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Návrh na uznesenie
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	Berie na vedomie   

_______________

	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline










































                                         Dôvodová správa


V zmysle § 18d odst. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Predmetom tejto kontrolnej správy sú uznesenia prijaté MZ v Žiline v roku 2008 v plnom počte a rozsahu,  ako boli prijaté a následne plnené. Uznesenia, ktoré nie sú citované a je pri nich poznámka Odpredaj, Nájom týmto spôsobom sú vymedzené uznesenia, ktoré súvisia s predajom alebo prenájmom pozemku alebo nehnuteľnosti  zo strany mesta, ktoré sú v procese riešenia a plnenia. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina platných od 12. 9. 2007 platnosť každého uznesenia MZ v Žiline týkajúceho sa predaja nehnuteľností je jeden rok odo dňa jeho prijatia. 

Predkladaná Kontrolná správa o plnení uznesení MZ v Žiline je základná, ktorá bude priebežne dopĺňaná o nové uznesenia, tak ako budú prijímané a následne vyhodnocované. To znamená, že priebežné hodnotenie v roku bude spracovávané nabaľujúcou metódou, pričom, ak pri uznesení bude prvý krát konštatované, že uznesenie je splnené, bude uznesenie citované a bude rozvedená forma plnenia, pričom  následná Kontrolná správa bude konštatovať len č. uznesenia a splnené. Týmto spôsobom sa uzavrie vyhodnotenie uznesení za príslušný rok, pričom do nasledujúceho roka sa prenesú len uznesenia, ktoré budú  mať trvalý charakter plnenia alebo ktoré v čase vyhodnotenia nebudú splnené, pričom budú evidované do času, pokiaľ nebude vo vyhodnotení  konštatované, že úloha splnená. 

Tento nový systém vyhodnocovania uznesení predkladám od termínu konania MZ dňa 11. 8. 2008, kde v Kontrolnej správe o plnení uznesení MZ v Žiline sú uvedené  Uznesenia prijaté  v roku 2008, v zmysle popisu tak ako je uvedené vyššie a Uznesenia z roku 2007, ohľadom odpredajov, prijatých po 12. 9. 2007, pri ktorých plynie ročná lehota na naplnenie v zmysle Zásad hospodárenia. 
Toho  času prebieha na odbore právnom a majetkovom revízia uznesení, týkajúcich sa odpredajov majetku-nehnuteľností, pri ktorých nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy zasahujúca obdobie 2000 – 2007 (do 12. 9. 2007 – účinnosť Zásad hospodárenia), z ktorej  bude spracovaný materiál, ktorého závery a návrhy  budú predložené na rokovanie  MZ v Žiline s predpokladaným termínom konania 13. 10. 2008. 

Takto navrhnutou formou vyhodnocovania uznesení získajú poslanci MZ transparentný prehľad o napĺňaní jednotlivých uznesení MZ a vzápätí je prevedená kontrola naplnenia zadefinovaného uznesenia a s nim spojené úlohy, termíny a finančné plnenia. 











Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline



Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline boli plnené nasledovne :

Uznesenie č. 1/2008	Berie na vedomie

Uznesenie č. 2/2008	Berie na vedomie

Uznesenie č. 3/2008
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2008 v znení schváleného doplnku nasledovne:

                       a/  Vykonať kontrolu údržby miestnych komunikácií, za ktoré boli vyplatené 
                            finančné prostriedky v rámci údržby.
   b/ Vykonať kontrolu vykonaných prác na cintorínoch v prímestských častiach.
   c/  Postupne vykonávať kontroly na stavebno – technický stav nehnuteľného   majetku mesta,  
        zvlášť v prímestských častiach, nakoľko sa tento majetok  postupne znehodnocuje.  
Úloha v plnení nasledovne:
a/   Toho času prebieha kontrola údržby miestnych komunikácií, za ktoré boli vyplatené  
      finančné prostriedky v rámci údržby. Kontrola je v štádiu spracovávanie záverečnej 
      správy. Závery kontroly budú prezentované v rámci správy o kontrolnej činnosti hlavného 
      kontrolóra. 
b/   Toho času prebieha kontrola vykonávaných prác na cintorínoch v prímestských častiach.
      Kontrola je v štádiu spracovávanie záverečnej správy. Závery kontroly budú prezentované  
      v rámci správy o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra. 
c/   Tento bod uznesenia bol zmenený uznesením č. 70/2008, ktorý bude samostatne 
      vyhodnocovaný



Uznesenie č. 4/2008  Berie na vedomie


Uznesenie č. 5/2008
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, 
       Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky aj s plnením 
       z nej vyplývajúcim, predmetom ktorej je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
       spolufinancovanie realizácie Podprojektu: „ Rekonštrukcia a úprava budov detských jaslí 
       v záujme vytvorenia priaznivých podmienok pre starostlivosť o deti so zdravotným 
       postihnutím v Meste Žilina“ – registrovaného pod kódom: EHP – TS – 0507 –  070002

Úloha vyplývajúca zo zmluvy bola splnená
Projektová dokumentácia bola odovzdaná na Úrad vlády SR v Bratislave v mesiaci jún 2008. Projekt sa nachádza v štádiu vyúčtovania a zúčtovania finančných vzťahov. 


Uznesenie č. 6/2008
Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. Novembra 2007 č.V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z., a zákona č. 349/2007 Z.z.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

Výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom v bloku B1 – 9 b.j.,  a príslušnej technickej  
      vybavenosti na Bratislavskej ulici v Žiline.

	Financovanie nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B1, Bratislavská ulica, Žilina, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a úverom zo ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zákonov a z rozpočtu Mesta Žilina.


	Žiadané dotácie v zmysle výnosu MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR 

	SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania na obstaranie 
               nájomných bytov a technickej  vybavenosti budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške:  
   *  9 nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B1   3 742 000,- Sk

	Žiadané úvery ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške:

	9 nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B1

                                                   - úver                                                                      936 000,- Sk

	Výdavky z rozpočtu mesta vo výške:                                              1 193 641,- Sk

                       *   bytová časť                                                                                          359,- Sk
                       *   technická vybavenosť k bytovému domu B1                               588 982,- Sk
                       *   ostatné náklady                                                                             604 300,- Sk

	Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.

                  
	Mesto Žilina sa zaväzuje vyčleniť v roku 2008 a v budúcich rokoch finančné  prostriedky v rozpočte mesta na splácanie úveru a zabezpečiť splácanie úveru    počas celej doby jeho splatnosti.

 
	Ručenie za úver bude zabezpečené bankovou zárukou.


	Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytovom dome B1 Bratislavská ulica, Žilina po dobu najmenej 30 rokov.

Úloha v plnení
Žiadosť Mesta Žilina na poskytnutie úveru zo Štátneho  fondu  rozvoja bývania / ďalej ŠFRB/ bola  odsúhlasená s tým, že Mesto Žilina je na štvrtom mieste pod čiarou finančných možnosti  ŠFRB Bratislava. ŠFRB vyčerpal finančné prostriedky pridelené na  rok 2008, preto požiadal Ministerstvo financií /MF SR/ o dodatočné navýšenie finančných prostriedkov pre poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov. MF SR vydalo prísľub na navýšenie finančných prostriedkov.        
Uznesenie č. 7/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, vypracovať  do najbližšieho  

        zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina   
        spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu
        obyvateľov mesta Žilina.
Úloha splnená
Schválené  VZN č. 1/2008 s účinnosťou od  2. 5. 2008 


Uznesenie č. 8/2008
Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. Novembra 2007 č.V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z., a zákona č. 349/2007 Z.z.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Výstavbu nájomných bytov v bytových domoch H9a-40 b.j., H9b-26 b.j.,  a príslušnej technickej vybavenosti na sídlisku Žilina Hájik 2. stavba.

                
	Financovanie nájomných bytov  v bytových domoch H9a, H9b,  Žilina Hájik-2. stavba bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu  MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, úvermi a nenávratným príspevkom zo ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003  Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zákonov a z rozpočtu  Mesta Žilina.


	Žiadané dotácie v zmysle výnosu MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške:

     *  66 nájomných bytov  v bytovom dome H9a, H9b                     24 288 000,- Sk

	Žiadané úvery a nenávratný príspevok ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003   Z.z. o štátnom fonde    rozvoja bývania budú podľa Zmluvy o dielo,   maximálne vo výške:

	66 nájomných bytov  v bytových domoch H9a H9b

                                                   - úver                                                                56 503 000,- Sk
                                                   - nenávratný príspevok na byty pre ZŤPO            170 000,- Sk

	Výdavky z rozpočtu mesta vo výške:                                             9 610 802,- Sk 

                       *   bytová časť                                                                                          506,- Sk   
                       *   nebytové priestory v bytových domoch H9a a H9b                  2 145 257,- Sk
                       *   technická vybavenosť k bytovému domu H9a a H9b               4 407 039,- Sk               
                       *   ostatné náklady                                                                          3 058 000,- Sk

	Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.

                  
	Mesto Žilina sa zaväzuje vyčleniť v roku 2008 a v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte mesta na splácanie úveru a zabezpečiť splácanie úveru  počas celej doby jeho splatnosti.

 
	Ručenie za úvery bude zabezpečené majetkom mesta Žilina..


	Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytových domoch H9a a H9b  Žilina Hájik 2. stavba po dobu najmenej 30 rokov.

Úloha v plnení        
Výstavba bola zahájená 19.03.2008 .Stavebné práce sa realizujú v súlade s harmonogramom. Financovanie stavby je realizované z prostriedkov ŠFRB. Po vyčerpaní finančných prostriedkov zo ŠFRB ďalšia úhrada faktúr za stavebné práce bude realizovaná z dotácii MVaRR  SR . Termín ukončenia stavby je 30.11.2008.  
 

Uznesenie č. 9/2008
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

Návrh na dlhodobý prenájom  nehnuteľnosti Odovzdávacej stanice tepla (Výmenníkovej  
       stanice tepla), nachádzajúcej sa v budove Mestského úradu v Žiline, v dome súpisné číslo 3350 
       na Námestí obetí  komunizmu 1, postaveného na parcele č.  2120/001/0 v katastrálnom území 
       Žilina, zapísanej  na LV č. 1100, na dobu 15 rokov od  01.04.2008 do 31.03.2023, za cenu 1,– 
      Sk za rok.  
Úloha splnená 
Uzatvorená Nájomná zmluva č. 46/08 z 26. 3. 2008


Uznesenie č. 10/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 11/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 12/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 13/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 14/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 15/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 16/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 17/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 18/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 19/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 20/2008 – Ruší – naplnené – nové uznesenie č. 21/2008

Uznesenie č. 21/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 22/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 23/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 24/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 25/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 26/2008 – Odpredaj  - Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 87/2008 zo dňa 16. 6. 2008 – nové uznesenie č. 88/2008 zo dňa 16. 6. 2008 

Uznesenie č. 27/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 28/2008 – Zámena – v riešení

Uznesenie č. 29/2008
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

      I.        berie na vedomie     

                 1.  vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra mesta Žilina Ing. Jozefa Pálfyho ku dňu 
                     30.04.2008.

	vyhlasuje


1.  konanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina na deň 14. 04 2008.

     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 mesta a spôsobom v mieste obvyklým.

Úloha splnená vo všetkých bodoch  a stanovených termínoch


Uznesenie č. 30/2008
Koncepcia odborov Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

     I.      ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, vypracovať Koncepciu všetkých odborov Mestského úradu v Žiline.  Termín:  do 31.08.2008 

Úloha splnená v termíne
Všetci vedúci odborov MsÚ v Žiline spracovali Koncepciu  rozvoja odboru, ktorý vedú, na základe ktorých bol spracovaný dokument Koncepcia rozvoja odborov MsÚ v Žiline do roku 2010,  ktorý je súčasťou pracovných materiálov predložených na MZ  11. 8. 2008. 


Uznesenie č. 31/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

     I.      ukladá

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  Mestského zastupiteľstva 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.

               Termín:  do 31.03.2008, aby mohol byť prerokovaný v komisiách pri mestskom 
                               zastupiteľstve a v mestskej rade
Úloha bola splnená v termíne
Prijaté Rozhodnutia prednostu č. 4/08 na porade vedúcich odborov MsÚ v Žiline konanej dňa  1. 4. 2008, ktorého pôsobnosť a plnenie bolo následne rozšírené voči všetkým poslancom MZ na porade 15. 4. 2008. 


Uznesenie č. 32/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

     I.      ukladá

Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline, zabezpečiť a odovzdať každému poslaneckému výboru mestských častí nasledovné podklady:

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 aj s náväznými 
     plochami susediacich miestnych častí.

Termín:   do 14.04.2008
Úloha bola vo všetkých bodoch splnená 
Poslancom boli odovzdané mapy, tak ako je uvedené v jednotlivých odsekoch.


Uznesenie č. 33/2008
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu,
opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

    I.  schvaľuje
	Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Námestie mladosti 1 v Žiline a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,


	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 4 332 127,45 Sk.


Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené
Žiadosť o NFP bola odovzdaná 9. 6. 2008 na MVRR SR a je v štádiu vyhodnocovania a schvaľovania. Výsledky schvaľovacieho konania budú zverejnené na web stránke mesta a následne budú obsiahnuté v  informatívnej správe predloženej do MZ. 


Uznesenie č. 34/2008
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie 
ZŠ V. Javorku 32, Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.   schvaľuje
	Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Vendelína Javorku v Žiline a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,


	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 1 422 101,20 Sk.


Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené
Žiadosť o NFP bola odovzdaná 7. 7. 2008 na MVRR SR a je v štádiu vyhodnocovania a schvaľovania. Výsledky schvaľovacieho konania budú zverejnené na web stránke mesta a následne budú obsiahnuté v  informatívnej správe predloženej do MZ. 


Uznesenie č. 35/2008
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt  „Rekonštrukciou a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti 
a zlepšeniu výchovného prostredia detí“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.    schvaľuje
	Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Rekonštrukciou   a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu výchovného prostredia detí“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu Jarná - Hliny v Žiline a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta,

zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,

	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,   t. j. 910 000,00 Sk.


Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené
Žiadosť o NFP bola odovzdaná 19. 6. 2008 na MVRR SR a je v štádiu vyhodnocovania a schvaľovania. Výsledky schvaľovacieho konania budú zverejnené na web stránke mesta a následne budú obsiahnuté v  informatívnej správe predloženej do MZ. 

Uznesenie č. 36/2008
Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi Mestom Žilina (Slovenská republika) a Mestskou časťou Praha 15 (Česká republika)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.      schvaľuje

	Dohodu o spolupráci partnerských miest uzatvorenú medzi Mestom Žilina (Slovenská 

      republika) a Mestskou časťou Praha 15 (Česká republika).
Uznesenie naplnené - Úloha splnená
Dohoda bola podpísaná medzi partnerskými mestami dňa  18. 4. 2008. 



Uznesenie č. 37/2008
Plán Mesta Žilina na zavedenie eura

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

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

schvaľuje
     
Plán Mesta Žilina na zavedenie eura so schválenými zmenami v časti uznesenia 1 a/
Úloha sa priebežne plní 



Uznesenie č. 38/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

       I.       ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   sprístupniť v Klientskom centre všetky platné Všeobecne záväzné nariadenia 
      mesta Žilina

     Termín:   do 10.04.2008
Úloha splnená v termíne
Platné Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Žilina sú sprístupnené v písomnej aj v elektronickej forme v klientskom centre v kancelárii pre diskrétne rokovania.



Uznesenie č.39/2008
Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

V bode  I. 	ukladá hlavnému kontrolórovi Mesta Žilina

	v predkladanom materiáli pri vyhodnotení  Uznesenia č.32/2008 slová   

„zabezpečuje sa“ zmeniť na „úloha  k 14.04.2008 nesplnená, nový termín
splnenia  30.06.2008“
Úloha  splnená


Uznesenie č. 40/2008
Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


	Súhrnnú správu o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2007


	ukladá 
	prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť prepracovanie Súhrnnej správy o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2007 a predložiť ju na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Úloha  splnená


Uznesenie č. 41/2008
NÁVRH: Doplnenie Štatútu Mestskej polície Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Dodatok – bod 17, Časti III., písm. F, Štatútu Mestskej polície Žilina v znení:

Bod 17 – technické zariadenie na meranie rýchlosti – „radar“
Uznesenie naplnené



Uznesenie č. 42/2008
Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Tarifu mestskej hromadnej dopravy v Žiline s platnosťou od 01. 06. 2008 v  znení schváleného pozmeňujúceho poslaneckého návrhu

Uznesenie naplnené 



Uznesenie č. 43/2008
Vysporiadanie pohľadávky DPMŽ s.r.o. voči Mestu Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	vysporiadanie pohľadávky DPMŽ s.r.o. voči Mestu Žilina je navrhnuté vzájomným zápočtom pohľadávok vo výške 72 401 297,91 Sk.

Rozdiel medzi započítanými pohľadávkami je 0,-Sk,

	schvaľuje


	navrhnutý spôsob vysporiadania pohľadávky DPMŽ s.r.o. voči Mestu Žilina

Úloha splnená v plnom rozsahu
Vysporiadanie pohľadávky bolo prevedené v zmysle schváleného uznesenia a následne účtovne vysporiadané. 


Uznesenie č. 44/2008 -  Berie na vedomie


Uznesenie č. 45/2008
Informatívna správa k protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva č. 71/2007 bod II. 

V bode I.        ukladá

	prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť doručenie upozornení

prokurátora voči postupu  mesta  poslancom  Mestského  zastupiteľstva 
v Žiline

	prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť doručenie kópie protestu

prokurátora  v  predmetnej  veci  poslancom  Mestského  zastupiteľstva
v Žiline
Úloha splnená  v oboch bodoch  


Uznesenie č. 46/2008
Návrh na vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	určuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

 
	 tajnou voľbou


	schvaľuje


	volebnú komisiu v zložení Bc. Hrošovská , Ing. Gajdošík, Ing. Mokrý

Uznesenie naplnené


Uznesenie č. 47/2008
Návrh na vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	volí


	Ing. Elenu Šutekovú za hlavného kontrolóra Mesta Žilina


	schvaľuje


	plat hlavného kontrolóra Mesta Žilina vo výške 49.800,-Sk


	berie na vedomie


	že, plat hlavného kontrolóra Mesta Žilina upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zamestnávateľ, v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


	súhlasí s tým


	aby, Ing. Elena Šuteková vykonávala funkciu podpredsedu výkonného výboru Lesného a pozemkového spoločenstva Kotešová - Oblazov

Uznesenie  naplnené

Uznesenie č. 48/2008  -  Berie na vedomie

Uznesenie č. 49/2008
Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2007

V bode I.        ukladá
                       1. Ing. Viliamovi   Mikulášovi,   prednostovi   Mestského   úradu  v Žiline
                           vypracovať do najbližšieho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline
                           Smernicu na evidenciu pohľadávok za výrub drevín
Úloha je splnená
Dňa 28. 05. 2008 bola schválená Smernica č. 3/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o vymáhaní pohľadávok Mesta Žilina s účinnosťou od 1. júna 2008, ktorá rieši systém vymáhania pohľadávok vo finančnom vyjadrení obligatórne, teda aj za výrub drevín.
Toho času je v záverečnej fáze pripomienkového konania Smernica upravujúca spôsob a postup riešenia ochrany zelene, stanovenie náhradnej výsadby a spoločenskej hodnoty za vyrúbané dreviny na území Mesta Žiliny s pravdepodobným termínom účinnosti od 1.8.2008, ktorá aj vecne  rieši ochranu zelene na území Mesta Žilina. 


Uznesenie č.50/2008
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 1. Zmena

V bode II.       ukladá

                       1. Ing. Viliamovi   Mikulášovi,  prednostovi  Mestského  úradu  v Žiline
                           v rámci prvej zmeny rozpočtu mesta Žiline na rok 2008 zvýšenie dotácie
                           pre Mestskú krytú  plaváreň na objem 12 000 tis. Sk a zároveň zníženie
                           výdajov časti v oblastiach :
                                               -         športová  hala   642 001 na objem  5 000 tis. Sk
                                               -         splátky  úverov 821 005 na objem 61 173 tis. Sk
Úloha     splnená

Uznesenie č. 51/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 52/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 53/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 54/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 55/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 56/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 57/2008 – Ruší – naplnené – nové uznesenie č. 58/2008

Uznesenie č. 58/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 59/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 60/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 61/2008 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č. 62/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 1245/29, zast pl. o výmere cca 58 m2 v k. ú. Žilina, ul. Ruppeldtova Romanovi Trizuliakovi, bytom Gbeľany 266  za cenu  1 500,– Sk/m2 so zriadením vecného bremena prechodu pre susediace parcely

Uznesenie zrušené uznesením č. 103/2008 zo dňa 16. 6. 2008  a následne schválené nové uznesenie č. 104/2008 zo dňa 16. 6. 2008 zo dňa 16. 6. 2008 s úpravou podmienok 



Uznesenie č. 63/2008 – Odpredaj – v riešení


Uznesenie č. 64/2008
Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou a. s. Bratislava (Ing. Marta Slámková, ako zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo) za cenu určenú znaleckým posudkom v k. ú. Bytčica  
Úloha splnená 
Zmluva o budúcej zmluve č. 245 zo dňa 28. 4. 2008 
	

Uznesenie č. 65/2008 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č. 66/2008 – Dlhodobý prenájom – v riešení


Uznesenie č. 67/2008
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností:

	a uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve pre Národnú diaľničnú spoločnosť a. s. Bratislava (zast. Ing. Marta Slámková, ako zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo) na dočasný záber pozemkov v k. ú. Bytčica za cenu určenú znaleckým posudkom nasledovne: 


Dočasný záber podľa geometrického plánu č. 36315583-88-2006 vyhotoviteľa GEO3 s.r.o. Trenčín
Úloha splnená
Uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve 245/2008 zo dňa 28. 4. 2008 


Uznesenie č. 68/2008 Berie na vedomie

Uznesenie č. 69/2008 Berie na vedomie


Uznesenie č. 70/2008
Zmena uznesenia č. 3/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	mení uznesenie č. 3/2008 bod c) nasledovne


	hlavný kontrolór Mesta Žilina v spolupráci s odborom právnym a majetkovým zistí počet nevyužívaných budov, ktoré sú v majetku Mesta Žilina. Na základe výsledkov zistenia Mesto Žilina, ako majiteľ bude priebežne rozhodovať o čo najefektívnejšom spôsobe nakladania s týmto majetkom (odpredaj, rekonštrukcia, asanácia)

Úloha je v riešení


Uznesenie č. 71/2008  Berie na vedomie


Uznesenie č. 72/2008 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje

	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2008

Úlohy vyplývajúce z dokumentu sa priebežne plnia


Uznesenie č. 73/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje

	Plán práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na II. polrok 2008

Úlohy vyplývajúce z dokumentu sa priebežne plnia


Uznesenie č. 74/2008
Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Žilina

Uznesenie naplnené v aplikačnej rovine schváleného dokumentu



Uznesenie č. 75/2008
Návrh na zmenu termínu predloženia Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestského úradu
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zmenu termínu predloženia Poriadku odmeňovania zamestnancov Mestského úradu na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Uznesenie naplnené 
Dokument je predložený na MZ dňa 11. 8. 2008 


Uznesenie č. 76/2008 Berie na vedomie

Uznesenie č. 77/2008 Berie na vedomie

Uznesenie č. 78/2008
Finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	prebytok rozpočtu mesta za rok 2007 vo výške 109 954 100,11 Sk a 65 950 732,14  Sk bude použitý:

	na zabezpečenie údržby bytového fondu s následným predložením jeho čerpania vo výške 65 950 732,14 Sk
	na splátku komunálnych obligácií KOM Žilina IV. vo výške 96 000 000 Sk
	na krytie výdavkov mesta vo výške 13 954 100,11 Sk v zmysle 2. zmeny rozpočtu na rok 2008


	schvaľuje


	použitie prebytku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2007 tak, ako je navrhnutý

Uznesenie naplnené



Uznesenie č. 79/2008
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 2. zmena

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 je vypracovaný na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu

      
	schvaľuje


	návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 tak ako je predložený

Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 80/2008 Berie na vedomie

Uznesenie č. 81/2008
Návrh na zmenu zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Pivovarská 1, 010 01 Žilina
Uznesenie naplnené



Uznesenie č. 82/2008
Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva v spojení Základnej školy, Na stanicu 27, 010 09 Žilina a jej súčastí s Materskou školou Žilina Bytčica, Pažite, 010 09 a jej súčastí do jedného právneho subjektu

ukladá 

	prednostovi mestského úradu v Žiline pripraviť a doručiť žiadosť na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o vyradenie a zaradenie subjektov v súlade s § 17 a § 16 zákona č. 596/2003 Z.z.

Úloha  splnená
Žiadosť o vyradenie a zaradenie subjektov ZŠ na stanicu 27 Žilina a MŠ Bytčica, Pažite Žilina, bola doručená na MŠ SR dňa  27. 6. 2008. 
Vyjadrenie MŠ SR ku dňu spracovania vyhodnotenia uznesenia (18. 7. 2008)  MsÚ v Žiline nebolo doručené. 


Uznesenie č. 83/2008
Žiadosť o schválenie dodatku k zriaďovacej listine Turistickej informačnej kancelárie (TIK) mesta Žilina, príspevkovej organizácie, Farské schody 7, 010 01 Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	dodatok k zriaďovacej listine Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie

Uznesenie naplnené



Uznesenie č. 84/2008
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina 2008 - 2013
Uznesenie naplnené


Uznesenie č. 85/2008
Deklarácia o partnerstve a spolupráci medzi mestami Žilina a Frýdek – Místek /ČR/

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Deklaráciu o partnerstve a spolupráci medzi mestami Žilina a Frídek – Místek /ČR/

Uznesenie naplnené
Deklarácia bola podpísaná dňa 18. 7. 2008. 


Uznesenie č. 86/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 87/2008 – Ruší – nové uznesenie č. 88/2008

Uznesenie č. 88/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 89/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 90/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 91/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 92/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 93/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 94/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 95/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 96/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 97/2008 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č. 98/2008 
Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

	schvaľuje


kúpu pozemkovej nehnuteľnosti a to parc.č.KN-C 187, zast.pl. o výmere 520 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Slovenskej sporiteľne, a. s. Bratislava za cenu  900 000,– Sk s predkupným právom pre Slov. sporiteľňu, a. s. Bratislava v prípade  ďalšieho predaja
Úloha  v riešení 
Prebieha kontraktácia - príprava kúpnej zmluvy


Uznesenie č. 99/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 100/2008 
Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

	ruší


uznesenie č. 29/2004 bod 38/ Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 26.4.2004 v nasledovnom znení:

Odpredaj pozemku parc.č.KN 1472/241, zast. pl. o výmere 430 m2 v k. ú. Závodie /Hájik/ v zmysle geometrického plánu č. 80/2003, za účelom vybudovania prevádzkovej budovy s manipulačnou plochou a obslužnou komunikáciou spoločnosti Bytterm, a. s., Žilina za cenu 800,– Sk/m2 
Uznesenie naplnené a prijaté nové uznesenie č. 101/2008


Uznesenie č. 101/2008 
Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline  

	schvaľuje


dohodu o zrušení kúpnej zmluvy 113/právne/2008, ktorou sa zruší rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy 79/právne/2004 pod č. V-4879/04 zo dňa 5.11.2004  v zmysle uznesenia č. 29/2004 bod 38/ MZ zo dňa 26.4.2004  a Mesto Žilina sa zaväzuje vrátiť Bytterm a. s. zaplatenú kúpnu cenu v celkovej výške 344 000,– Sk
Úloha v riešení 
Kontraktácia dohody o zrušení kúpnej zmluvy a následné kroky s cieľom naplniť uznesenie.

Uznesenie č. 102/2008 – Ruší – naplnené

Uznesenie č. 103/2008 – Ruší – nové uznesenie č. 104/2008

Uznesenie č. 104/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 105/2008 – Dlhodobý prenájom – v riešení

Uznesenie č. 106/2008 – Zmluva o budúcej nájomnej zmluve – v riešení

Uznesenie č. 107/2008 
Prevod verejného osvetlenia do nájmu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	prevod verejného osvetlenia do nájmu na spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o., ktorý je podmienený zabezpečením správy, ktorá zahŕňa zabezpečenie technického a prevádzkového systému verejného osvetlenia, na dobu neurčitú s možnosťou výpovede s 1-ročnou výpovednou lehotou, s tým že Mesto Žilina zabezpečí spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. finančné náklady spojené s výkonom správy verejného osvetlenia v súlade so schváleným rozpočtom mesta, formou každoročnej dotácie zo svojho rozpočtu

Úloha v riešení 
Prebieha kontraktácia – príprava  zmluvy
Uznesenie č. 108/2008
Diskusia

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ukladá

	prednostovi mestského úradu vypracovať plán údržby verejnej zelene a čistenia komunikácií v prímestských častiach mesta Žilina

Úloha je priebežne plnená
S účinnosťou od 1. 3. 2008 bola prijatá Smernica prednostu MsÚ o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v Meste Žilina. Smernica jasne definuje postup pri výkone komunálnych služieb a následnú kontrolu vykonaných prác. V zmysle uvedenej smernice je v pravidelne stanovených týždenných  intervaloch (každý pondelok) na web stránke Mesta Žilina zverejnený aktuálny týždenný rozpis prác a činností, ktorý je priebežne monitorovaný a kontrolovaný pracovníkom ODaKS, čím možno konštatovať, že úloha z prijatého uznesenia sa priebežne plní.
Na základe takto zverejnených informácii je možné si zo strany poslancov  naplánovaný rozpis prác  priamo v príslušnom obvode verifikovať a následne prípadne pripomienkovať na ODaKS, ktorý je vecne príslušný túto smernicu napĺňať.
Toho času na Útvare hlavného kontrolóra prebieha kontrola plnenia vyššie uvedenej smernice, ako aj ostatných vecne súvisiacich aktivít a prác, závery ktorej budú zverejnené po ukončení kontroly.  




























Uznesenia prechádzajúce z roku 2007 platné od účinnosti Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina:

Uznesenie č. 80/2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č. 81 /2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č.  82/2007 -  Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  83/2007 – Odpredaj - naplnené  
Kúpna zmluva č. 80/právne/2008 zo dňa 16. 4. 2008     201.000,-  Sk


Uznesenie č.  85/2007 – Odpredaj - naplnené 
Kúpna zmluva č. 2/právne/2008 zo dňa  28. 1. 2008     20.256,-  Sk


Uznesenie č.  86/2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č.  88/2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č.  89/2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č.  91/2007 – Odpredaj - naplnené 
Kúpna zmluva č. 227/právne/2007 zo dňa 27.12.2007  158.400,-  Sk


Uznesenie č.  92/2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č.  93/2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č.  95/2007 – Odpredaj - naplnené 
Kúpna zmluva č. 213/právne/2007 zo dňa  5. 12. 2007    27.000,-  Sk


Uznesenie č.  96/2007 – Odpredaj v riešení


Uznesenie č.  97/2007 – naplnené
Kúpna zmluva č. 116/právne/2008  			 45.000,-  Sk


Uznesenie č.  100/2007 – Odpredaj – naplnené
Kúpna zmluva č. 211/právne/2007  zo dňa  11. 12. 2007    504.000,-  Sk 


Uznesenie č. 101/2007 – Zámena pozemkov – naplnené
Zámenná zmluva č. 75/právne/2008 zo dňa  12. 5. 2008 bez finančného vysporiadania


Uznesenie č.  102/2007 – Zámena pozemkov – naplnené
Zámenná zmluva č. 44/2008  zo dňa  7. 3. 2008  bez finančného vysporiadania


Uznesenie č.  103/2007 – Zámena pozemkov – naplnené
Zámenná zmluva č. 195/2007  zo dňa  28.11.2007


Uznesenie č.  104/2007 -  Zámena pozemkov – naplnené
Zámenná zmluva č. 193/právne/2007  zo dňa  19.11.2007  -   + 48.000,-  Sk


Uznesenie č.  106/2007 – Odpredaj – čiastočne naplnené
Kúpna zmluva č. 190/2007 zo dňa  14.11.2007     812.851,-  úhrada do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia Správy katastra t.j.   do  11. 8. 2008 


Uznesenie č.  107/2007 – Odpredaj – čiastočne naplnené – splátkový kalendár
Kúpna a záložná zmluva č. 194/právne/2007 zo dňa  29. 11. 2007      1.470.000,-   Sk
Splátkový kalendár:  500.000,-   29.11.2007
			 970.000,-   31.10.2008


Uznesenie č. 108/2007 – Dlhodobý prenájom – naplnené
Nájomná zmluva č. 173/právne/2007  zo dňa  1. 11. 2007


Uznesenie č. 109/2007 – Dlhodobý prenájom – naplnené
Nájomná zmluva č. 192/2007 zo dňa  1. 12. 2007 


Uznesenie č. 127/2007 – Odpredaj – v riešení

Uznesenie č. 128/2007 – Odpredaj – v riešení

Uznesenie č. 129/2007 – Odpredaj – v riešení

Uznesenie č. 130/2007 – Odpredaj – naplnené
Kúpna zmluva č. 26/právne/2008  zo dňa  8.2.2008    130.000,-  Sk

Uznesenie č. 131/2007 – Odpredaj – naplnené
Kúpna zmluva č. 88/právne/2008  zo dňa   16. 4. 2008    420.000,-  Sk

Uznesenie č. 132/2007 – Odpredaj – naplnené čiastočne
Kúpna zmluva č. 163/právne/2008 zo dňa 2. 6. 2008    52.000,- - úhrada 2 mesiace po povolení vkladu

Uznesenie č. 133/2007 – Odpredaj – naplnené
Kúpna zmluva č. 22/právne/2008 zo dňa  10. 3. 2008      97.600,-  Sk


Uznesenie č. 134/2007 – Odpredaj – naplnené
Kúpna zmluva č. 14/právne/2008  zo dňa  23. 1. 2008     126.000,-  Sk


Uznesenie č. 135/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 136/2007 – Odpredaj – naplnené

Uznesenie č. 137/2007 – Odpredaj – naplnené
Kúpna zmluva č. 232/právne/2007 zo dňa  21.12.2008     228.000,- Sk

Uznesenie č. 138/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 140/2007 – Odpredaj – naplnené
Kúpna zmluva č. 42/právne/2008 zo dňa 17. 3. 2008      532.500,-  Sk

Uznesenie č. 141/2007 – Odpredaj – naplnené čiastočne
Ministerstvu obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Kúpna zmluva č. 490/2007 zo dňa  11. 12. 2007     19.842.000,-  Sk
Splátkový kalendár  priebežne plnený

Uznesenie č. 143/2007 – Odpredaj – naplnené čiastočne
SR – Slovenskej správe ciest Bratislava, za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Kúpna zmluva č. 246/2007 zo dňa  7. 1. 2008      3.289.246,-  Sk – úhrada do 12 mesiacov odo dňa povolenia Správy katastra. Vklad bol povolený pod č. V 932/08 dňa 28. 4. 2008

Uznesenie č. 144/2007 – Zámena – naplnené
Zámenná zmluva č.  8/právne/2008 zo dňa  4. 2. 2008
Zámenná zmluva č.  9/právne/2008 zo dňa  4. 2. 2008
Zámenná zmluva č. 10/právne/2008 zo dňa 4. 2. 2008

Uznesenie č. 145/2007 – Dlhodobý prenájom – naplnené
Nájomná zmluva č. 234/právne/2007  zo dňa  21. 12. 2007

Uznesenie č. 146/2007 – Prenájom – v riešení

Uznesenie č. 147/2007 – Prenájom – naplnené
Nájomná zmluva č. 28/2008 zo dňa  21. 1. 2008 



