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Návrh na uznesenie



Mestské zastupiteľstvo v Žiline



	berie na vedomie

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






































                                                        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      Ž i l i n e




Jednotlivé uznesenia Mestského  zastupiteľstva  v Žiline boli plnené nasledovné :



Uznesenie č. 35/2007


V bode č. III. ukladá
	           Ing. Igorovi Gubalovi, riaditeľovi DPMŽ, s.r.o. :					          1.  navrhnúť spôsob vysporiadania pohľadávky z nesplnenej dotácie pre D PMŽ,                             
   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.

                      -   úloha splnená

	
Uznesenie č. 7/2008

V   bode  I.    ukladá
                      1.  Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline,     
                           vypracovať do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline 
                           Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o spôsobe prideľovania      
                           nájomných bytov s nižším štandardom  pre sociálne slabšiu vrstvu 
                           obyvateľov mesta Žilina.

                       -   úloha splnená


Uznesenie č. 29/2008

V bode č. III. ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu v Žiline, zverejniť

deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina najmenej 40 dní pred
dňom konania voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.

                                                                       Termín  : 14.04.2008


	úloha splnená, deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina bol

zverejnený na úradnej tabuli dňa  03.03.2008
                                                                         


Uznesenie č. 31/2008


V bode č. I.   ukladá
                     1.   Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, 
                           vypracovať vnútorný predpis, ktorý uloží povinnosť vedúcim  odborov 
                           Mestského úradu v Žiline – Odbor hlavného architekta, Odbor dopravy
                           a komunálnych služieb a Odbor stavebný a životného prostredia, aby 
                           sústavne oboznamovali poslancov MZ v Žiline z príslušného obvodu
                           s pripravovanou a investičnou činnosťou v ich obvode a zabezpečiť, aby
                           sa v tomto procese určil priestor aj na stanovisko výborov mestských častí
                           k danej činnosti, pričom neakceptácia tohto stanoviska musí byť riadne
                           zdôvodnená.

                           - úloha splnená

Uznesenie č. 32/2008

V bode č. I.   ukladá
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť a odovzdať  každému  poslaneckému  výboru  mestských  častí 

nasledovné doklady :
a/ mapu príslušnej časti mesta s vyznačením pozemkov, objektov
    a parcelných čísel
b/ takú istú mapu ešte jednu, ale aj so zakreslenými pozemkami a objektmi
    vo vlastníctve mesta 
c/ výsek  z  ortofotomapy   mesta  zobrazujúci   príslušnú  časť  mesta  a 
    s náväznými  plochami susediacich 
						      Termín :  14.04.2008  
- zabezpečuje sa
   

Uznesenie č. 37/2008

V bode č. I.  ukladá
	  Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

a/ predložiť na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva do konca
    roku 2008 správu o plnení úloh, súvisiacich so zavedením eura v 
    podmienkach mesta.

	priebežne


Uznesenie č. 38/2008

V bode č. I.  ukladá
                     1.  Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
                          a/ sprístupniť v Klientskom centre všetky platné Všeobecne záväzné 
                              nariadenia mesta Žilina
                                                                                                  Termín : 10.04.2008
                          - úloha splnená





