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Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	berie na vedomie



1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva


































                                        Dôvodová správa


V zmysle uznesenia č. 56/2004, bod č. II. predkladám kontrolnú správu o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva v Žiline.













































Kontrolná    správa   o  plnení  uznesení    Mestského   zastupiteľstva    v Žiline



Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline boli plnené nasledovne :



Uznesenie č. 35/2007


v bode III. ukladá

                  Ing. Igorovi Gubalovi, riaditeľovi DPMŽ, s.r.o. :
	navrhnúť spôsob vysporiadania pohľadávky z nesplatenej dotácie pre DPMŽ, 

s.r.o. voči mestu Žilina za roky 2002 – 2006 v celkovom objeme 60 917 333,– Sk.
                  2.   navrhnúť spôsob vysporiadania pohľadávky  za straty spoločnosti v rokoch 
                        2002 – 2006 v celkovom objeme 11 483 964,91 Sk.

                        							Termín :         31.12.2007

	v riešení, bude doriešené do termínu spracovania záverečného účtu 

  za rok 2007

Uznesenie č. 149/2007

Stanovisko k exekúcii bytov OSBD Hájik

v bode II. žiada

                 p. Ivana Harmana, primátora mesta, aby vzniknutú situáciu monitoroval, s tým, že   
                 v prípade potreby  bude dotknutým obyvateľom  poskytnuté právne poradenstvo
	úloha splnená

Mesto Žilina v spolupráci s Centrom právnej pomoci  v Žiline  bude poskytovať obyvateľom Hájika raz do týždňa / štvrtok / bezplatné právne poradenstvo


Uznesenie č. 154/2007


Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2007
Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta


v bode II. ukladá

                 Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť
                 vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 15/2007 na úradnej 
                 tabuli mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

									   Termín : 11.12.2007
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2007

Všeobecne záväzné nariadenie  o poplatku za znečistenie ovzdušia malých zdrojom

v bode II. ukladá

                 Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť
                 vyhlásenie  Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2007 na úradnej tabuli mesta
                 a oficiálnych  web stránkach  mesta na dobu 15 dní

                      						Termín  : 11.12.2007
	úloha splnená



Všeobecne záväzné nariadenie č.17/2007

Dodatok VZN č.9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní  a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina

v bode II. ukladá

                Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť      
    vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2007 na úradnej tabuli 
    a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

			Termín : 11.12.2007
	úloha splnená



Všeobecne záväzné nariadenie č.18/2007

Doplnok ÚPN-SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec a návrh Všeobecného záväzného nariadenia o záväzných častiach Doplnku ÚPN-SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec

v bode III. ukladá

                  Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť  
                  vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č.18/2007 na úradnej tabuli mesta
                  a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 30 dní

			Termín : 11.12.2007
	úloha splnená


Všeobecne záväzné nariadenie č.19/2007

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov

v bode II. ukladá

                Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť
                vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19/2007 na úradnej
                tabuli mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

			Termín : 11.12.2007
	úloha splnená


Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

V roku 2007 bolo Mestským zastupiteľstvom v Žiline schválených 40 odpredajov nehnuteľností Mesta Žilina. Z toho bolo uzatvorených 10 zmlúv a to :

uznesenie č.  91/2007 – kúpna zmluva č. 227/2007 – Ing. Jozef Vlčko, Žilina
                č.   95/2007 – kúpna zmluva č. 213/právne/2007 – Jozef Šimčík, Žilina
                č. 100/2007 – kúpna zmluva č. 211/právne/2007 – PRETO s.r.o., Žilina
                č. 103/200/ -  zámenná zmluva č. 2195/právne/2007 – Anton Skaličan,Žilina
                č. 104/2007 – zámenná zmluva č.193/právne/2007 – Slovpanel a.s., Žilina
                č. 106/2007 – kúpna zmluva č.190/2007 – Slovenská správa ciest, Žilina
                č. 107/2007 – kúpna zmluva č.194/právne/2007 – EURO PPF s.r.o., Žilina
                č. 137/2007 – kúpna zmluva č. 232/2007 – PANORÁMA ŠPORT HOTEL a.s.,
                                                                                     Žilina
                č. 141/2007 – kúpna zmluva č. 490/2007 – Ministerstvo obrany SR – správa
                                                                                     nehn. maj. a výstavby  B. Bystrica
                č. 143/2007 – kúpna zmluva č. 246/2007 – Slovenská správa ciest, Bratislava


        .



