
v meste Žilina do mestského zastupiteľstva a primátora mesta zo dňa 28.11.2010
2. nastúpený náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva, Mgr. Terézia
Straňáková, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva

III.

vyhlasuje
1. nastúpenie náhradníka Mgr. Terézie Straňákovej za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 4 na uprázdnený mandát v súlade s § 51
zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov
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IV.

schvaľuje
1. zaradenie Mgr. Terézie Straňákovej do Výboru v mestskej časti č. 4

Uznesenie č. 27/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

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

Uznesenie č. 28/2011
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2010

Uznesenie č. 29/2011
k Personálnym zmenám v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

volí
1. Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie finančnej, čím bude zloženie komisie
finančnej nasledovné:
predseda:

Ing. Branislav Bačík

členovia:

MUDr. Ľubomír Bažík
Mgr. Peter Fiabáne
MUDr. Rastislav Johanes
Ing. Štefan Pieš
Ján Púček
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Stanislav Žilinčík

sekretár:

Ing. Dagmar Slepičková

2. Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, čím bude
zloženie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej nasledovné:

2

predseda:

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.

členovia:

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
MUDr. Róber Ficek
Bc. Patrik Groma
MUDr. Jozef Hudcovský
Mgr. Ing. Peter Ničík
Mgr. Terézia Straňáková
MUDr. Štefan Zelník

sekretár:

Anna Dugovičová

3. Máriu Brtnickú za sekretára komisie územného plánovania a výstavby, čím bude
zloženie komisie územného plánovania a výstavby nasledovné:

II.

predseda:

Ing. arch. Dušan Maňák

členovia:

Ing. Branislav Bačík
MUDr. Peter Bačinský
JUDr. Gabriela Hamalová
Ing. Marián Janušek
Mgr. Róbert Kašša
Anna Smikoňová
Ing. Jozef Štrba

sekretár:

Mária Brtnická

mení
1. zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
nasledovne:
predseda:

MUDr. Rastislav Johanes

členovia:

Jozef Badžgoň
JUDr. Gabriela Hamalová
Ing. arch. Dušan Maňák
Mgr. Anton Šulík
MUDr. Štefan Zelník

Uznesenie č. 30/2011
k Prerokovaniu pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline
č. 24/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa
24.01.2011 nepodpísaním
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II.

ruší
1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 24.01.2011

Uznesenie č. 31/2011
k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2009 zo dňa
26.01.2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ruší
1. uznesenie mestského zastupiteľstva č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009 s účinnosťou od
01.03.2011

Uznesenie č. 32/2011
k Harmonogramu stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi –
informatívna správa
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Harmonogram stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi –
informatívna správa

Uznesenie č. 33/2011
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje nasledovné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta
Žilina
1. v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., IČO 36 007 099
a) zriadenie dozornej rady spoločnosti s nasledovnými členmi:
Bohumil Kostolný
Ing. Igor Liška
Ing. Jozef Štrba
2. v spoločnosti Govinvest I, s.r.o., IČO 35 879 181
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa
Ing. Vladimíra Liššáka
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b) do funkcie členov dozornej rady namiesto JUDr. Martina Valkyho, Ing. Viliama
Mikuláša nových členov dozornej rady
Ing. Dušana Petríka
JUDr. Jakuba Ulahera
3. v spoločnosti Govinvest II, s.r.o., IČO 35 879 131
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa
Ing. Vladimíra Liššáka
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto JUDr. Martina Valkyho, Ing. Viliama
Mikuláša nových členov dozornej rady
Ing. Dušana Petríka
JUDr. Jakuba Ulahera
4. v spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO 36 387 193
a) do funkcie členov predstavenstva namiesto Bc. Petra Zánického, Mgr. Mariána
Zrníka, nových členov predstavenstva
Ing. Mariana Janušeka
Mgr. Róberta Kaššu
5. v spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., IČO 36 433 420
a) do funkcie konateľa namiesto Martina Šafárika nového konateľa
Ing. Branislava Bačíka
b) zriadenie dozornej rady spoločnosti s nasledovnými členmi
Ing. Jozef Štrba
Ing. Ján Ničík
Mgr. Terézia Straňáková
6. v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO 36 407 470
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Miroslavy Kapustovej nového konateľa
Ing. Pavla Koniarika
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto Ing. Ivana Mokrého, Ing. arch. Pavla
Kropitza nových členov dozornej rady
Ing. Igora Lišku
Ing. arch. Dušana Maňáka
7. v spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., IČO 36 416 754
a) do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa
Ing. Vladimíra Liššáka
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto Ing. Viliama Mikuláša nových členov
dozornej rady
Ing. Dušana Petríka
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Ing. Petra Bagina
8. v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO 36 672 297
a) do funkcie člena predstavenstva namiesto Ing. Viliama Mikuláša nového člena
predstavenstva a podpredsedu predstavenstva
Ing. Stanislava Žilinčíka
b) do funkcie členov dozornej rady namiesto Michala Horeckého, JUDr. Martina
Valkyho, nových členov dozornej rady
Ing. Dušana Petríka
JUDr. Gabrielu Hamalovú
9. v spoločnosti Bytterm, a.s., IČO 31 584 705
a) do funkcie člena predstavenstva
MUDr. Juraja Popluhára, PhD.
b) do funkcie člena dozornej rady
Ing. Františka Holešu
10. v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., IČO 31 590 250
a) do funkcie člena predstavenstva namiesto Ing. Vladimíra Baránka nového člena
predstavenstva
Ing. Františka Holešu
b) do funkcie člena dozornej rady namiesto Ing. Ivana Mokrého nového člena
dozornej rady
Ing. Mariana Janušeka
Uznesenie č. 34/2011
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie
projektu „Považský Chlmec – stoková sieť“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Žilina
2. zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
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3. celkové výdavky na projekt vo výške 10 569 405,69 EUR a celkové oprávnené
výdavky na projekt vo výške 10 569 405,69 EUR
4. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, t. j. vo výške 528 470,29 EUR z vlastných zdrojov
Uznesenie č. 35/2011
k Schváleniu uzatvorenia Zmluvy o spolupráci so SEVAK, a.s. - Schválenie uzatvorenia
Zmluvy o budúcej zmluve o nájme verejnej kanalizácie a zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve o odpredaji verejnej kanalizácie
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Žilina a Severoslovenskými
vodárňami a kanalizáciami, a.s. (ďalej len „SEVAK, a.s.“), predmetom ktorej bude:
a) záväzok SEVAK, a.s. poskytnúť Mestu Žilina finančný príspevok na úhradu
faktúr vzniknutých z realizácie stavby „Žilina – odkanalizovanie mestských častí
– Považský Chlmec – stoková sieť“ t.j. suma rovnajúca sa čiastke 5 % zo
skutočnej celkovej zmluvnej ceny vyplývajúcej za výstavbu vodohospodárskeho
diela
b) záväzok Mesta Žilina uzatvoriť so SEVAK, a.s. Zmluvu o budúcej zmluve
o nájme, predmetom ktorej bude nájom verejnej kanalizácie vybudovanej
v rámci stavby „Žilina – odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec –
stoková sieť“ na dobu určitú 5 rokov od kolaudácie stavby. Obdobie nájmu
vybudovanej kanalizácie sa bude počítať na obdobie 60 mesiacov od vydania
právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
c) záväzok Mesta Žilina uzatvoriť so SEVAK, a.s. Zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve, predmetom ktorej bude predaj verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci
stavby „Žilina – odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec – stoková
sieť“ spoločnosti SEVAK, a.s. za cenu rovnajúcu sa finančnému príspevku
SEVAK, a.s. Mestu Žilina podľa písm. a) tohto bodu uznesenia
2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o nájme a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
predmetom ktorej bude:
a) prenechanie budúcej stavby - vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie
mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“, do nájmu a
prevádzkovania SEVAK, a.s. na čas 60 mesiacov od vydania právoplatného
kolaudačného rozhodnutia za nájom vo výške 3 €/ročne
b) odpredaj budúcej stavby - vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie
mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“, SEVAK, a.s. po uplynutí
doby nájmu podľa písm. a) tohto bodu uznesenia za cenu rovnajúcu sa výške
finančného príspevku SEVAK, a.s. podľa bodu 1 písm. a) tohto uznesenia
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Uznesenie č. 36/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 428/1, zast.pl.
o výmere 63 m2 v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov,
Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Žiline, ul. Kuzmányho 26, IČO:
73584100 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 2 466,45 €

Uznesenie č. 37/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 1479/33, ostat.pl.
o výmere 8 m2 v zmysle geometrického plánu č. 80-2/2010 v k. ú. Žilina a jeho
odpredaj, Stredoslovenskej energetike - Distribúcia, a. s. Žilina, IČO: 36442151, za
cenu stanovenú znaleckým posudkom

Uznesenie č. 38/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku pre stavbu: „I/18 Žilina-most 260“, a to:
•
•
•

diel č. 2 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 421 m2 v prospech
novovytvorenej parc.č.KN-C 5807/25
diel č. 3 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 596 m2 v prospech
novovytvorenej parc.č.KN-C 5807/26
diel č. 4 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 79 m2 v prospech
novovytvorenej parc.č.KN-C 5807/27

a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov Slovenskej správe ciest, investičnej
výstavbe a správe ciest, ul. M. Rázusa 104/A Žilina, IČO: 003328 za cenu stanovenú
znaleckým posudkom vo výške 30 655,12 €
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Uznesenie č. 39/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. dočasný prenájom pozemkov (03/11 až 06/12) v rámci stavby: „I/18 Žilina-most
260“ v zmysle geometrického plánu č. 36315583-19-2010:
• diel 5, zast.pl. o výmere 33 m2 v prospech parc.č.KN-C 201
• diel 1, t.tr.p. o výmere 4689 m2 v prospech parc.č.KN-C 201
• diel 3, zast.pl. o výmere 3003 m2 v prospech parc.č.KN-C 201
ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov Slovenskej správe ciest, investičnej výstavbe a správe ciest, ul.
M. Rázusa 104/A Žilina, IČO: 003328, za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo
výške 18 547,72 €

Uznesenie č. 40/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. dlhodobý prenájom pozemkov na dobu 20 rokov nasledovných pozemkov spolu so
stavbami CO krytov na nich (3 stavby bez súp. čísla): parc.č.KN-C 7633/42
ostat.pl. o výmere 9 561 m2, parc.č.KN-C 5344/54, zast.pl. o výmere 1 843 m2,
parc.č.KN-C 5344/53, ostat.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, za účelom realizácie
projektu „Park Žilina“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie
je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov Občianskemu združeniu Pre Zdravý
Život, Puškinova 3 Žilina, IČO: 37805592 za symbolickú cenu 1,– € / ročne

Uznesenie č. 41/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta – Návrh na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného
majetku Mesta Žilina formou dobrovoľnej dražby
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina – pozemok parc. č. 5396/18 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399
m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne
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2. zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok podľa bodu 1. tohto uznesenia
3. odpredaj nehnuteľného majetku podľa bodu 1. tohto uznesenia formou dobrovoľnej
dražby účastníkovi dražby s najvyšším podaním
Uznesenie č. 42/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje, že
1. materiály, ktoré sa predkladajú na rokovania komisií mestského zastupiteľstva, sa
doručia aj poslancom, ktorí nie sú členmi jednotlivých komisií, a to elektronicky
(e-mailom)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Žilina
2. 3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípady hodné osobitného zreteľa pri nájmoch
majetku mesta:
a) všetky nájmy majetku mesta na dobu určitú v trvaní maximálne 1 rok
b) nájmy majetku na dobu neurčitú
c) užívanie nehnuteľností mesta za účelom umiestnenia reklamných
a informačných zariadení podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina
č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území
mesta Žilina

V Žiline 25.02.2011

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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