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NÁVRH   NA  UZNESENIE  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA   V  ŽILINE

Uznesenie č. __________/2009


Mestské  zastupiteľstvo  v Žiline


	Berie  na vedomie 

______________________________________________________________

	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline




















                                         Dôvodová správa

	V zmysle § 18d ods. 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.

	Vyhodnotenie je spracované v zmysle akceptovaných postupov, navrhnutých a predložených hlavnou  kontrolórkou  mesta na 14. MZ konanom 11. 08. 2008

	Správa vyhodnocuje v sumáre:
	Uznesenia za rok 2007 súvisiace s odpredajom v Zmysle platných zásad, ktoré neboli naplnené, pričom za rok 2007 je to konečné vyhodnotenie, vynímajúc uznesenie č. 88/2007, ktoré je v plnení a pracuje sa na ňom

vyhodnocuje Uznesenia za rok 2008 – odpredaje v časovom slede, ako boli prijaté a obsahuje konštatáciu, že z Uznesení 2008 – mimo predajov, žiadne nie je prenesené do roku 2009 ako nesplnené  
vyhodnocuje odpočet plnenia Uznesení 2009 v celom rozsahu. 

Uznesenia sú plnené vecne v zmysle obsahu,  ako boli prijaté a v stanovených časových limitoch


Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
	

Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline prijaté v roku 2009  boli plnené nasledovne :


z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.01.2009



Uznesenie č. 1/2009 – Berie na vedomie
Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline


Uznesenie č. 2/2009 – Berie na vedomie
Správa o počte nevyužívaných budov, ktoré sú  v majetku Mesta Žilina


Uznesenie č. 3/2009 – Berie na vedomie
Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských komunikácií
Úloha zadaná uznesením č. 3/2008 zo dňa 11. 02. 2008 /doplnená úloha na žiadosť poslancov MZ/

Uznesenie č. 4/2009 – Berie na vedomie
Plán činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, na rok 2009
 

Uznesenie č. 5/2009 – Schvaľuje 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
v rátanie zmien


Uznesenie č. 6/2009 - Schvaľuje
Návrh na zmenu Poriadku odmeňovania Dodatkom č. 1 


Uznesenie č. 7/2009 – Berie na vedomie
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2008 – Informatívna správa


Uznesenie č. 8/2009 - Splnené
Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
Osvedčenie o zvolení bolo vystavené 05. 02. 2009 pre jednotlivých prísediacich a MsÚ oznámil Okresnému súdu  v Žiline zoznam zvolených prísediacich dňa 05. 02. 2009


Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina
Uznesenie č.   9/2009 – v plnení
Uznesenie č. 10/2009 -  v plnení





Žiadosť o schválenie výstavby nájomných bytov a bytov s nižším štandardom
Uznesenie č. 11/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Správu k žiadostiam o poskytnutie dotácie s výnosom MV a RR SR zo 7.12.2006 č. V – 1/2006 v znení výnosu MV a RR SR z 28. novembra 2007 č. V – 1/2007, výnosu z 15. júla č. V – 1/2008 a výnosu z 21. novembra 2008 č. V – 2/2008 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., zákona č. 349/2007 Z. z. a zákona č. 518/2008 Z. z. ( Stavba bytového domu na sídlisku Žilina Hájik – 2. Stavba )

	schvaľuje

	výstavbu nájomných bytov v rámci stavby“ Žilina Hájik – 2. Stavba,  blok E9 – 62 b.j. s technickou  vybavenosťou „ 

financovanie nájomných bytov v bytovom dome E9 na  sídlisku Žilina- Hájik, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu  MV a RR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení neskorších predpisov  o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania vo výške 24,84 % a úverom zo  ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších  zákonov  vo výške 65,35 % a z rozpočtu Mesta Žilina vo výške 9,81 % z celkových nákladov stavby
predloženie žiadosti o dotácie v zmysle výnosu MV a RR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení neskorších predpisov o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti budú podľa Zmluvy o dielo,  maximálne vo výške: 
       820 640,00 Eur
Z toho:
·	62 nájomných bytov v bytovom dome E9	721 610,00 Eur
·	Technická vybavenosť                                                              99 030,00 Eur

	predloženie žiadosti o úver a nenávratný príspevok zo ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších  zákonov budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške: 

·	62 nájomných bytov v bytovom dome E9:                          2 159 020,00 Eur
Z toho:
- úver 	                                                                                         2 151 360,00 Eur 
- nenávratný príspevok                                                                     7 660,00 Eur
	
	Výdavky z rozpočtu mesta vo výške:                                      323 903,71 Eur

Z toho:
·	Bytový dom E9                                                                           5 830,00 Eur
·	technická vybavenosť k bytovému domu E9                          167 051,71 Eur
·	ostatné náklady                                                                       151 022,00 Eur

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


	Mesto Žilina sa zaväzuje v prípade poskytnutia úveru prehodnotiť rozpočet mesta a vyčleniť v roku 2009 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 majetkom mesta Žilina.
Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytovom dome E9 Žilina - Hájik po dobu najmenej 30 rokov.
Čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z MVRR SR Mesto Žilina oznámi túto skutočnosť ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie.
Výber dodávateľa stavby bude zabezpečený verejným obstarávaním podľa zákona 25/2006 Z. z a v znení neskorších predpisov.

Plnenie:
Mestský investorský útvar v Žiline zaslal žiadosť na MVRR SR  o dotáciu  a o úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v rámci stavby „Žilina Hájik – 2. Stavba, blok E9 – 62 b. j. s technickou vybavenosťou.
Technická vybavenosť bude zaslaná na MVRR  SR do 15.2.2009. Termín na predkladanie žiadosti  je záväzný do 15.2.2009



Uznesenie č. 12/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	správu k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MV a RR SR zo 7.12.2006 č. V – 1/2006 v znení výnosu MV a RR SR z 28. novembra 2007 č. V – 1/2007, výnosu MV a RR SR z 15.júla 2008 č. V- 1/2008 a výnosu z 21. novembra 2008 č. V – 2/2008 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., zákona č. 349/2007 Z. z. a zákona č. 518/2008 Z. z. ( Stavba bytového domu na Bratislavskej ulici v Žiline )

	schvaľuje

1.	výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom v rámci stavby  „Nájomné byty s nižším štandardom bloku B2 – 9 b. j. s technickou vybavenosťou, Žilina, Bratislavská ulica“
2.	financovanie nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B2, Bratislavská ulica, Žilina, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu  MV a RR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení neskorších predpisov  o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania vo výške 71,48 % a úverom zo  ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších  zákonov  vo výške 16,68 % a z rozpočtu Mesta Žilina vo výške 11,48 % z celkových nákladov stavby
3.	predloženie žiadosti o  dotácie v zmysle výnosu MV a RR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení neskorších predpisov o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti ,  maximálne vo výške:
								       127 050,00 Eur
Z toho:
·	9 nájomných bytov s nižším štandardom bl. B2 	117 950,00 Eur
·	Technická vybavenosť	9 100,00 Eur

4.	predloženie žiadosti o  úver a nenávratný príspevok zo ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších  zákonov , maximálne vo výške: 
·	9 nájomných bytov s nižším štandardom bl. B2                                          
- úver 	                                                                                             29 490,00 Eur 

5.	Výdavky z rozpočtu mesta  vo výške:                                            20 306,41 Eur
Z toho:
·	Bytový dom B2 	0,98 Eur
·	technická vybavenosť k bytovému domu bl. B2                       7 405,43  Eur
·	ostatné  náklady 	12 900,00  Eur
6.	Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.
7.	 Mesto Žilina sa zaväzuje  v prípade poskytnutia úveru prehodnotiť rozpočet mesta a vyčleniť v  roku 2009 a v budúcich rokoch, finančné prostriedky v rozpočte mesta na splácanie úveru a zabezpečiť splácanie úveru počas celej doby  jeho splatnosti.

8.	Ručenie za úver bude zabezpečené bankovou zárukou.
9.	Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytovom dome B2 Bratislavská ulica, Žilina po dobu najmenej 30 rokov.
10.	Čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z MVRR SR Mesto Žilina oznámi túto skutočnosť ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie.
11.	Výber dodávateľa stavby bude zabezpečený verejným obstarávaním podľa zákona 25/2006 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Plnenie:
Mestský investorský útvar v Žiline zaslal žiadosť na MVRR SR o dotáciu a o úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom v rámci stavby „Nájomné byty s nižším štandardom bloku B2 – 9 b. j. s technickou vybavenosťou, Žilina, Bratislavská ulica“. Technická vybavenosť bude zaslaná na MVRR  SR do 15.2.2009.  Termín  na predkladanie žiadosti záväzný do 15.2.2009.
      






Uznesenie č. 13/2009 – v riešení
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
volí
	predsedov, členov a sekretárov komisií:
	pre komisiu kultúry

predsedu:			Mgr. Antona Šulíka
členov:			Ing. Jána Ničíka
				Mgr. Ing. Petra Ničíka
				akad. Mal. Stanislava Lajdu
sekretára:			Bc. Alenu Ondráškovú

	pre komisiu školstva, mládeže a športu

predsedu:			Mgr. Petra Fiabáne
členov:			Mgr. Mariána Zrníka
				Daniela Kováčika
				Mgr. Emíliu Talafovú
sekretára:			Bc. Annu Jantákovú

Plnenie:
Vypracovanie menovacích dekrétov  je v riešení. Komisie začnú pracovať v novom zložení od 01. 03. 2009 – nadobudnutie účinnosti nového Štatútu mesta.  


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 - Schvaľuje
Štatút mesta Žilina
S pozmeňujúcimi návrhmi
Zverejnené výveskou v zákonom stanovenej lehote pre nadobudnutie účinnosti a taktiež sprístupnené k nahliadnutiu na webovej stránke mesta a v KC MsÚ.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 - Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
S pozmeňujúcimi návrhmi
Zverejnené výveskou v zákonom stanovenej lehote pre nadobudnutie účinnosti a taktiež sprístupnené k nahliadnutiu na webovej stránke mesta a v KC MsÚ.


















Uznesenia prechádzajúce z roku 2008, ktorých predmet zadania nebol naplnený a uznesenia riešiace predaj majetku v súlade so  Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Žilina:

Možno konštatovať, že uznesenia z roku 2008 boli naplnené a úlohy z nich vyplývajúce boli splnené. Do roku 2009 sa neprenáša žiadne uznesenie, ktoré by nebolo splnené. 

Uznesenia týkajúce sa schválenia výstavby zo ŠFRB budú priebežne referované informatívnymi správami zo strany odborného útvaru – odbor sociálny

Uznesenia týkajúce sa schválenia príspevku žiadosti o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie projektov z EÚ budú priebežne referované informatívnymi správami zo strany odborného útvaru – úsek prednostu

Uznesenie č. 9/2008 – Dlhodobý prenájom -  splnené 
Nájomná zmluva č. 46/2008 zo dňa 26.3.2008

Uznesenie č. 10/2008 – Odpredaj  
Kúpna zmluva č. 363/2008 zo dňa 9. 12. 2008	165 355,- Sk  

Uznesenie č. 11/2008 – Odpredaj  
Kúpna zmluva č. 362/2008 zo dňa 19.12.2008	978 925,-Sk  

Uznesenie č. 12/2008 – Odpredaj  - v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 87/2008 je vo výške 63 743,- Sk, cena za vypracovanie posudku je vo výške 4 462,50 k – bolo postúpené na vypracovanie kúpnej zmluvy firme  BYTTERM  a.s. Žilina.
Zmluva je v riešení


Uznesenie č. 13/2008 – Odpredaj  - v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok.Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 87/2008 je vo výške 63 473,- Sk, cena za vypracovanie posudku je vo výške 4 462,50 k – bolo postúpené na vypracovanie kúpnej zmluvy firme  BYTTERM  a.s. Žilina.
Zmluva je v riešení
 
Uznesenie č. 14/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 156/2008 zo dňa 18.8.2008 	 	460 000,-  Sk
(dotýka sa aj uznesenia č. 137/2007, 59/2008)

Uznesenie č. 15/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 97/právne/2008 zo dňa 21.4.2008 	    7 500,- Sk

Uznesenie č. 16/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 303/právne/2008 zo dňa 25.11.2008	113 400,- Sk

Uznesenie č. 17/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 71/právne/2008 zo dňa 18.3.2008	  201 600,-Sk

Uznesenie č. 18/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 54/právne/2008 zo dňa 27.2.2008	1 188 000,- Sk  


Uznesenie č. 19/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 89/právne/2008 zo dňa 12.5.2008	433 500,- Sk

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

Uznesenie č. 21/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 196/2008 zo dňa 31.3.2008		  713 500,- Sk  

Uznesenie č. 22/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 47/právne/2008 zo dňa 22.2.2008	2 365 200,- Sk

Uznesenie č. 23/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 47/právne/2008 zo dňa 22.2.2008	2 365 200,- Sk

Uznesenie č. 24/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 68/právne/2008 zo dňa 14.3.2008	1 598 400,- Sk

Uznesenie č. 25/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 115/právne/2008 zo dňa 26.5.2008	     55 000,-Sk

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  - splnené
Kúpna zmluva č. 58/právne/2008 zo dňa 21.4.2008             577 500,-  Sk 

Uznesenie č. 28/2008 – Zámena – v riešení

Uznesenie č. 51/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
Odpredaj parc. č. KN-C 1382/341, zast. pl. o výmere 75 m2 v zmysle geometrického plánu č. 20/2008 do podielového spoluvlastníctva Ing. arch. Maroša Likavčana, bytom Kordíky 133,  Tajov, Ing. arch. Petra Nezvala, bytom M. Šinského 7 Žilina, Ing. arch. Róberta Tomana, bytom Vranie 1 v k. ú. Bytčica za cenu 800,– Sk/m2 za účelom vybudovania prístupu k rodinným domom. Zmluva nie je uzatvorená-nemajú záujem o uzatvorenie zmluvy z dôvodu nesúhlasu s výškou kúpnej ceny.

Uznesenie č. 52/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
Odpredaj parc. č. KN-C 1382/342, zast. pl. o výmere 178 m2 v zmysle geometrického plánu č. 20/2008 do podielového spoluvlastníctva Ing. arch. Maroša Likavčana, bytom Kordíky 133, Tajov, Ing. Arch. Petra Nezvala, bytom  M.Šinského 7 Žilina a Ing. Arch. Róberta Tomana, bytom Vranie 1, za účelom vybudovania prístupu a okrasnej zelene k rodinným domom v k. ú. Bytčica za cenu 800,– Sk/m2 Zmluva nie je uzatvorená-nemajú záujem o uzatvorenie zmluvy z dôvodu nesúhlasu s výškou kúpnej ceny

Uznesenie č. 53/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 54/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
Odpredaj parc. č. KN-C 1382/344, zast.pl. o výmere 178 m2 v zmysle geometrického plánu č. 20/2008 do podielového spoluvlastníctva Ing. Eduarda Gašparoviča, bytom M. Šinského 11 Žilina a Ing. arch. Petra Krajča, bytom M. Šinského 9 Žilina, za účelom vybudovania prístupu a okresnej zelene k rodinným domom v k. ú. Bytčica za cenu 800,– Sk/m2. Zmluva nie je uzatvorená- nemajú záujem o uzatvorenie zmluvy  z dôvodu nesúhlasu s výškou kúpnej ceny

Uznesenie č. 55/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 188/právne/2008 zo dňa 25.8.2008  	 9 000,-  Sk



Uznesenie č. 56/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 133/právne/2008  zo dňa 2.6.2008  	 550 800,- Sk

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

Uznesenie č. 58/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 332/právne/2008 zo dňa 4.12.2008	1 941 600,-Sk

Uznesenie č. 59/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 156/2008 zo dňa 18.8.2008 		 460 000,- Sk  
(dotýka sa aj uznesenia  č. 137/2007,  14/2008)

Uznesenie č. 60/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 251/právne/2008 zo dňa 24.11.2008	532 800,- Sk

Uznesenie č. 61/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva a zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 249/právne/2008 zo dňa 6.10.2008 na Sk 117 600,- 

Uznesenie č. 62/2008 
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 – splnené
Kúpna zmluva č. 236/2008 zo dňa 13.8.2008  		 377 140,-  Sk

Uznesenie č. 64/2008 -  Úloha splnená 
Zmluva o budúcej zmluve č. 245 zo dňa 28. 4. 2008 	

Uznesenie č. 65/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 153/právne/2008 zo dňa 21.7.2008 	 201 000,- Sk

Uznesenie č. 66/2008 – Dlhodobý prenájom - zrušené
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 239/2008 zo dňa 8.12.2008, nové uznesenie  č. 240/2008

Uznesenie č. 67/2008 -  Úloha splnená
Uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve 245/2008 zo dňa 28. 4. 2008 

Uznesenie č. 86/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 274/právne/2008 zo dňa 4.11.2008 	88 000,- Sk

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

Uznesenie č. 88/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 203/právne/2008 zo dňa 8.9.2008      116 000,- Sk

Uznesenie č. 89/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 185/právne/2008 zo dňa 28.7.2008 	6 000,- Sk

Uznesenie č. 90/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 205/právne/2008 zo dňa 22.8.2008 	6 000,- Sk

Uznesenie č. 91/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 92/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č.212/právne/2008 zo dňa 16.9.2008	157 500,- Sk

Uznesenie č. 93/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 94/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č.176/právne/2008 				770.400,- Sk

Uznesenie č. 95/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 201/právne/2008 zo dňa 27.8.2008  	 196 000,- Sk

Uznesenie č. 96/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 204/právne/2008 zo dňa 8.9.2008 	 58 800,- Sk

Uznesenie č. 97/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva a dohoda o urovnaní č. 252/2008 zo dňa 2.10.2008 – 86 712,-

Uznesenie č. 98/2008 – Úloha splnená
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva  č. 210/2008 zo dňa 18.8.2008 na SK 900 000,-

Uznesenie č. 99/2008 – Úloha splnená
Zmluva o budúcej zmluve č. 207/2008 zo dňa 20.8.2008

Uznesenie č. 100/2008  - Uznesenie naplnené a prijaté nové uznesenie č. 101/2008

Uznesenie č. 101/2008  -  Úloha splnená
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 113/právne /2008

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 – splnené
Nájomná zmluva a Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 253/právne/2008 
zo dňa 30.9.2008  	 1,- Sk

Uznesenie č. 106/2008 – Úloha splnená
Zmluva o budúcej zmluve č. 207/2008 zo dňa 20.8.2008

Uznesenie č. 125/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva  je v riešení (Bytterm a.s.)

Uznesenie č. 126/2008 -  Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená, bolo  objednané vypracovanie znaleckého posudku  

Uznesenie č. 127/2008  - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 299/právne/2008 zo dňa 30.10.2008	30 000,-Sk  

Uznesenie č. 128/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 360/právne/2008 zo dňa 4.12.2008	9 000,- Sk  

Uznesenie č. 129/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 216/právne/2008 zo dňa 18.9.2008  		27 000,- Sk

Uznesenie č. 130/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 361/2008 zo dňa 31.12.2008	27 000,-  

Uznesenie č. 131/2008 - Odpredaj – neschválené
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 184/2008- nové uznesenie č. 185/2008

Uznesenie č. 132/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 133/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 134/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 135/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 235/právne/2008 zo dňa 29.9.2008 	95 400,- Sk

Uznesenie č. 136/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení

Uznesenie č. 137/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení

Uznesenie č. 138/2008 - Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva č. 218/právne/2008 zo dňa 16.9. 2008 	8 838 000,- Sk

Uznesenie č. 139/2008 - Odpredaj – splnené 
Kúpna  zmluva č.247/2008 zo dňa 17.9.2008 		2 293 434,-  Sk
Úhrada kúpnej ceny bude do 6 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti  

Uznesenie č. 140/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 141/2008 – Odpredaj - Ruší 

Uznesenie č. 170/2008 
Prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Žilina Byttermu, a.s. Žilina
Zmluva o prevode správy majetku Mesta Žilina č. 242/2008 a č. 243/2008

Uznesenie č. 171/2008
Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Zmluva je v riešení

Uznesenie č. 172/2008 – Odpredaj v riešení
Bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 173/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 279/právne/2008 zo dňa 5.12.2008 	27 000,- 

Uznesenie č. 174/2008 – Odpredaj – sťahuje z rokovania

Uznesenie č. 175/2008 – Odpredaj - neschvaľuje

Uznesenie č. 176/2008 – Odpredaj  v riešení

Uznesenie č. 177/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 178/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 276/právne/2008	zo dňa 2.12.2008	1 997 500,-

Uznesenie č. 179/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 273/právne/2008 zo dňa 28.10.2008 	40 500,-

Uznesenie č. 180/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 298/právne/2008 zo dňa 24.11.2008 	181 500,-

Uznesenie č. 181/2008 – ruší uznesenie č. 92/2007 z dôvodu úmrtia žiadateľky 

Uznesenie č. 182/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 280/právne/2008 zo dňa 4.11.2008 	505 200,-	

Uznesenie č. 183/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 341/právne/2008 zo dňa 12.12.2008	91 500,-Sk

Uznesenie č. 184/2008 – ruší uznesenie č. 131/2008 a nové uznesenie 185/2008

Uznesenie č. 185/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 308/právne/2008 zo dňa 22.12.2008	464 400,- Sk

Uznesenie č. 186/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 187/2008 – Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva č. 309/2008 zo dňa 7.11.2008 	2 879 277,- Sk
Úhrada zmluvy do 3 mesiacov od obdržania rozhodnutia Správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 188/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 189/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 190/2008 – Odpredaj splnené
Kúpna zmluva č. 275/právne/2008 zo dňa 5.11.2008	4 636 800,- Sk

Uznesenie č. 191/2008 – Ruší uznesenie č. 30/2006

Uznesenie č. 192/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 277/právne/2008 zo dňa 26.11.2008	84 000,-Sk

Uznesenie č. 193/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 375/právne/2008 zo dňa 30.12.2008	980 210,-Sk

Uznesenie č. 194/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 296/právne/2008 zo dňa 14.11.2008	294 000,- Sk



Uznesenie č. 195/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkúpného práva č. 11/právne/2009 zo dňa 27.1.2009
84 673,28€	( 2 550 400,- Sk)

Uznesenie č. 196/2008
Výkon uznesenie č. 196/2008 pozastavený primátorom mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie bolo zrušené unesením č. 236/2008 zo dňa 8.12.2008

Uznesenie č. 197/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 198/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 278/právne/2008 zo dňa 7.11.2008	1 210 000,-

Uznesenie č. 199/2008 – Odpredaj splnené
Kúpna a záložná zmluva č. 272/právne/2008 zo dňa 5.11.2008 	3 250 000,-

Uznesenie č. 200/2008 – Prevod  a zmluva je v riešení

Uznesenie č. 220/2008 - Schvaľuje
Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby 
Úloha v riešení
Príprava podkladov k zahájeniu procesu dražby. 

Uznesenie č. 221/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 222/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 223/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 224/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 225/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 226/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 227/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená, bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 228/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 229/2008 – Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva č. 329//právne/2008 zo dňa 19.12.2008 	 789 000,- Sk

Uznesenie č. 230/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 231/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 232/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 233/2008 – Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva č. 390/2008 zo dňa 31.12.2008 na Sk 202 259,-

Uznesenie č. 234/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 235/2008 – Odpredaj splnené
Kúpna zmluva č. 374/právne/2008 zo dňa 16.12.2008	1 827 600,-Sk

Uznesenie č. 236/2008 – Ruší uznesenie č. 196/2008

Uznesenie č. 237/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 238/2008 – Dlhodobý prenájom  - splnené
Nájomná zmluva  č. 4/právne/2009 zo dňa  02. 01. 2009

Uznesenie č. 239/2008 – Ruší uznesenie č. 66/2008

Uznesenie č. 240/2008 – Dlhodobý prenájom - splnené
Nájomná zmluva č. 3/právne/2009 zo dňa 2.1.2009- 1€

Uznesenie č. 241/2008 – Dlhodobý prenájom v riešení

























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

V roku 2007 nedošlo k naplneniu nižšie uvedených uznesení prijatých po nadobudnutí účinnosti Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina. V zmysle čl. 8. bod 18. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina uplynula lehota 1 rok odo dňa prijatia uznesenia čím skončila platnosť uznesenia bez jeho naplnenia. 

Uznesenie č. 80/2007 – Odpredaj 
Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 697/2, zast. pl. o výmere 97 m2 v zmysle          geometrického plánu č. 2910/2004 v k. ú. Bánová, ul. Do Stošky, za účelom   rozšírenia svojho pozemku parc.č.KN-C 695/2 Irenejovi Gancárovi, bytom  Nám. Ľ.Štúra č. 3 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2.  

Uznesenie č. 81 /2007 – Odpredaj 
Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 697/1, zast. pl. o výmere 188 m2 v zmysle   geometrického plánu č. 2910/2004 v k. ú. Bánová, ul. Do Stošky, za účelom rozšírenia svojho pozemku parc.č.KN-C 695/1 a 696 Igorovi Pažickému, bytom Jedľová 32 Žilina-Bánová za cenu 1 200,– Sk/m2.

Uznesenie č.  86/2007 – Odpredaj 
Odpredaj časti pozemku a to 3/6 podielu patriaceho Mestu Žilina  z parc.č.KN-C 771, záhrada o výmere 857 m2 v zmysle  geometrického plánu č. 33/2006, čomu zodpovedá výmera cca 428 m2     (pôvodná PK parcela 225 o výmere 719 m2, 3/6-novému podielu   zodpovedá výmera 359 m2 ) v k. ú. Zádubnie Viere Šoškovej,  bytom Žilina -  Zádubnie 210 za cenu 800,– Sk/m2.  

Uznesenie č.  89/2007 – Odpredaj 
Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 986/1, a to dielov 191, 192 a 193 /1  spolu o výmere 5 m2 v k. ú. Strážov v zmysle geometrického plánu č. 50/2002 Ing. Ľudovítovi Deákovi, bytom J. 
Fándlyho 8 Žilina,   (poverenému sprostredkovateľovi za záhradkársku osadu Strážov- Rybník) za cenu 800,– Sk/m2. 

Uznesenie č. 127/2007 – Odpredaj 
Zmluva je  v riešení - pripravuje BYTTERM, a.s. Žilina na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 24/2008 v hodnote 210 000,-Sk. Kúpna cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 5 355,-Sk

Uznesenie č. 136/2007 – Odpredaj 
Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 428/1, zast. pl. o výmere 63 m2 v k. ú. Žilina, medzi ul. Kuzmányho a ul. Veľká Okružná, za účelom vybudovania parkovacích miest Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru Žilina, za cenu 800,– Sk/m2. 



V prípade  Uznesenie č.  88/2007 – Odpredaj v riešení 
Zmluva je v riešení – prebieha ešte organizačno-technické zabezpečenie pre naplnenie uznesenia – zmena druhu pozemku a stým súvisiace právne akty, ktoré si vyžadujú dlhší čas na spracovanie podkladov. 


Vyhodnocovanie Uznesení  z roku 2007 týmto  považujem  -  okrem Uznesenia č. 88/2007 -  za ukončené. 

