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Návrh  na  uznesenie


Mestské zastupiteľstvo  v Žiline


	berie na vedomie

––––––––––––––
 
                       1.  Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 




 


  






			
























Kontrolná správa o plnení uznesení   Mestského zastupiteľstva v Žiline



V zmysle uznesenia č. 56/5004,bod č. II, predkladám kontrolnú správu o plnení uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Žiline


Uznesenie č. 71/2007

Informatívna správa o príprave na údržbu komunikácií v zimnom období 2007/2008

v bode  II. ukladá
	Mestskému úradu v Žiline

                       a/ pozastaviť  vydávanie  rozkopových   povolení na  vozovky mestských
                       komunikácií a peších priestranstiev hlavných peších trás v dobe od 01.11.2007
                       do 15.03.2008  v  záujme  nezhoršovania  plynulosti  a  bezpečnosti  cestnej 
                      premávky v meste. Obmedzenie sa netýka rozkopov v súvislosti s opravami  
                      porúch  a havarijných  stavov  a  tiež  prípadov  krátkodobých  rozkopávok 
                       s vydanými  stavebnými  povoleniami  neobmedzujúcimi  zimnú  údržbu
	úloha je priebežne plnená



Uznesenie č. 73/2007

Organizačný poriadok Mestského úradu

v bode II. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/  zabezpečiť úpravu pracovno-právnych vzťahov zamestnancov Mestského
     úradu v Žiline vyplývajúcich z prijatého Organizačného poriadku
	úloha splnená


   b/  pripraviť poriadok odmeňovania zamestnancov Mestského úradu v Žiline
        v náväznosti na schválený Organizačný poriadok, v termíne do 29.02.2008
	v riešení


Uznesenie č.74/2007

Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie máj – august 2007

v bode II. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/ predložiť na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva návrh
    riešenia dotácie pre MsHK Žilina, a.s.
	úloha splnená





Uznesenie č. 78/2007

Návrh na predaj akcií Dexia Banka, a.s. Slovensko

v bode II. poveruje
	Ivana Harmana, primátora

a/ realizovať predaj akcií v intenciách schválenia
                 -    úloha splnená

v bode III. ukladá 
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 

a/  alokovať získané finančné prostriedky v roku 2008 bez ďalšieho
    zvyšovania úverovej zaťaženosti mesta
	v riešení


Uznesenie č. 115/2007

Petícia – protest proti vystavovanej reklame disko klubu  „ Sféra „ -  Považský Chlmec na verejných miestach v trolejbusoch a iných miestach

v bode II. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/  zabezpečiť monitorovanie situácie a hľadanie riešenia tejto situácie
     v spolupráci s petičným výborom
	v riešení


Uznesenie č.116/2007

Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2007

Dodatok k VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva

v bode III. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/  zabezpečiť vyhlásenie Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
    Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva na úradnej tabuli
    mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní
                                                                                     Termín : 30.10.2007
	úloha splnená


Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2007
 
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Žilina – Zásady prevádzkovania pohrebísk v Meste Žilina

v bode III. ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/  zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina-
Zásady prevádzkovania pohrebísk v Meste Žilina na úradnej tabuli mesta
a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní
                                                                                  Termín : 30.10.2007
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v Jedálni pre dôchodcov

v bode III. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/ zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, 
   ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za stravný lístok
   v Jedálni pre dôchodcov na úradnej tabuli a oficiálnych web stránkach
   mesta na dobu 15 dní
                                                                                  Termín : 30.10.2007
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania

v bode III. ukladá
                 1.  Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
                      a/ zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina
                          o zriadení  Zariadenia  dočasného  bývania na úradnej  tabuli   mesta 
                          a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní
                                                         
                                                                                                        Termín :  30.10.2007
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2007

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina O spôsobe prideľovania nájomných bytov

v bode III. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/ zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina
   O spôsobe prideľovania  nájomných  bytov  na  úradnej  tabuli  mesta 
   a oficiálnych web stránkach mesta ma dobu 15 dní
                                                                                 Termín :  30.10.2007
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina – Požiarny poriadok Mesta Žilina


v bode III. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/ zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina
   Požiarny poriadok Mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a oficiálnych
   web stránkach mesta na dobu 15 dní
                                                                                  Termín :  30.10.2007
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina O dani z nehnuteľnosti

v bode III. ukladá
                 1.  Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
                      a/ zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina
                         O dani  z  nehnuteľnosti  na úradnej  tabuli  mesta  a  oficiálnych web
                         stránkach mesta na dobu 15 dní s účinnosťou od 01.01.2008
                                                                                                          Termín :  30.10.2007 
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenia č.14/2007

Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Žilina O reklamných, informačných a propagačných
nariadeniach na území Mesta Žilina

v bode III. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/ zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina
   O reklamných, informačných a propagačných  zariadeniach na území 
   Mesta  Žilina na  úradnej  tabuli  mesta  a  oficiálnych  web stránkach 
   na dobu 15 dní
                                                                                   Termín:  30.10.2007
	úloha splnená


 


     
   
                 
 





