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NÁVRH   NA  UZNESENIE  MESTSKÉHO ZASTUPITEĹSTVA   V  ŽILINE

Uznesenie č. __________/2009


Mestské zastupiteľstvo   v Žiline


	Berie  na vedomie 

______________________________________________________________

	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline


	Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej  činnosti HK na I. polrok 2009 









                                         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 odpočet plnenia Uznesení 2009, Uznesenia za rok 2008 – odpredaje v časovom slede ako boli prijaté v súlade so  Zásadami  hospodárenia  s majetkom mesta Žilina. 

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich zamestnancov príslušných vecných odborov, ktoré sú náhodným výberom preverované zo strany ÚHK. Možno konštatovať, že uznesenia sú plnené vecne v zmysle obsahu  ako boli prijaté a v stanovených časových limitoch.

V zmysle § 18 f ods. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných  v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok .




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

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

Žiadosť o schválenie výstavby nájomných bytov a bytov s nižším štandardom
Uznesenie č. 11/2009 - splnené
Uznesenie č. 12/2009 – splnené

Uznesenie č. 13/2009 – splnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
Štatút mesta Žilina  s pozmeňujúcimi návrhmi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 -  splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina   s pozmeňujúcimi návrhmi


z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.03.2009


Uznesenie č. 14/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 15/2009 – Berie na vedomie
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2008

Uznesenie č. 16/2009 – splnené, postup v zmysle zásad
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2009 – zásady stanovenia ich použitia a výšky

Uznesenie č. 17/2009 - Splnené
k Upozorneniu prokurátora č. Pd 245/08 – 13 zo dňa 16.01.2009

Uznesenie č. 18/2009 - Splnené
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina

Uznesenie č. 19/2009 - Splnené
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina 

Uznesenie č. 20/2009 –  zrušené uznesením č. 56/2009

Uznesenie č. 21/2009 – splnené 
k Návrhu na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ
Zmluva o výkone správy podpísaná dňa 30. 04. 2009 s účinnosťou od 1. 5. 2009 

Uznesenie č. 22/2009 –  Prevod správy - splnené
k Návrhu na prevod výkonu správy budovy Horný Val
Zmluva o výkone správy 138/právne/2009  zo dňa 30.04.2009. 

Uznesenie č. 23/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  v plnení
Znalecký posudok vyhotovený, odposlaný na Bytterm, a. s. k príprave kúpnej zmluvy.  

Uznesenie č. 24/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené
Kúpna zmluva 126/právne/2009 na 900 € (27 113,40 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 25/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené  
Kúpna zmluva 55/právne/2009 na 850 € (25 607,– Sk) zo dňa 20.04.2009 

Uznesenie č. 26/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva  v riešení v najbližšom období bude KZ uzatvorená. 

Uznesenie č. 27/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 53/právne/2009  na 4 725 € (142 345,35 Sk) zo dňa 02.04.2009

Uznesenie č. 28/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení


Uznesenie č. 29/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva v riešení – v najbližšom období bude KZ uzatvorená, podmienka stanovená OHA mesta, podmienku dodržať podľa vypracovaného geometrického plánu

Uznesenie č. 30/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 31/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 108/právne/2009 na 3 000 € (90 378,– Sk) zo dňa 11.05.2009 

Uznesenie č. 32/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva ev. 120/2009 zo dňa 28.05.2009 na 2 012,07 €. Kúpna cena je splatná do 30 dní po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 33/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 34/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 35/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 36/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Objednaný znalecký posudok 

Uznesenie č. 37/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva ev. 107/2009 zo dňa 28.05.2009.   Vypracovaný znalecký posudok na 10 300 €. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku predstavuje čiastku 178,50 €. Spolu kúpna cena predstavuje čiastku 10 478,50 €  (315 675,29 Sk). 

Uznesenie č. 38/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 39/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva pravdepodobne uzatvorená nebude – nesúhlas s kúpnou cenou 

Uznesenie č. 40/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva pravdepodobne uzatovrená nebude – nesúhlas s kúpnou cenou 

Uznesenie č. 41/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina




z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.04.2009

Uznesenie č. 42/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 43/2009 – Schvaľuje – naplnené podmienky registrácie - splnené
k Žiadosti o schválenie dodatku k zriaďovacej listine (rozšírenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť) Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Mesta Žilina, príspevkovej organizácie, Republiky 1, 010 01 Žilina
1 výtlačok Dodatku k zriaďovacej listine je založený na Odbore právnom a majetkovom MsÚ v Žiline

Uznesenie č. 44/2009 - splnené
k Voľbe prísediacich Okresného súdu Žilina

Uznesenie č. 45/2009 – v plnení
ku Koncepcii zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	koncepciu zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a postup spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina, ktoré pozostávajú predovšetkým z nasledovných krokov:

	zníženie základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na minimálnu zákonom stanovenú výšku 25 000,-EUR

poskytnutie peňažného plnenia, ktoré pozostáva zo sumy, o ktorú bolo znížené základné imanie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. jedinému akcionárovi - Mestu Žilina
prevod zimného štadióna vrátane súvisiacich nehnuteľností a hnuteľných vecí zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na Mesto Žilina prostredníctvom kúpnej zmluvy, a to za kúpnu cenu rovnajúcu sa výške peňažného plnenia poskytnutého jedinému akcionárovi - Mestu Žilina pri znižovaní základného imania spoločnosti
vzájomné započítanie pohľadávky Mesta Žilina na vyplatenie peňažného plnenia zo zníženého základného imania voči spoločnosti MsHK Žilina, a.s. s pohľadávkou spoločnosti MsHK Žilina, a.s. voči Mestu Žilina na zaplatenie kúpnej ceny za prevádzané nehnuteľnosti
pristúpenie Mesta Žilina k záväzkom spoločnosti MsHK Žilina, a. s. z dôvodu zabezpečenia pohľadávok veriteľov pri znižovaní základného imania spoločnosti a pri prevode nehnuteľností na Mesto Žilina s cieľom vylúčiť podmienky, za ktorých môže prísť k vyhláseniu konkurzu na spoločnosť MsHK Žilina, a.s.
Plnenie:
Prebieha proces  v súlade so schváleným postupom predmetného uznesenia. 

Uznesenie č. 46/2009 – v plnení
K  Personálnym návrhom v MsHK Žilina, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193 a to 

	namiesto doterajších členov predstavenstva:

	Mgr. Jozef Kubík, 		nar. 11.4.1967

Ing. Peter Šoltés, 		nar. 9.5.1964
Michal Altus, 		nar. 25.3.1975
nasledovných nových  členov predstavenstva:
	Michal Horecký, 		nar. 05.12.1974

Mgr. Jozef Kubík, 		nar. 11.4.1967
Ing. Pavel Požoni, 		nar. 05.12.1955
MUDr. Rastislav Johanes, 	nar. 3.11.1964
Peter Zánický, 		nar. 29.9.1972
	namiesto doterajších členov dozornej rady:

	Mgr. Peter Fiabáne, 		nar. 29.6.1963

Ing. Pavel Požoni, 		nar. 5.12.1955
MUDr. Juraj Popluhár,	nar. 29.7.1955

nasledovných nových členov dozornej rady:
	Ing. Viliam Mikuláš, 		nar. 30.8.1954

Mgr. Peter Fiabáne, 		nar. 29.6.1963
MUDr. Juraj Vyletelka, 	nar. 22.1.1951
Plnenie: 
K termínu 30. 04. 2009 došlo k odvolaniu 3 členov predstavenstva a k  vymenovanie nových 3 členov v zmysle uznesenie, taktiež došlo k odvolaniu 3 členov dozornej  rady  a vymenovaniu nových členov v zmysle uznesenia. Do obchodného registra boli zapísané zmeny na postoch 3 doterajších členov predstavenstva a dozornej rady. Na doplnenie MUDr. Rastislava Johanesa a Petra Zánického do predstavenstva MsHK Žilina, a.s. je potrebná zmena stanov spoločnosti, a to rozšírenie počtu predstavenstva z 3 na 5. Táto zmena bude vykonaná spolu s ďalšími úkonmi, ktoré vyplývajú z uznesenia č. 45/2009 – v najbližšom možnom termíne.

Uznesenie č. 47/2009 – v plnení
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008

	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu prijať opatrenia pre naplnenie odporúčaní vyplývajúcich a navrhnutých v Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra

Plnenie: 
Opatrenia boli stanovené prostredníctvom zadania úloh z porady vedenia ako aj individuálnym zadaním. Opatrenia týkajúce sa opravy chybných účtovných zápisov boli vykonané cez opravné účtovné zápisy ihneď po poukázaní na nedostatky. Odbor ekonomický realizuje prijaté opatrenia, niektoré sú splnené a niektoré sú v riešení. Na ÚHK sme obdržali stanovisko vedúcej ekonomického odboru, ktorým deklaruje zdôvodnenie a návrh postupov na odstránenie nezrovnalosti. 
Preverenie plnenia opatrení bude uskutočnené aj na základe prevedenia následných finančných kontrol a kontrol, ktoré ÚHK vykonáva podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 ako aj Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009, ktorý bol účelovo koncipovaný, aby vystihoval oblasti, na ktoré Odborné stanovisko HK poukázalo. O výsledku kontrol bude MZ priebežne informované. 

Uznesenie č. 48/2009 - Schvaľuje
k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2008

Uznesenie č. 49/2009 – Berie na vedomie
k Stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009


Uznesenie č. 50/2009 - Schvaľuje
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009


Uznesenie č. 51/2009 – v plnení
k Prevodu akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky za:

	1. alternatíva - ministerstvom navrhovanú kúpnu cenu 1 € alebo

2. alternatíva - nominálnu cenu akcií, t.j. 410 000,- Sk alebo
3. alternatíva - cenu stanovenú znaleckým posudkom
Plnenie:
Bola podpísaná zmluva o kúpe cenných papierov, ktorou bolo prevedených 41 ks akcií Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. z Mesta Žilina na SR v zastúpení MDPaT SR za kúpnu cenu 1 €. Zo strany Mesta Žilina bol realizovaný pokyn na vysporiadanie predaja cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov.

Uznesenie č. 52/2009 –  v plnení
k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej a jeho realizáciu podľa nasledovného:
	založenie obchodnej spoločnosti bez majetkovej účasti mesta (pracovné označenie pre spoločnosť je “SPV“)

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie medzi mestom ako poskytovateľom dotácie a SPV ako prijímateľom dotácie za nasledovných podmienok:
	výška dotácie max. 829.847.97 € ročne (t.j. 25.000.000,-Sk ročne)

dotácia poskytovaná v mesačných splátkach
možnosť každoročnej úpravy výšky dotácie o výšku medziročnej inflácie, vyhlásenej Štatistickým úradom SR
doba trvania zmluvy – od jej podpisu do roku 2029
dotácia za obdobie od začatia prevádzky multifunkčného športového areálu na Karpatskej do 31.12.2009 v alikvotnej výške z celkovej výšky dotácie
účelom dotácie a jej výšky bude platba za možnosť využitia objektu športového areálu na Karpatskej v rozsahu času, priestorov a organizácií, určených Mestom Žilina  v prílohe dotačnej zmluvy
zmluva bude obsahovať klauzulu na ochranu investícií a zakotvovať zmluvné pokuty pre prípad porušenia ustanovení dotačnej zmluvy 
	uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej sa mesto zaviaže na odkúpenie objekt športového areálu na Karpatskej pre prípad konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie SPV alebo pre prípad zániku dotačnej zmluvy

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej získa mesto právo na odkúpenie objektu športového areálu na Karpatskej po uplynutí doby trvania dotačnej zmluvy za symbolické 1,-€
uzatvorenie zmlúv na zabezpečenie pohľadávok, súvisiacich s financovaním projektu športového areálu na Karpatskej
Plnenie:
V štádiu rokovaní a prípravy podkladov. 

Uznesenie č. 53/2009 – Berie na vedomie
k Súhrnnej správe o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008


Uznesenie č. 54/2009 – v plnení
ku Koncepcii rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Koncepciu rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení

	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu pripraviť zmenu rozpočtu súvisiacu s Koncepciou rozvoja kultúry v meste Žilina

Plnenie:
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia sú  v štádiu riešenia a finančné záležitosti sú aj predmetom v návrhu úpravy rozpočtu RO č. 3/2009 pre rok 2009, pričom tieto záležitosti budú systémovo premietnuté aj v návrhu Rozpočtu na rok 2010.

Uznesenie č. 55/2009 - zrušené uznesením č. 83/2009 s prijatím nové textu znenia uznesenia
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“

Uznesenie č. 56/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“
Plnenie:
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo zdrojov  EÚ príslušného operačného programu je projekt pozastavený, v prípade zverejnenia ďalšej výzvy bude projekt opäť podaný na MVRR SR. 


Uznesenie č. 57/2009 - zrušené uznesením č. 84/2009 s prijatím nové textu znenia uznesenia
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“

Uznesenie č. 58/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“
Plnenie:
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ príslušného operačného programu  je projekt pozastavený, v prípade zverejnenia ďalšej výzvy bude projekt opäť predložený na MVRR SR. 

Uznesenie č. 59/2009 – zrušené uznesením č. 82/2009 s prijatím nového textu znenia uznesenia
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia  a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“

Uznesenie č. 60/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zadaná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 61/2009 -  Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 135/právne/2009 na 7 550 € (227 451,30 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 62/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva v riešení v najbližšom období bude KZ uzatvorená. 

Uznesenie č. 63/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina - v riešení
Zadaná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 64/2009 - kNávrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 65/2009 - Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 128/právne/2009 na 2 200,– € (66 277,20 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 66/2009 - Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 221/2009 zo dňa 28.05.2009 na 69 434,28 € (2 091 777,11 Sk) 
Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu do 6 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
Kúpna zmluva 359/2009 zo dňa 28.05.2009 na 3 798.30 € (114 427,58 Sk) 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu do 3 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 67/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zadaná objednávka na spracovanie znaleckého  posudku

Uznesenie č. 68/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zadaná objednávka na spracovanie znaleckého  posudku

Uznesenie č. 69/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší 
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 6/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 70/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 9/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 71/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 5/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 72/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 147/právne/2009 zo dňa 07.07.2009 na 3 685 € 

Uznesenie č. 73/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva v riešení, na základe novovytvoreného GP prebieha preverovanie vyňatia dotknutého pozemku z pôdneho poľnohospodárskeho fondu /PPF/,  nakoľko sa jedná o ornú pôdu. Návrh KZ je vypracovaný k realizácii KZ dôjde po schválení finančných prostriedkov. 
  
Uznesenie č. 74/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená, požiadali sme Dexia banku a. s. o súhlas s výmazom záložného práva. Po ich súhlase bude vypracovaná KZ v najbližšom období. 

Uznesenie č. 75/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 76/2009
k Návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky v meste Žilina
Plnenie:
Bol zriadený účet a bolo prevedené umiestnenie schránok na zbierku na MsÚ, Radnici a ZŠ Budatín. Pre poslancov bol pripravený dokument, ktorým mohli deklarovať svoj postoj – vzdanie sa poslaneckej odmeny v prospech verejnej zbierky. 28 poslancov podpísalo vyhlásenie o vzdaní sa svojej odmeny, 2 poslanci/kyne predložili prehlásenie, že vložili do urny finančné prostriedky a 1 poslanec/kyňa nepreložil/a žiadne vyhlásenie. 
Sčítaním výnosu zbierky z prenosných schránok bol poverený primátorom mesta Mgr. Róber Blaško, ktorý dňa 02. 06. 2009 doručil zapečatené schránky  na notársky úrad – JUDr. Ľudmila Chodelková, Žilina, kde bola spísaná notárska zápisnica, ktorá vyhodnocuje stav zapečatených schránok bez závad a taktiež výnos zbierky prepočítaním prostriedkov v schránkach. Výnos zo zbierky v hotovosti vložených do schránok bol 1.167,77 €. Na základe komplexného vyhodnotenia zbierky bol vypracovaný Protokol o výnose verejnej zbierky, ktorý vyhodnocuje zvolené postupy, celkový výnos zbierky, ako aj  osoby, ktoré sú poverené úlohami v jednotlivých štádiách priebehu zbierky:
Na účet zriadený v Dexia Banke bolo poukázaných -   Spolu  	13.347,97,- €
Za účelom sledovania dodržania účelovosti použitia verejnej zbierky na rekonštrukciu a zariadenie rodinného domu rodiny Melišovej z Budatína sa  stanovuje výbor donorov, ktorý bude uvoľňovať čerpanie prostriedkov v súlade s cieľom verejnej zbierky v zložení:
Zástupca kancelárie primátora / Masaryková, Podkrivacká/
Zástupca ekonomického odboru / Popluhárová/
Zástupca odboru sociálneho a bytového alebo /komisie sociálnej  a bytovej// Beszedésová, Lovritšová/
Zástupca poradne - Mgr. Braciník

Vyhodnotenie čerpania zbierky:
Predbežná finančná kontrola dokladov prebieha na Odbore ekonomickom Mestského úradu v Žiline.
Čerpanie je v súlade s harmonogramom a s účelom zbierky. 
Doklady sú k nahliadnutiu na finančnom oddelení Odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline. 

Počiatočný stav účtu - výťažok zo zbierky:
13 347,97 €
Čerpanie k dnešnému dňu: 
7 394,50 €
Aktuálne pripravené k úhrade
4 991,45 €
Zostatok   k     24. 7.  2009
962,02 €



Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 – Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove  a držaní zvierat na území mesta Žilina
ukladá 
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu doručiť do najbližšieho zasadnutia predsedom výborov mestských častí zoznam majiteľov psov (podľa ulíc)

Plnenie:  
VZN bolo zverejnené spôsobom obvyklým – výveskou  na úradnej tabuli dňa 30. 04. 2009 ako aj na web stránke mesta Žilina (do 10 dní od schválenia) z titulu nadobudnutia účinnosti.
Bod. I. 
Odbor ekonomický MsÚ odovzdal odboru organizačnému zoznam majiteľov psov podľa trvalého bydliska pre každý výbor volebného obvodu, ktorý  následne dňa 23. 6. 2009 e-mailom informoval predsedov výborov volebných obvodov, že tieto zoznamy im boli uložené do poslaneckých schránok na MsÚ v Žiline.  Na základe stanovisko ekonomického odboru k uvedenému materiálu nebola vznesená žiadna námietka zo strany poslancov. 
Uznesenie vyhodnocujeme za splnené.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 – Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy                                



z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.06.2009


Uznesenie č. 77/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 78/2009 – v plnení
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh poslanca Badžgoňa na vykovanie kontroly legálnosti umiestnenia reklamných pútačov na ul. Sasinková pred reštauráciou „U Cára“, ktoré sú umiestnené na zábradlí vedľa chodníka
	návrh poslanca Maňáka na vykonanie kontroly hospodárenia v Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.

návrh poslankyne Országhovej na doplnenie bodu 1 návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina II. polrok 2009 o „Kontrolu uskutočňovania náhradnej výsadby a úhrad spoločenskej hodnoty drevín za výruby za rok 2008 a 2009“
	vypustenie bodu 5 Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009 v znení schválených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov
	poveruje

	hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti 

Plnenie:
Hlavná kontrolórka mesta zapracovala návrh poslancov do Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2009 v súlade s prijatým  uznesením. Plán kontrolnej činnosti bude zverejnený na aktualizovanej web stránke mesta Žilina.

Uznesenie č. 79/2009 - naplnené
k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 1.1.2008 - 31.12.2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
sťahuje z rokovania
	Správu o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1.2008 – 31.12.2008


Uznesenie č. 80/2009 - Schvaľuje
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2008


Uznesenie č. 81/2009 – úkony pre naplnenie uznesenia splnené
k Návrhu na poverenie výkonom funkcie sobášiaceho
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
poveruje
	výkonom funkcie sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Mgr. Antona Šulíka
Plnenie: 
Mgr. Šulík bol oboznámený s činnosťou sobášiaceho vrátane predloženia písomných podkladov na vykonávanie tejto činnosti. Bol zaradený do zoznamu – zbor sobášiacich, z ktorého sú obsadzované jednotlivé termíny sobášov. 

Uznesenie č. 82/2009 – v riešení
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie č. 59/2009 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27. 04. 2009 

	schvaľuje

	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 49 840,79 EUR (1 501 503,64 SKK)
Plnenie:
Žiadosť o NFP bude odovzdaná na MVRR SR dňa  29. 07. 2009 – v súlade s rezerváciou termínu


Uznesenie č. 83/2009 - splnené
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“ 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie č. 55/2009 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27. 04. 2009 

	schvaľuje

	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 62 504,30 EUR (1 883 004,54 SKK)
Plnenie:
Žiadosť o NFP bola  odovzdaná na MVRR SR dňa  08. 07. 2009 – v súlade s rezerváciou termínu

Uznesenie č. 84/2009 - splnené
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie č. 57/2009 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27. 04. 2009 

	schvaľuje

	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 47 284,85 EUR (1 424 503,39 SKK)
Plnenie:
Žiadosť o NFP bola  odovzdaná na MVRR SR dňa  30. 06. 2009 – v súlade s rezerváciou termínu


Uznesenie č. 85/2009 - splnené
k Návrhu zmluvy o výkone vo verejnom záujme
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh poslanca Gromu na doplnenie návrhu zmluvy o výkone vo verejnom záujme v čl. 5 ods. 3 o nasledovné:

„Predčasný a oneskorený odchod nad 3min. sa považuje za vynechaný spoj.“
	uzatvorenie zmluvy o výkone vo verejnom záujme medzi Mestom Žilina a DPMŽ, s.r.o. na obdobie od 1.7.2009 do 30.6.2019 v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Gromu

Plnenie:
Zmluva (s DPMŽ) bola vypracovaná so zapracovaním návrhu poslanca P. Gromu, toho času je zmluva obojstranné podpísaná a účinná a v súlade s prijatým uznesením. 


Uznesenie č. 86/2009 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na vysporiadanie pozemkov pod trolejbusovým depom
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	postup vysporiadania pozemkov pod areálom trolejbusového depa Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o., so sídlom Kvačalova 2 Žilina, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Žilina a nachádzajú sa v tomto areáli, alebo doňho zasahujú,  a to na základe geometrického plánu č. 9/2009 s tým, že dohodnutá  kúpna cena  bude stanovená do výšky ceny znaleckého posudku



Uznesenie č. 87/2009 – schvaľuje  - v riešení
k Určeniu všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	určenie všeobecnej hodnoty pozemkov bez obstarávacej ceny vo vlastníctve  Mesta Žilina hodnotou vo výške 26,56 €/m2

Plnenie:
Uznesenie sa realizuje postupne, nakoľko ide o veľký počet pozemkov.
Týka sa to tých  pozemkov,  ktoré  sú  majetkom  mesta  /podľa  aktuálneho  stavu  na liste  vlastníctva/  a pri  ktorých  nie  je  možné zistiť ich skutočnú  obstarávaciu  cenu /t.j.  okrem  tých, ktoré  boli  nadobudnuté  kúpnou,  resp. inou  zmluvou/.  Schválenou hodnotou sa  ocenia  aj  pozemky,  ktoré  nie  sú  majetkovo  vysporiadané  (LV 0),  ale  mesto je  zapísané  v KN  ako  užívateľ na evidenčnom  liste,  tieto  pozemky  nebudú na  majetkovom  účte  031/9 ale  len v podsúvahe  a keď sa niektoré z nich  budú  postupne  vysporadúvať, prepíšu sa na list vlastníctva  mesta,  urobia sa  prevodky na majetkový  účet.  Schválená  hodnota  26,56 € je  v zmysle platnej  vyhlášky  Ministerstva spravodlivosti SR o všeobecnej hodnote  majetku  č.  492/2004, s účinnosťou  od  1.9. 2004.  Po  ocenení  všetkých  parciel  v evidencii  sa  predloží  ekonomickému odboru MsÚ  návrh na  zmenu  obstarávacej  ceny  pozemkov  v účtovníctve, tak aby bolo naplnené prijaté uznesenie.

 
Uznesenie č. 88/2009 – v riešení
k Návrhu na uzavretie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Žilina ako budúcim nájomcom a Židovskou náboženskou obcou v Žiline ako budúcim prenajímateľom a to na nájom nehnuteľnosti – domu č.s. 105, postavenom na parcele č. 376/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 859 m2 v kat. úz. Žilina, pričom sa nájom uzavrie na dobu určitú v trvaní 20 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy

Plnenie:
Prebiehajú rokovania so Židovskou náboženskou obcou ohľadom dopracovania a precizovania zmluvných detailov.


Uznesenie č. 89/2009 – v riešení
k Projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh poslanca Galla doplniť v bode 2 predloženého materiálu záverečnú vetu v znení: „Pri rekonštrukcii chodníkov sa vykoná bezbariérová úprava prechodu pre chodcov.“
	projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ a jeho realizáciu v súlade s predloženým materiálom v znení schváleného doplňujúceho návrhu poslanca Galla



Uznesenie č. 90/2009 – v riešení
k Informácii o petícii proti prekrytiu potoka Všivák
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá prednostovi mestského úradu
	vykonať previerku pripojenia splaškových kanalizácií z rodinných domov a priľahlých objektov do potoka Všivák

zabezpečiť vypracovanie štúdie revitalizácie parku pod Kaméliou do konca roku 2009
Plnenie:
bod 1. 
Na základe stanovisko Odboru dopravy a komunálneho odpadu MsÚ - boli zahájené práce na preverovaní pripojenia objektov – rod. domov na kanalizáciu. Toho času sú spracované zoznamy objektov pozdĺž časti potoka Všivák a tieto sú porovnávané s evidenciou SEVAK-u podľa platieb stočného. Na základe vyhodnotenia stavu pripojenia resp. nepripojenia bude zahájená ďalšia etapa – výzva na predloženie spôsobu likvidácie splaškových vôd a následne prípadný podnet na Obvodný úrad ŽP – priestupkové konanie. 
Na základe stanoviska Odboru stavebného a životného prostredia –
Dňa  13.7. sa uskutočnilo pracovné rokovania zamestnancov stavebného úradu so zástupcom Povodia Váhu s Ing. Rolkom a dňa 22.7. bola vykonaná spoločná obhliadka úseku potoka, ktorý je predmetom územného konania a petície občanov. Z predpisov, z predloženej dokumentácie a z obhliadky vyplynuli nasledovné závery :
Zamestnanci Mestského úradu, resp. Spoločného obecného úradu nie sú kompetentní konať vo veciach pripojení kanalizácie do potoka Všivák, kompetencia Mesta je výlučne vo veciach pripojenia na miestnu kanalizáciu alebo na domové žumpy.
	Na základe predložených podkladov, argumentov a preverení situácie možno vyhodnotiť, že základnou príčinou znečisťovania sledovaného úseku potoka je technické riešenie spoločnej splaškovej a dažďovej kanalizácie v predmetnom území, ktorej preťaženie je riešené odľahčovacím potrubím zaústeným do potoka Všivák. V prípade návalových vôd sa zmiešané odpadové vody dostávajú cez odľahčovacie potrubie do potoka, po opadnutí hladiny, v dôsledku následných nízkych prietokov dochádza k vyhnívaniu biologického znečistenia z kanalizácie. Z obhliadky je jednoznačné, že hlavné znečistenie po sledovanom úseku potoka je len pod miestami zaústenia odľahčovacích potrubí. Podozrenie zo znečistenia pripojením z rodinných domov alebo iných prevádzok sa obhliadkou nepotvrdilo. 
K petícii občanov sa vyjadril aj Slovenský Vodohospodársky podnik, ktorý zotrváva na pôvodnom návrhu pre vydanie územného rozhodnutia, t.j. na prekrytí – zatrubnení potoka v celom navrhovanom úseku, aj z dôvodu  protipovodňovej ochrany - predchádzaniu vybreženia potoka v oblasti Bôrickej cesty, čo deklaroval aj vo svojom liste zaslanom primátorovi mesta na základe výzvy vyplývajúcej z petície.
Z pohľadu stavebného úradu v súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné zamietnuť predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia. Územné konanie bude na základe doplnených podkladov ukončené vydaním územného rozhodnutia.
Zaústenie jednotlivých potrubí bude riešiť v následnom stavebnom konaní Obvodný úrad životného prostredia.

bod 2. 
Na základe stanoviska ÚHA – Odbor hlavného architekta nezabezpečil (nespracoval, neobjednal) štúdiu revitalizácie parku pod Kaméliou (Bôrického parku)


Uznesenie č. 91/2009 – trvale platné
k Návrhu na zvýšenie transparentnosti predaja mestského majetku
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje, že
	informácie o každom plánovanom odpredaji mestského majetku prostredníctvom výberového konania budú uverejnené okrem mestskej informačnej tabule a web stránky mesta aj v týždenníkoch – MY Žilinské noviny a Žilinský večerník formou plošnej inzercie

Plnenie:
Vedúci odboru právneho a majetkového interným pokynom informoval zamestnancov odboru o nutnosti postupovať pri odpredajoch v súlade s prijatým uznesením.

Uznesenie č. 92/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 93/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Bol vyhotovený geometrický plán a zadaná objednávka na spracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 94/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 95/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 174/právne/2009 zo dňa 16.07.2009 na 53 145 €  (uhradí KC podľa  zmluvy do 14-dní) 

Uznesenie č. 96/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
V zmysle vypracovaného geometrického plánu MsÚ vybavuje rozhodnutie na Obv. pozemkovom úrade v Žiline o zmene  druhu odkupovaného pozemku, ktoré bude priložené ku KZ.  

Uznesenie č. 97/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 98/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 99/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 100/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina –v riešení
Bola zadaná objednávka na spracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 101/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Bola zadaná objednávka na spracovanie znaleckého posudku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
Dňa 3. 7. 2009 bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta vrátane web stránky. Účinnosť nadobudlo dňa 20. 7. 2009. Toho času predmetné VZN je k dispozícii občanom na web stránke mesta v Klientskom centre k nahliadnutiu v tlačenej podobe. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
Dňa 3. 7. 2009 bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta vrátane web stránky. Účinnosť nadobudlo dňa 20. 7. 2009. Toho času predmetné VZN je k dispozícii občanom na web stránke mesta v Klientskom centre k nahliadnutiu v tlačenej podobe. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
k Návrhu VZN o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)
Dňa 3. 7. 2009 bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta vrátane web stránky. Účinnosť nadobudlo dňa 20. 7. 2009. Toho času predmetné VZN je k dispozícii občanom na web stránke mesta v Klientskom centre k nahliadnutiu v tlačenej podobe. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 - Schvaľuje – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti so zapracovaním vznesených návrhov poslancov
k Návrhu VZN, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh poslankyne Turčányiovej na zmenu vymedzenia mestskej časti Hliny a Bôrik
návrh poslanca Gromu vypustiť z návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina názov ulice „Sivá“ a nahradiť ho názvom „Bordová“
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina v znení schválených pozmeňujúcich návrhov poslancov Turčányiovej a Gromu
Dňa 3. 7. 2009 bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta vrátane web stránky. Účinnosť nadobudlo dňa 20. 7. 2009. Toho času predmetné VZN je k dispozícii občanom na web stránke mesta v Klientskom centre k nahliadnutiu v tlačenej podobe. 

V nadväznosti na prijaté VZN č. 8/2009 a 9/2009 bol odoslaný list na Slovenskú poštu, ktorým mesto oznámilo nové ulice Bordová a Okrová. Zo strany pracovníkov mesta bolo spracované porovnanie ulíc,  s ktorými pracuje Slovenská pošta na svojej web stránke, pričom boli zistené disproporcie na ktoré bola Slovenská pošta upozornená a vyzvaná aby tieto disproporcie boli odstránené v súlade s VZN č. 9/2009. Zároveň boli s predmetnými VZN č. 8/2009 a 9/2009 zosúladené i evidencie s ktorými pracujú pracovníci MsÚ – ISS a REGOB. 




		
						


Uznesenia prechádzajúce z roku 2008 riešiace predaj majetku v súlade so  Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Žilina:

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

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

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

Uznesenie č. 12/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 30/2009 zo dňa 9. 2. 2009 	2 305,73 €

Uznesenie č. 13/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 29/2009 zo dňa 9. 2. 2009	2 305,73 €

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 je aj spolu s uznesením č. 23/2008

Uznesenie č. 23/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 47/právne/2008 zo dňa 22. 2. 2008 -  aj uznesenie č. 22/2008	

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 – splnené
Zámenná zmluva 41/právne/2009 uzatvorená zo dňa  09. 02. 2009

Uznesenie č. 51/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
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
Zmluva nie je uzatvorená - nemajú záujem o uzatvorenie zmluvy z dôvodu nesúhlasu s výškou kúpnej ceny

Uznesenie č. 53/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 35/právne/2009 zo dňa 27.2.2009 	1 992,-  €

Uznesenie č. 54/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
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 - zrušené
Uznesenie zrušené uznesením č. 103/2008 zo dňa 16. 6. 2008  a následne schválené nové uznesenie č. 104/2008 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 - splnené
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 13.05.2009 na 4 122,06 € (124 181,17 Sk) 

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 - splnené
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva 64/právne/2009 na 4 568,32 €
(137 625,– Sk) zo dňa 22.04.2009. 

Uznesenie č. 94/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 176/právne/2008 na 770 400,- Sk  ( jedna časť – parc. č. KN-C 8094) 
Kúpna zmluva č. 136/právne/2009 na 25 568,72 € (čaká na podpis - zatiaľ nepodpísaná) parc. č. KN-C 8093/3. 

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,-
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku číslo 959-44/2008 bola stanovená vo výške 81 000,- Sk + cena za vypracovanie znaleckého posudku vo výške         5 712,-Sk - 

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
Vklad povolený Správou katastra  Žilina  dňa 5.2.2009

Uznesenie č. 102/2008 – Ruší – naplnené

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

Uznesenie č. 104/2008 – Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva zatiaľ nie je uzatvorená – kupujúci upozornený, že sa blíži koniec platnosti uznesenia. 

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 - splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev.č. 58/2009 zo dňa 18.3.2009	 3 231,59 €
( 3053,84 € - cena nebytového priestoru určená znaleckým posudkom + 177,75 € cena za vypracovanie znaleckého posudku)

Uznesenie č. 126/2008 -  Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení  ZP zaslaný Bytterm a. s. k príprave kúpnej zmluvy,  zatiaľ KZ kupujúci nepodpísal.  Menovaný bol telefonicky upozornený na termín. 

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  - splnené
Znalecký posudok vo výške 3 087,03 € + fa za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 252,80 €
Kúpna zmluva 143/právne/2009 zo dňa 17.06.2009 na 3 339,83 €

Uznesenie č. 134/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená – kupujúci na list nereagoval. 

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 – splnené
Kúpna zmluva č. 13/právne/2009 zo dňa 26.2.2009 na Sk 1530,05 € sa týka aj uznesení č: 137/2008 a 231/2008.  Čiastka vo výške 1530€ sa skladá z čiastky 1352,25 € za pozemky v zmysle znaleckého posudku a čiastky vo výške 177,75€ za vypracovanie znaleckého posudku. 
Zmluva sa týka aj uznesenia č. 137/2009 a 231/2008

Uznesenie č. 137/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 13/právne/2009 zo dňa 26.2.2009 na Sk 1530,05 € sa týka aj uznesení č: 136/2008 a 231/2008.  Čiastka vo výške 1530 € sa skladá z čiastky 1352,25 € za pozemky v zmysle znaleckého posudku a čiastky vo výške 177,75€ za vypracovanie znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 138/2008 - Odpredaj - splnené
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  
Vklad do katastra dňa 5.1.2009 pod č. 8359/08 

Uznesenie č. 140/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 141/2008 – Odpredaj - Ruší 

Uznesenie č. 170/2008 - splnené
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 – splnené
Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Uzatvorená zmluva o záložnom práve  zo dňa 03.04.2009.  
Povolený vklad Správou katastra Žilina zo dňa 19.05.2009 pod č. V-2994/09.  

Uznesenie č. 172/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva zatiaľ nie je uzatvorená,  znalecký posudok vyhotovený  zaslaný na Bytterm, a. s. k príprave kúpnej zmluvy.  

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 - splnené
Kúpna zmluva 116/právne/2009 na 716,88 € (21 596,73 Sk). 

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 splnené
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. Vklad bol povolený dňa 2. 2. 2009

Uznesenie č. 188/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 189/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení  - pripravuje sa KZ 

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 predkúpneho 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 – Zámenná zmluva – splnené
Zámenná zmluva č. 50/2009 zo dňa 25.2.2009 bez finančného vyrovnania

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 - splnené
Kúpna zmluva č. 40/právne/2009 zo dňa 20.2.2009 	0.03€ + 822,18€ náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 121/2008

Uznesenie č. 220/2008 - Schvaľuje
Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby 
Boli uzatvorené zmluvy ev. č. 45,46,47/2009 s firmou PDA. s.r.o. Žilina, predmetom ktorej je úplná príprava a organizácia dobrovoľnej dražby za účelom prechodu vlastníckeho práva  na uvedené byty.
Dražba bytov sa konala dňa 2.4.2009. Vydražil sa len  byt pod písm. b/ za cenu 21 300 €. 
Pri ostatných bytoch nik neurobil ani minimálne podanie t. j. tieto byty neboli vydražené.  
Dňa 30. 7. 2009 sa konalo ďalšie kolo dražby – výsledok – predaj garsónky č. 147, ul. Pittsburgská 1673/17, 5. p., Žilina, výmera podlahovej plochy bytu 20,90 m2; najnižšie podanie 18.000,- €; 

Uznesenie č. 221/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení. 
Bol vypracovaný znalecký posudok č. 18/2009 v ktorom bola stanovená  všeobecná hodnota nebytových  priestorovo výške 7 500,-€. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku je vo výške 178,50€

Uznesenie č. 222/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok č. 17/2009 v ktorom bola stanovená  všeobecná hodnota nebytových  priestorov vo výške 6 200,-€. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku je vo výške 178,50€. Kúpna zmluva uzatvorená dňa 28.05.2009. 

Uznesenie č. 223/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 2/právne/2009 zo dňa 11.2.2009 	946,02 €

Uznesenie č. 224/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 6/právne/2009 zo dňa 11.2.2009	896,22€

Uznesenie č. 225/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 9/právne/2009 zo dňa 24.2.2009	 8 424,61€


Uznesenie č. 226/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená – nesúhlasia s vecným bremenom. 

Uznesenie č. 227/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva nie je zatiaľ uzatvorená, znalecký posudok vyhotovený na 3 680 €  (110 863,68 Sk) 
Faktúra za vypracovania znaleckého posudku vo výške 178,50 €(5 377,49 Sk). 
Kupujúca bola so znaleckým posudkom oboznámená – zatiaľ zmluva neuzatvorená. 

Uznesenie č. 228/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 12/právne/2009 zo dňa 10.2.2009	955,84€

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
Znalecký posudok je vyhotovený,  v štádiu kreovania kúpnej zmluvy.  

Uznesenie č. 231/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 13/právne/2009 zo dňa 26.2.2009 na Sk 1530,05 € sa týka aj uznesení č: 137/2008 a 138/2008.  Čiastka vo výške 1530,- € sa skladá z čiastky 1352,25 € za pozemky v zmysle znaleckého posudku a čiastky vo výške 177,75  € za vypracovanie znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 232/2008 – Odpredaj v riešení
Zadaná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku

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

Uznesenie č. 234/2008 – Zámena - splnené
Zámenná zmluva č. 380/právne/2008  zo dňa 25.2.2009 	bez finančného vysporiadania

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
Zmluva nie je uzatvorená.  Žiadali  o  zníženie kúpnej  ceny, bolo im odpísané, že uznesenie určuje výšku kúpnej ceny. 

Uznesenie č. 238/2008 – Dlhodobý prenájom  - splnené
Nájomná zmluva  č. 4/právne/2009 zo dňa  02. 01. 2009        1,- €

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
Zmluva nie je zatiaľ uzatvorená – JUVENTUS Žilina – Závodie objednal vypracovanie geometrického plánu a zatiaľ nebol odovzdaný na OPM MsÚ






Informatívna správa o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle 	Plánu kontrolnej  činnosti HK na I. polrok 2009 

Poverenie č. 19/2008 – Správa č.  19/2008/9
Následná finančná kontrola Dane za ubytovanie
Kontrola v čase prípravy materiálov do MZ nebola ukončená – Bude ešte prevedené miestne zisťovanie – metodická podpora zo strany ÚHK  pre pracovníčku správcu dane. 
Miestne zisťovanie vykonané za účasti pracovníčok ÚHK a pracovníčky, ktorá vystupuje za správcu dane na vonok. Toho času prebieha kontrola prevzatých dokumentov za účelom preverenie správnosti evidencie miestnej dane u daňového subjektu. Následne bude spracovaná záverečná správa z prevedenej kontroly. 

Poverenie  č. 01/2009  -  Správa č. 01/2009
Následná finančná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v MsHK Žilina a.s.
Kontrolované obdobie:  roky 2007 a 2008
Kontrolné zistenia:
Kontrola nepreukázala zneužitie finančných prostriedkov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za média – energie a vodné a stočné,  ako aj na úhradu nákladov spojených so športovou činnosťou. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté tak ako boli schválené, avšak bez účelového určenia rozpočtovým opatrením. Z finančných pohybov v rámci účtovnej evidencie je zrejmé, že činnosť MSHK bola dotovaná aj zo súkromných finančných zdrojov -  pôžičkami,  väčšinou zo strany členov výkonného orgánu a manažérov. Boli konštatované pochybenia  z pohľadu splnenia si povinnosti vyúčtovania a zúčtovania poskytnutých dotácií za rok 2007. 
Je potrebné uviesť, že účtovníctvo v MSHK je vedené prehľadne a preukázne, pričom nezrovnalosti možno zaradiť medzi nedostatky procesného charakteru.
Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na nápravu.

Poverenie  č. 02/2009 -  
Správa č. 02/01/2009
Následná finančná kontrola stavu pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Žiline
Kontrolované obdobie:  február – jún  2009   -  priebežne
Kontrolné zistenia:
Bol zistený schodok pokladničnej hotovosti v neprospech MsÚ, ktorý bol priamo pri konaní kontroly vyrovnaný vkladom rozdielu zo strany pokladníčky do pokladne proti zápisu.
Vedúca odboru ekonomického – prijať opatrenia

Správa č. 02/02/2009
Kontrolné zistenia:
Bol zistený schodok pokladničnej hotovosti v prospech MsÚ, ktorý bol na pokyn pracovníčky ÚHK prijatý do pokladne ako mimoriadny výnos. Keďže ide o opakovaný nedostatok u tej istej pracovníčky (v prvom prípade manko, v druhom prípade prebytok) kontrolný orgán vyhodnotil  postoj pracovníka za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle platného pracovného poriadku. 
Vedúca odboru ekonomického – prijať opatrenia

Poverenie č. 03/2009  -  Správa č. 03/2009
Následná finančná kontrola výdavkov na jedno rázové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté z MsÚ v Žiline v roku 2008
Kontrolné zistenia:
Porušenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – príprava a administrácia Rozhodnutí, doručovanie, právoplatnosť a vykonateľnosť.
Porušenie zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s prihliadnutím na zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime – nerozlišujú občana v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi, predložené neúplné doklady potrebné k posúdeniu oprávnenosti výdavku,  posúdenie príjmu a podmienok žiadateľa javí  charakter formálneho šetrenia a posudzovania, čím sa vytvára veľký manipulačný priestor pre subjektívne  a neprofesionálne rozhodovanie – Odporúčanie vypracovať Zásady pre poskytovanie jedno rázovej dávky v hmotnej núdzi
Porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – priznanie dávky mimo miestnej príslušnosti.
Porušenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – nebola vykonávaná ani v jednom štádiu vybavovania žiadostí predbežná finančná kontrola, v spisovej dokumentácii nie sú doložené doklady do výšky poskytnutej dotácie.
Predseda sociálnej komisie bol s celým znením Správy č. 03/2009 oboznámený.
Vedúca odboru sociálneho a bytového – prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a zjednanie nápravy a pripraviť návrh na schválenie Zásad pre poskytovanie JDHN.
Vrátený návrh opatrení na prepracovanie, z titulu nedostatočného deklarovania možnej nápravy na základe prijatých opatrení. Aktívna spoluúčasť na dopracovaní zásad pre poskytovanie JDHN v spolupráci s novou vedúcou odboru.

Poverenie č. 04/2009
Kontrola zriaďovacích listín všetkých škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Žilina
Poverenie bolo vydané na p. Kosovú, ktorá po 10 dňoch v práci po predchádzajúcej ½ ročnej PN opätovne nastúpila na PN. 

Poverenie č.  05/2009 – Správa č. 05/2009
Kontrola vybavovania žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2008
Kontrolné zistenia:
Porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám – dodržanie lehoty, nedostatočná archivácia dokumentov, ktoré boli zaslané a vybavenie spisov, interný predpis nie je v súlade s platnou legislatívou.
Bolo  konštatované viaceré pochybenia z pohľadu vedenia spisovej dokumentácie. 
Koordinátor referátu komunikácie s verejnosťou – prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a zjednanie nápravy. 
Pripomienkové konanie na predložený materiál – Smernica ..

Poverenie č.  06/2009 – Správa č. 06/2009
Vykonanie kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a vysporiadanie rozdielu z inventarizácie ku dňu 31. 12. 2008 na Mestskom úrade v Žiline
Kontrolné zistenia:
Nedôsledné dodržiavanie §  29 a §  30  zákona č. 431/2002 Z. z. v oblasti postupov, realizácií ako aj následného vysporiadania zistených rozdielov. 
Nedostatočne podložená argumentácia a nedoložené podklady pri zistených rozdielov, ktoré v účtovníctve boli vykazované v pomerne dávnej minulosti (2005, 2006  - duplicitné zaúčtovania, neúčtovanie v ISS, odúčtovanie vo vyššej hodnote ...), pričom rozdiely neboli priebežne  likvidované.
Potvrdenie nedostatkov, na ktoré poukázalo odborné stanovisko HK pri záverečnom účte v súvislosti s evidenciou majetku prevedeného do správy Bytterm, a.s.
Vyhodnotenie situácie ohľadom evidovaného tzv. schodku na pokutových blokoch na MP – došlo k nesprávne interpretácii zostatku cenín – nepoužitých pokutových blokov ku dňu 31. 12. 2008, ktoré je MP povinná vrátiť na Daňový úrad. 
V rámci inventarizácie majetku vykonanej prostredníctvom Mestského investorského útvaru k 31. 12. 2008 je uvedená konštatácia stavu na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote  viac ako 500 mil. Sk. Skladba účtu je z budov, ktoré mali byť delimitované v roku 1990 a mnohé mali byť ukončené v roku 2005 – 2007, pričom do termínu inventarizácie neprebehlo ich zaradenie na účet 021 -  Budovy a stavby. 
V príspevkových organizáciách pri inventúrach neboli vypodpisované všetky hárky 
Kontrolná skupina odporučila pripraviť manuál pre vykonanie inventarizácie. 
Prednosta úradu – zadal úlohy na prijatie opatrení. 

Poverenie č. 07/2009
Následná finančná kontrola Dane z nehnuteľností 
Kontrola prebieha
Prebiehajú čiastkové konzultácie a pripravuje sa správa z kontroly

Poverenie č. 08/2009
Následná finančná kontrola použitia pohotovostného fondu v roku 2008
Kontrola prebieha
Prebieha preverenie dokladov a súladu postupu so zásadami

Poverenie č. 09/2009
Kontrola implementácie VZN o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodnení komunálnych odpadov a miestom poplatku na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
Kontrola prebieha
Prebieha monitoring implementácie

Poverenie č. 10/2009
Kontrola bežných výdavkov a pracovno-právnych vzťahov, odmeňovania a finančných operácií na Mestskej polícii v Žiline za rok 2008
Kontrola bola  zahájená koncom 25. 6.  2009 a bude presahovať do II. polroka 2009
Sú rozdelené úlohy na kontrole sa pracuje.

Rôzne:
V nadväznosti na zistené nedostatky pri spracovaní odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2008 – II. účtovný okruh za odbornej asistencie hlavného kontrolóra mesta a pracovníčky ÚHK – odborníčky na bytovú problematiku v súčinnosti s aktívnymi postupmi vedenia mesta hlavne v gescii Odboru sociálneho a bytového MsÚ a za aktívnej ingerencie prednostu MsÚ  bolo otvorených množstvo nevyjasnených otázok okolo toku finančných zdrojov ako aj evidencie majetku v II. účtovnom okruhu. 
Bola zahájená intenzívna komunikácia so správcov bytového fondu, pracovné rokovania, kde boli  zadané úlohy pre správcu s cieľom získať skutočný a pravdivý obraz o úrovni správy bytového fondu, s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti neplatičov bytov, ako aj nastavenia štandardných postupov a vzťahov medzi správcom a vlastníkom - mestom. 
Podľa predloženej evidencie neplatičov k termínu 30. 06. 2009 je suma  476 044,97  € (14 431 330,- Sk) nedoplatkov neakceptovateľný stav zo strany vlastníka – mesta voči správcovi pri výkone správy, keďže správca v tomto smere hrubým spôsobom zanedbáva povinnosti vyplývajúce z mandátnej zmluvy a v tomto štádiu mesto formuje nastavenie  všetkých právnych inštitútov na uplatnenie svojich práv, vyvodenie zodpovednosti a zadefinovania modelu  aktívnej správy bez vytvárania a prehlbovania úrovne nedoplatkov. 
Bude spracovaný harmonogram prác a postupov, ktoré je potrebné absolvovať za aktívnej účasti správcu – úlohy vyplývajúce z mandátnej zmluvy, s cieľom zastaviť prehlbovanie deficitu z nájmu bytov a nastavenie efektívnej správy bytového fondu mesta.  
Návrh postupnosti  krokov na riešenie otázky neplatičov, ktoré mali byť obligatórne uplatňované zo strany správcu, avšak vzhľadom na výsledok predložených podkladov, ako aj potvrdených stanovísk zo strany právneho zástupcu, tento postup nebol doteraz aplikovaný a podľa nich je príliš komplikovaný a obtiažný:
Výzva zaslaná neplatičovi na úhradu nedoplatku ku konkrétnemu dátumu
V prípade,  že nenastane žiadna reakcia zo  strany neplatiča,  zaslanie druhej výzvy aj s vyčíslením sankcií a trov právneho zastúpenia – to je v mnohých prípadoch spúšťací mechanizmus pre zvýšenie ostražitosti zo strany neplatiča
Spísať s neplatičom Dohodu o uznaní záväzku a Dohodu o splátkach  -  pri vysokých sumách splátkový kalendár
Dohodu o splátkach  formulovať s povinnosťou úhrady ako základného nájmu,  tak aj časti dlhu k určenému dátumu, s poznámkou splatnosti celého dlhu v prípade nedodržania dohody o splátkach.
Po ročnom vyúčtovaní v prípade nedoplatkov opätovne prehodnotiť splátkový kalendár a to dopočítaním toho nedoplatku k  aktuálnemu stavu nedoplatkov  a rozdelením podľa pôvodného kľúča a pôvodných zmluvných podmienok.
Prehodnotenie nájomného vzťahu v prípade nedodržanie stanovených kritérií z doby neurčitej na dobu určitú
Akékoľvek požiadavky nájomníkov na opravy a údržbu  realizovať len v prípadoch:
	Plnenia Dohody o splátkach

Plnenia úhrad mesačných zálohových predpisov
Zaplateného komunálneho odpadu 
	Mesto polročne informovať podľa jednotlivých neplatičoch, ako sa dodržiavajú splátkové kalendáre resp. ako sú so strany správcu nedoplatky aktívne riešené

Preverovať reálny počet žijúcich nájomníkov s evidenčnými listami a upozorňovať ich na porušovanie  podmienok nájomných zmlúv -  možnosťou ukončenia nájmu zo strany vlastníka pre neoprávnené obývanie alebo z titulu neplatenia 
Je potrebné uviesť, že riešenie tohto stavu vyvolá určite aj množstvo negatívnych postojov, názorov, reakcií a určite aj emócií. 


V Žiline  10. 08. 2009 					Ing. Elena Šuteková
							       hlavná kontrolórka mesta
















