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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské  zastupiteľstvo  v Žiline

	Berie  na vedomie


	Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline

Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK








DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 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.

Správa vyhodnocuje odpočet plnenia Uznesení 2010, Uznesenia za rok 2009 – ktorých platnosť trvá, alebo neboli splnené a uznesenia  prijaté ohľadom odpredajov v súlade so  Zásadami  hospodárenia  s majetkom mesta Žilina. 

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich zamestnancov príslušných vecných odborov alebo organizácií,  ktoré sú náhodným výberom preverované zo strany ÚHK. Uznesenia sú plnené vecne v zmysle obsahu  ako boli prijaté a pričom minimálne v jednom prípade nebol dodržaný stanovených termín plnenia


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. a II. polrok  2010. V obsahu sú výsledky kontrol, ktoré do prípravy materiálov na rokovanie MZ boli ukončené a podpísané. 












Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
	
Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline prijaté v roku 2010  boli plnené nasledovne :

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15.02.2010

Uznesenie č. 1/2010 – berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej  činnosti HK na I. a II. polrok 2009 

Uznesenie č. 2/2010 – splnené s posunutím termínu plnenia o 1 rokovanie zastupiteľstva
k Prerokovaniu Správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline


Uznesenie č. 3/2010 -  berie na vedomie
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2009 – informatívna správa  Mestské zastupiteľstvo v Žiline


Uznesenie č. 4/2010 - splnené
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline


Uznesenie č. 5/2010 – splnené - berie na vedomie 
k Informácii o riešení prípadu Kapolka  Mestské zastupiteľstvo v Žiline


Uznesenie č. 6/2010 - splnené
k Informatívnej správe o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č. 145/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu v Žiline do termínu najbližšieho riadneho Mestského zastupiteľstva v Žiline
	zverejniť na web stránke Mesta Žilina kompletnú informáciu (aj s prílohami) pasportizácie miestnych komunikácií a diagnostiku stavu miestnych komunikácií vypracovaných Žilinskou univerzitou, o ktorej hovorí Informatívna správa o plnení uznesení č. 143/2009

zverejniť na web stránke Mesta Žilina projekt revitalizácie komunikácií, o ktorom hovorí Informatívna správa o plnení uznesení č. 143/200
zverejniť zmluvu o dielo aj s prílohami, ktorej predmetom je revitalizácia miestnych komunikácií v Žiline a o ktorej hovorí Informatívna správa o plnení uznesení č. 143/2009
predložiť konkrétny a presný zoznam ulíc, na ktorých sa v roku 2010 budú opravovať cesty, chodníky a rozširovať parkovacie miesta aj s uvedením jednotlivých navrhovaných financií na opravu konkrétnych ciest, chodníkov a na vytvorenie parkovacích miest a zverejniť ho  na web stránke Mesta Žilina
	berie na vedomie

	Informatívnu správu o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č. 145/2009

Plnenie:
ODa KS – na základe stanoviska vedúceho odboru:
K bodu 1 – zverejnené 
K bodu 2 – Zoznam komunikácií je vypracovaný a s poslancami okrajových mestských častí odkonzultovaný. Očakávajú stanovisko poslancov za VO 1-5
K bodu 4 – Zoznam bol vypracovaný a poskytnutý poslancom 
Odbor majetkový a právny – na základe stanoviska vedúceho odboru:
K bodu 3 - zmluva o dielo č. 87/2009/0/3 vrátane jej dodatku č. 1 sú zverejnené na web stránke mesta

Uznesenie č. 7/2010 – splnené
k Štúdii revitalizácie sadu mieru - informatívna správa Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 8/2010 – splnené - berie na vedomie
k Informácii o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 9/2010 – v procese hodnotenia na RO v Krakove
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11.1.2010, pre projekt: „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“  Mestské zastupiteľstvo v Žiline  schvaľuje:

Uznesenie č. 10/2010 – v plnení
k Návrhu na vypracovanie štúdie verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v termíne do 31. 7. 2010 vypracovať štúdiu potenciálnych verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov v meste Žilina pripraviť finančnú analýzu zdrojov a nákladov na realizáciu štúdie vybudovania týchto priestorov a predložiť ju na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Plnenie:
Materiál bol predložený na rokovanie MR konanej dňa 10. 08. 2010, pričom MR odporučila aby predložený materiál bol prerokovaný v Komisii pre územné plánovanie, výstavby a životného prostredia s vytypovaním  1 strategickej lokality a s dopracovaním  finančnej analýzu zdrojov a nákladov na realizáciu štúdie vybudovania  priestorov v zmysle schváleného uznesenia

Uznesenie č. 11/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu - zmena zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických osôb
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest I., s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 181, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest II., s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 131, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 36 416 754, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
návrh na zmenu v orgánoch Žilinského komunitného fondu, n. f., so sídlom Vysokoškolákov 22, 010 01 Žilina, IČO 36 149 837, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú členku dozornej rady Mgr. Ingrid Dolníkovú, nar. 30.12.1961
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., so sídlom Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO 31 590 250, a to namiesto člena dozornej rady Ing. Martina Sukupčáka, nar. 5.11.1948 nového člena dozornej rady  Ing. Ivana Mokrého, nar. 06.11.1956
návrh na zmenu v orgánoch združenia právnických osôb Vedecko-technologický park Žilina, so sídlom Moyzesova 20, 010 01 Žilina, IČO 37 807 196, a to namiesto členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú členku dozornej rady JUDr. Elenu Krausovú, nar. 25.09.1958

Plnenie:
V plnení. 1., 2., 3., 5., 6. – bolo konané valné zhromaždenie, na ktorom došlo k schváleniu zmien v orgánoch. V súčasnosti sa pripravuje zápis uvedených zmien do  obchodného registra, návrhy ktorý budú v najbližších dňoch podané príslušnému registrovému súdu.


Uznesenie č. 12/2010 - splnené
k Návrhu - prevod správy majetku Mesta Žilina Centru voľného času, Pivovarská 1, Žilina

Uznesenie č. 13/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu - vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, I. etapa – schválenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie dohôd o urovnaní a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a z nich vyplývajúcich prevodov vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Žilina ako kupujúcim, a nižšie uvedenými vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe ktorých Mesto Žilina nadobudne nižšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/m², nasledovne:
	Vladimír Korman, časť EKN parc. č. 2186, orná pôda o výmere 892 mﾲ892 m², zapísaná na LV č. 1202, za dohodnutú cenu 30.167,44 €,

Božena Pechová, časť EKN parc. č. 2183, orná pôda o výmere 1107 mﾲ1107 m², zapísaná na LV č. 1347, za dohodnutú cenu 37.438,74 €,
Anna Štalmašková, časť EKN parc. č. 2179, orná pôda o výmere 447 mﾲ447 m², zapísaná na LV č. 2404, za dohodnutú cenu 15.117,54 €,
Milan Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 mﾲ273,5 m² (výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 mﾲ209,5 m² (výška podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
Juraj Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 mﾲ273,5 m² (výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 mﾲ209,5 m² (výška podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
Oľga Barčíková, časť EKN parc. č. 2159/2, orná pôda o výmere 582 mﾲ582 m², zapísaní na LV č. 2412, za dohodnutú cenu 19.683,24 €,
Pavol Barčík, časť EKN parc. č. 2159/1, orná pôda o výmere 434 mﾲ434 m², zapísaná na LV č. 2411, za dohodnutú cenu 14.677,88 €,
Mária Lalinská, Irenej Lalinský a Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 10.436,85 €,
Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Mária Lalinská, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Irenej Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Ing. Jaroslav Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 1.157,25 mﾲ1.157,25 m² (výška podielu 270/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 39.138,20 €,
Libor Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 385,75 mﾲ385,75 m² (výška podielu 90/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 13.046,06 €,
Ján Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
Peter Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
František Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €.
Plnenie: 
Kúpne zmluvy boli uzatvorené, v súčasnosti sa s príslušnou správou katastra pripravujú návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 14/2010 – schvaľuje – nenaplnené
k Návrhu - Schválenie zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku a schválenie dodatku k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina, Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s., pričom predmetom zmluvy bude odkúpenie hnuteľného majetku Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. – hmotného výsledku realizovanej prvej etapy modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina (v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 27.4.2006 k zmluve o dielo č. D/4/039/P1/Z001), ktorý bude presne špecifikovaný v súlade s vykonanou inventarizáciou tak, aby bol vždy určiteľný - Mestom Žilina za cenu diela zníženú o amortizáciu zaplatenú mestom Žilina na základe Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina ku dňu účinnosti zmluvy s tým, že táto zmluva nadobudne účinnosť, ak nastane aspoň jedna z nasledovných skutočností: Mesto Žilina neplní platobné povinnosti zo Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia po dobu dlhšiu ako tri mesiace; na Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo sa voči Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. vedie konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie alebo vstúpil do likvidácie; porušenie aspoň jedného zo stanovených finančných kovenantov Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. Súčasťou zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina, Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s. bude dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k predmetu kúpy tak, že vlastníkom predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., pričom táto dohoda nadobudne účinnosť dňom jej podpísania. 
Plnenie: 
Vzhľadom na skutočnosť, že nebol prijatý 2. Bod navrhovaného uznesenia neboli naplnené podmienky, ktoré Dexia banka stanovila, čím vyhodnotila že nie sú splnené podmienky k prístupu podpisu dohody – a podpisu dohody nedošlo. Toto uznesenie nebude naplnené. 

Uznesenie č. 15/2010 – schvaľuje  - splnené
k Návrhu na prevod nehnuteľností  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
KZ 92/právne/2010 zo dňa 30.03.2010 za cenu 1,– € 

Uznesenie č. 16/2010 – schvaľuje - splnené
k Návrhu na prevod nehnuteľností   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prijatie daru - Verejného osvetlenia  stavebného objektu SO-13 na pozemkoch parc.č.KN-C 7637/1, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 62, 64, 66, 67, 68 v k. ú. Žilina od investora stavby – Diverso Žilina, s.r.o., Ružová dolina 8, Bratislava v rámci stavby: „Arboreum Žilina Vlčince II“ na ul. Bulharská a Obežná v k. ú. Žilina
Darovacia zmluva zo dňa 07.04.2010  

Uznesenie č. 17/2010 – splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 4451/5, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou ev.č. 919 a jeho odpredaj Ing. Martinovi Tomicovi, bytom Gabriela Povalu 2439/18 v Žiline za cenu 50,– €/m2
KZ 154/právne/2010 na cenu 950,– €. Návrh na vklad  na správe katastra povolený.  
	
Uznesenie č. 18/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
KZ 32/právne/2010 zo dňa 08.03.2010, celková hodnota  950 € 

Uznesenie č. 19/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
KZ 37/právne/2010 zo dňa 15.03.2010, celková hodnota 900 € 

Uznesenie č. 20/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1234/9  zast.pl. o výmere 19 m2  v zmysle geometrického plánu č. 116-2009 v k. ú. Žilina ul. Na Šefranici  pod existujúcou garážou ev.č. 714 a jeho odpredaj p. Adamovi Vrábelovi, bytom A. Trizuliaka 311/44, Gbeľany za cenu 50,– €/m2
Kúpna zmluva v rokovaní 

Uznesenie č. 21/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Kúpna zmluva 36/právne/2010 zo dňa 15.03.2010 

Uznesenie č. 22/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Uznesením bolo naplnené vkladové konanie kúpnej zmluvy 171/právne/2009  a vklad uvedenej KZ bol povolený 03.03.2010 pod č. V- 6201/09 

Uznesenie č. 23/2010 – schvaľuje – splnené
k Návrhu na schválenie nájomnej zmluvy  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Mestom Žilina ako prenajímateľom a Rímskokatolíckou cirkvou – Žilinskou diecézou v Žiline ako nájomcom, a to nájom nehnuteľností – CKN parciel č. 555 a 557 v k.ú. Žilina, obidve parcely zastavané budovou CZŠ Romualda Zaymusa, pričom nájom sa uzavrie na dobu určitú v trvaní 15 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1 €
Plnenie: 
Nájomná zmluva na dobu nájmu 15 rokov bola uzatvorená dňa 18.3.2010.

Uznesenie č. 24/2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	aby cestou odboru hlavného architekta zabezpečil plán hrobových miest na cintorínoch v správe mesta Žilina. Jedná sa o voľné hrobové miesta (VO č. 8) v termíne do 30.06.2010

Plnenie: Stanovisko ODaKS:
na plánované rozšírenia cintorínov Trnové a Vranie sa spracovávajú príslušne projektové dokumentácie, v ktorých budú vyznačené i jednotlivé hrobové polia a určené trasy peších komunikácií. Takéto zjednodušené dokumentácie sa pripravujú i pre cintoríny Pov.Chlmec,  Zádubnie, Zástranie a Budatín. V časti Brodno prebiehajú rokovania s cirkvou o rozšírenie pozemku pre zábez pod cintorín, po uzatvorením dohody bude úloha plnená aj v tejto časti.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	vyhlásiť úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 najneskôr do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina  


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	vyhlásiť úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 najneskôr do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom

 
K VZN č. 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010 a 5/2010
VZN č. 1/2010 – 5/2010 primátor mesta podpísal 19.02.2010, pričom boli zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.2.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 22.02.2010.
Účinnosť všetky nadobudli 15. Dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 09.03.2010.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné v na Mestskom úrade v Žiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.


Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dochádzka poslancov na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 16.2.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 18.2.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 19.02.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.2.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doručené v elektronickej podobe 22.02.2010.




z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.04.2010

Uznesenie č. 25/2010 – berie na vedomie
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK

Uznesenie č. 26/2010 – berie na vedomie
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009 

Uznesenie č. 27/2010 - splnené
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Na rokovaní MZ konanom 28. 06. 2010 bola predložená Správa o plnení  uznesenia č. 27/2010.

Uznesenie č. 28/2010 - schvaľuje
k Správe o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 29/2010 – berie na vedomie
k Správe o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009   Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 30/2010 – berie na vedomie
k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009-31.12.2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 31/2010
k Správe o činnosti a hospodárení MsHK Žilina, a.s.  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá 
	MsHK Žilina, a.s. zabezpečiť všetky účtovné doklady na poslaneckú kontrolu, ktorá bude vykonaná dňa 11.05.2010 o 09,00 hod.

Plnenie: 
Na základe stanoviska MsHK Žilina, a.s. účtovné doklady boli v stanovený termín pripravené a predložené na avizovanú poslaneckú kontrolu. Kontroly sa zúčastnil poslanec Groma, ktorý si prezrel účtovné doklady a v niektorých prípadoch si vyhotovil fotokópie z účtovných dokladov. Výsledok v čase výkonu kontroly nebol prezentovaný. 

Uznesenie č. 32/2010 – v plnení
k Správe o činnosti a hospodárení MsHK Žilina, a.s. Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zaväzuje predsedu dozornej rady MsHK Žilina, a.s.
	účelovým viazaním dotácií v roku 2010

	698 406,-€ 	na použitie záväzkov – predovšetkým na zaplatenie dodávateľských úverov, leasingových splátok a iných dodávateľských faktúr z minulých období

423 594,-€	na energie v roku 2010, na opravy v roku 2010, na iné prevádzkové náklady – spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod.
	celkom		1 122 000,-€
Plnenie: 
Spoločnosti bolo zaslané rozpočtové opatrenie, ktoré definovalo a vymedzovalo účelové viazanie použitia schválených finančných prostriedkov v zmysle prijatého uznesenia. K termínu 30. 06. 2010 spoločnosť MsHK Žilina, a.s. doručila na odbor ekonomický plnenie rozpočtu s definovaním účelu použitia poskytnutých  zdrojov . Deklarované čerpanie je v súlade s uznesením. 

Uznesenie č. 33/2010 – berie na vedomie
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010-2012   Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 34/2010 - schvaľuje
k Programovému rozpočtu mesta Žilina na rok  2010-2012  Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 35/2010 - schvaľuje
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky  Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 36/2010 – berie na vedomie
k Informatívnej správe o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013   Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 37/2010 – berie na vedomie
k Informácii o vzdaní sa funkcie likvidátorky Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“ 

Uznesenie č. 38/2010 – berie na vedomie
k Informatívnej správe k plneniu uznesenia č. 6/2010  

Uznesenie č. 39/2010 – schvaľuje –  splnené
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Uznesenie č. 40/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie IBV–Trnovka  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie IBV – Trnovka
Plnenie:
Na základe stanoviska OHA prebehla súťaž – prieskumom trhu na výber spracovateľa Urbanistickej štúdie IBV-Trnovka. Zmluva je podpísaná. Boli zadané úlohy a termín na spracovanie štúdie plynie v zmysle dojednaných podmienok. Urbanistická štúdia je odovzdaná. Komisia územného plánovania a stavebného poriadku neodporučila predložiť štúdiu na rokovanie MZ bez prerokovania v príslušnej mestskej časti. Po prerokovaní v príslušnej mestskej časti bude štúdia predložená na rokovanie MZ. 

Uznesenie č. 41/2010 – schvaľuje 
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05.02.2010, pre projekt: „Zelené oázy v mestách“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
predloženie žiadosti o NFP v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05. 02. 2010 z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie projektu „Zelené oázy v mestách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
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 594,50 €


Plnenie:
Žiadosť o NFP bola podaná v termíne na RO. V schvaľovacom konaní mesto nebolo úspešné. Dňa 17. 05. 2010 bola vypísaná 3. Výzva na podávanie žiadostí, projekt bude opätovne podaný. 

Uznesenie č. 42/2010 – schvaľuje 
k Návrhu na schválenie - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP, Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry CR, oblasť podpory 3.2b – Neinvestičné aktivity v CR, pre projekt: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3.2b - 2010/01 za účelom realizácie projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 15 000,00 €
Plnenie:
Žiadosť o NFP bola podaná v termíne na RO, v súčasnosti je projekt v štádiu hodnotenia a schvaľovania.
Žiadosť bola RO schválená. Začínajú prípravné práce pred zahájením implementácie projektu. 

Uznesenie č. 43/2010 - schvaľuje
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001, pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy KaHR - 22VS-1001, opatrenia  2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“, ktorý je realizovaný mestom Žilina
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 13 157,89 €
Plnenie:
Projektová dokumentácia a žiadosť o NFP je v štádiu spracovávania, projekt bude podaný na RO  do termínu 28. 06. 2010. Žiadosť  bola dňa 28. 06. 2010 podaná na RO – MH SR. 

Uznesenie č. 44/2010 – schvaľuje -   splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie kúpnej zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Žiline  - uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Žilina ako kupujúcim a Ing. Jozefom Pokorným ako predávajúcim, a to na kúpu nehnuteľností – CKN parciel č. 2166/5 – záhrady o výmere 459 m², 5807/23 – záhrady o výmere 9 m², 6696/4 – záhrady o výmere 182 m² a 6697/5 – záhrady o výmere 111 m², vedených v k.ú. Žilina, pričom kúpa uvedených parciel je potrebná k realizácií výstavby cyklotrasy – „Cyklistická komunikácia H 3 v meste Žilina“, za kúpnu cenu vo výške 25 €/m², t.j. spolu 19.025 €
Plnenie:
Vklad vlastníckeho práva do KN bol Správou katastra Žilina povolený a bol uskutočnený zápis zmeny do KN na základe kúpnej zmluvy č. 91/2010.

Uznesenie č. 45/2010 – schvaľuje - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, II. etapa – schválenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv (a z nich vyplývajúcich prevodov vlastníctva nehnuteľností) medzi Mestom Žilina ako kupujúcim, a nižšie uvedenými (spolu)vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe ktorých Mesto Žilina nadobudne nižšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/ m², nasledovne:
	pozemok EKN 2151/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 1402, o výmere 905 m2, od: 
	Dorčíková Anna, rodená Kurejová, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 3/20-iny (na podiel pripadá výmera 135,75 m²) za dohodnutú cenu € 4.591,07,
	Šuteková Jozefa, rodená Dorčíková; Dorčíková Ľubomíra, rodená Dorčíková a Miroslav Dorčík, právni nástupcovia – zákonní dedičia – po spoluvlastníčke pod B2 Dorčíkovej Jozefe, rodenej Štalmachovej, s výškou podielu pod B2 1/10-ina (na podiel pripadá výmera 90,50 m²), za dohodnutú kúpnu cenu € 3.060,71,

Michulková Božena, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B3 s výškou podielu 2/30-iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47,
	Požoniová Anna, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B5 s výškou podielu 2/30-iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47,
	Šuteková Jozefa, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B6 s výškou podielu 2/30-iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47,
	Mráz Milan, spoluvlastník pod B7 s výškou podielu 2/10-iny (na podiel pripadá výmera 181 m²), za dohodnutú kúpnu cenu € 6.121,42,
	Šuteková Jozefa, rodená Dorčíková, spoluvlastníčka pod B8 s výškou podielu 3/20-iny (na podiel pripadá výmera 135,75 m²), za dohodnutú cenu € 4.591,07,
	Ftorková Daniela, rodená Ftorková, spoluvlastníčka pod B9 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel pripadá výmera 181 m²), za dohodnutú cenu € 6.121,42.
 
	pozemok EKN parc. č. 2160/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 1404, o výmere 235 m²,
	pozemok EKN parc. č. 2161/2, orná pôda, zápis na LV č. 1404, o výmere 1507 m	od:
	Lalinská Berta, rodená Kmeťková, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 4/10-iny (na podiel pripadá výmera 696,80 m²) za dohodnutú cenu € 23.565,78,
	Závodská Alžbeta, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,
	Pijalová Mária, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B6 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,
	Jalovecká Daniela, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B7 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,

Lalinský Viliam, spoluvlastník pod B8 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,
Lalinský Peter, spoluvlastník pod B9 s výškou podielu 1/10-ina (na podiel pripadá výmera 174,20 m2), za dohodnutú cenu € 5.891,44,
Michulek František, spoluvlastník pod B10 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel pripadá výmera 348,40 m2), za dohodnutú cenu € 11.782,89,
Slaná Janka, Ing., spoluvlastníčka pod B11 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel pripadá výmera 348,40 m2), za dohodnutú cenu € 11.782,89.

	pozemok EKN parc. č. 2196/6, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2085,  o výmere 946 m2, od:
	Krivošová Marta, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,

Krivošová Marta, rodená Gápová; Vajcíková Oľga, rodená Gápová; Tomášková Beatrix, rodená Gápová; Desát Jaroslav a Gápová Ivatea, rodená Gápová, všetci právni nástupcovia – zákonní dedičia – po spoluvlastníkovi pod B3 Gápovi Dominikovi, s výškou podielu pod B3 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú kúpnu cenu € 5.332,29,
Vajcíková Oľga, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,
Tomášková Beatrix, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod Bž s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,
Desát Jaroslav, spoluvlastník pod B7 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,
Gápová Iveta, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B8 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29.  

	pozemok EKN parc. č. 2165/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 2379, o výmere 492 m2, od:
	Špániová Jozefa, rodená Barčíková, vlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/1-ina, za dohodnutú cenu € 16.639,44.


	pozemok EKN parc. č. 2196/11, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1425, o výmere 856 m2, od:
	Harzek Rudolf, spoluvlastník pod B2 s výškou podielu 1/2-ica (na podiel pripadá výmera 428 m2), za dohodnutú cenu € 14.474,96,

Sedlačková Marta, rodená Závadská, spoluvlastníčka pod B3 s výškou podielu 1/2-ica (na podiel pripadá výmera 428 m2), za dohodnutú cenu € 14.474,96.  

	pozemok EKN parc. č. 2162/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 2380, o výmere 3632m2,

pozemok EKN parc. č. 2174, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere 550 m2, 
pozemok EKN parc. č. 2175, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere 594 m2,
pozemok EKN parc. č. 2176, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere  1582 m2, od:
	Binková Viola, rodená Jánošíková, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/3-ina (na podiel pripadá výmera 2.119,33 m2), za dohodnutú cenu € 71.675,85,
Mýttová Jana, MUDr., rodená Veličová, spoluvlastníčka pod B2 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 1059,66 m2), za dohodnutú cenu € 35.837,92,
Dorčík Dušan, spoluvlastník pod B3 s výškou podielu 1/3-ina (na podiel pripadá výmera 2.119,33 m2), za dohodnutú cenu € 71.675,85,
Hodásová Elena, rodená Veličová, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 1059,66 m2), za dohodnutú cenu € 35.837,92.
 
	pozemok EKN parc. č. 2171, orná pôda, zapísaný na LV č. 1263, o výmere 3086 m2, od:
	Čechovič Jozef, spoluvlastník pod B33 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 77,15 m²77,15 m², za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
	Čehovič Peter; Čechovič Jozef, Ing. a Čechovič Ján všetci právni nástupcovia – zákonní dedičia (popri Márii Lalinskej, Ing. Juliánovi Lalinskom a Irenejovi Lalinskom) – po spoluvlastníčke pod B1,6,14,22 Lalinskej Alfonzii, rodenej Lalinskej, s výškou podielu spolu 72/720-ín (na podiel pripadá výmera 308,60 m2), za dohodnutú kúpnu cenu € 10.436,85

Plnenie: 
Väčšina kúpnych  zmlúv je už uzatvorená, pre veľký počet účastníkov, potrebu overovania veľkého množstva podpisov predávajúcich ako i dokončovanie 1. etapy vysporiadavania vlastníctva pozemkov (uznesenie č. 13/2010) nebolo možné doteraz uzatvoriť všetky zmluvy. Pokračuje sa vo finalizácii podpisovania zmlúv. Následne budú vypracované a podávané návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.

Uznesenie č. 46/2010 – schvaľuje – splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na zverenie majetku Mesta Žilina do správy Základnej škole, Rybné námestie 1, Žilin Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zverenie majetku Mesta Žilina do správy Základnej škole, Rybné námestie 1, Žilina, IČO: 37 982 907, a to dlhodobého hmotného majetku v hodnote 17 428,47 €, drobného hmotného majetku v hodnote 58 766,69 €, nehmotného majetku v hodnote 1786,25 €, majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii v hodnote 5924,28 €, t.j. majetok spolu v hodnote 83 905,69 €
Plnenie: Zmluva o zverení majetku do správy bola podpísaná 26.4.2010.

Uznesenie č. 47/2010  - schvaľuje – splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie zámeru vybudovania hromadnej garáže s ihriskom na sídlisku Hájik  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zámer vybudovania hromadnej garáže na sídlisku Hájik v lokalite medzi Petzvalovou a Baničovou ul. formou obchodnej verejnej súťaže
Plnenie: 
Na základe uvedeného uznesenia MsÚ v Žiline v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina vykonal všetky potrebné kroky nevyhnutné na vykonanie súťaže:
	primátor vymenoval výberovú komisiu

zámer vrátane podmienok bol zverejnený na internetovej stránke mesta od 31.5.2010 do 16.6.2010 vrátane  na úradnej tabuli ako aj v dvoch regionálnych týždenníkoch
v určenej 15-dňovej lehote bola doručená jedna obálka
dňa 6.7.2010 uskutočnila výberová komisia otváranie návrhov, pričom skonštatovala doručenie jednej ponuky od STAVOEXPORT ŽILINA, s.r.o.
dňa 23.7.2010 výberová komisia vyhodnotila ponuku a rozhodla dať odporúčanie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline.
Priebeh súťaže splnil všetky požadované formálne náležitosti a je v kompetencii Mestského zastupiteľstva v Žiline rozhodnúť o prijatí návrhu riešenia. Tento návrh a odporúčanie komisie je predmetom samostatného materiálu predkladaného na augustové rokovanie MsZ.

Uznesenie č. 48/2010 – schvaľuje – splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 6163/16, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského – areál Stavebnej fakulty ŽU  pod existujúcou garážou č. s. 6473, a jeho odpredaj,  prof. Ing. Jánovi Benčatovi, PhD., bytom P.O. Hviezdoslava 977/19 Teplička nad Váhom za cenu  50,– €/m2
Plnenie: 
KZ 152/právne/2010 na celkovú cenu 900,– €  Návrh na vklad  na správe katastra povolený.  

Uznesenie č. 49/2010
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 6429, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou garážou ev.č. 1260, a jeho odpredaj,  Ing. Ignácovi  Macurovi,  bytom Hlinská 20, Žilina za cenu 50,– €/m2

Plnenie: KZ 293/právne/2010 na celkovú sumu 900,– €  v procese zaplatenia KC – dovolenky
  
Uznesenie č. 50/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 6410, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou garážou ev.č. 1250, a jeho odpredaj,  p. Jaroslave Bořutovej, bytom Jarná 8, Žilina za cenu 50,– €/m2
Plnenie:  KZ č. 223/právne/2010 na celkovú sumu 900,– €. Prebieha proces vkladovania.

Uznesenie č. 51/2010 – schvaľuje  -  splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 455/12, orná pôda o výmere 4 m2 v zmysle GP 10947264-6/2009 v k. ú. Brodno,  a jeho odpredaj  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov,  p. Pavlovi Lazarovi, bytom M.R. Štefánika 20, Žilina za cenu 30,– €/m2
KZ 171/právne/2010 na celkovú cenu 120,– €. Návrh na vklad  na správe katastra povolený.  

Uznesenie č. 52/2010 – schvaľuje – splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1561/72, zast. pl. o výmere 16 m2 v k. ú. Trnové a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Ľudovítovi Hodásovi, bytom Trnové-Rakové 81/31, Žilina za cenu 50 €/m2
KZ 170/právne/2010 na celkovú cenu 800,–  €. Návrh na vklad  na správe katastra povolený.  

Uznesenie č. 53/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to dielov „3 a 4“ z parc.č.KN-C 1234/1, zast. pl. o celkovej výmere 6 m2  v zmysle GP 116-2009 v k. ú. Žilina, ul. Fedora Ruppeldta, a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov,  p. Margite Repkovej, bytom Fedora Ruppeldta č. 3 Žilina za cenu 50,– €/m2
Kúpna zmluva 273/právne/2010 na celkovú sumu 300,–  € v procese zaplatenia KC – dovolenky

Uznesenie č. 54/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina,  a to garáže č. s. 4352, postavenej na pozemku parc.č.KN-C 2451/5, zast. pl. o výmere 22 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. ú. Žilina, ul. Moyzesova, a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Pavlovi Rehákovi, bytom Juraja Závodského 125/72, Žilina za cenu 50,– €/m2 za pozemok a garáž za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
KZ 179/právne/2010 na celkovú cenu 4 719,92 €. Prebieha proces vkladovania.
(ZP na stavbu 3 420,–  €, fa za vypracovanie ZP 199,92 €, cena za pozemok  1 100,– €) 

Uznesenie č. 55/2010 – schvaľuje – splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina a to častí  parc.č.KN-C 7742, ostat.pl. o výmere cca 169 m2,  parc.č.KN-C 7749, ostat.pl. o výmere cca  879 m2, parc.č.KN-C 7750, zast. pl. o výmere cca 99 m2, parc.č.KN-C 7748/6, zst. pl. o výmere cca 200 m2 , a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, spoločnosti OMNITON Žilina s.r.o.,  IČO : 44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku,
zámenu častí pozemkov a to  parc.č.KN-C 7748/5, zast.pl. o výmere cca 50 m2  vo vlastníctve OMNITON Žilina s.r.o., IČO : 44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 Žilina  s časťou parc.č.KN-C 7748/6, zast.pl. vo vlastníctve Mesta Žilina o výmere cca 50 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov,
	zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina ako povinného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť v prospech spoločnosti OMNITON Žilina s.r.o., IČO: 44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 Žilina,  ako oprávneného z vecného bremena  výstavbu parkoviska na časti parc. č. KN – C 7749, ostat.pl. o výmere cca 600 m2, pričom vybudované parkovisko zostane v bezodplatnom neobmedzenom užívaní Mesta Žilina a výstavbu nadstavby parkoviska  na časti parc. č.  KN – C 7750 , zast. pl. o výmere cca 2000 m2 bez obmedzenia funkcie parkoviska nad ktorým sa má nadstavba realizovať s výnimkou času realizácie stavby.
Presná výmera všetkých vyššie uvedených parciel, ktoré budú tvoriť predmet zmluvy na všetky tri právne úkony, bude definovaná geometrickým plánom.   
Plnenie:
Kúpna a zámenná zmluva ev. č. 261/2010 na celkovú sumu 30 700,– €  - Správou katastra povolený vklad. 
(znalecký posudok 66/2010 vo výške 30 700,– €  na pozemok + za vyhotovenie ZP zaplatili samostatnou faktúrou. 
Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. 262/2010 bezodplatne – Správou katastra povolený vklad.

Uznesenie č. 56/2010 – schvaľuje  - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prebytočnosť nehnuteľného majetku parc.č.KN-C 7664/3, zast. pl. o výmere 300 m2 v zmysle geometrického plánu 12/2009 v k. ú. Žilina, ul. Ľubľanská a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Jozefovi Mravcovi, bytom Záhradná 444, Strečno za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

KZ 274/právne/2010 zo dňa 14.07.2010  v celkovej výške 10 548,75 € 
(znalecký posudok 74/právne/2010 vo výške 10 400,– € za pozemok +  fa za ZP vo výške 148,75 ) 
 
Uznesenie č. 57/2010  - schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to trafostanice typu KIOSK č. s. 8368  spolu s prípojkou NN a  pozemkom parc.č.KN-C 6144/12 v zmysle geometrického plánu č. 10947 264-14/2006,  zast. pl. o výmere 4 m2 v k. ú. Žilina, Bratislavská ul. a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa,  na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, SSE-Stredoslovenská energetika-distribúcia a. s. so sídlom ul. Republiky 5, Žilina, IČO : 36 442 151 za cenu určenú znaleckým posudkom
KZ sa pripravuje, SSE  a. s. dňa 24.05.2010 priniesla vyhotovené znalecké posudky. KZ v riešení.
Uznesenie č. 58/2010   Mestské zastupiteľstvo v Žiline - splnené
ukladá 
	náčelníkovi Mestskej polície Žilina, aby zabezpečil od 20.04.2010-26.04.2010 kontrolu vjazdu nákladných vozidiel do pešej zóny a na najbližšom MsZ podal poslancom správu, koľko nákladných vozidiel vošlo do pešej zóny s povolením MsÚ, koľko vozidiel nemalo povolenie na vjazd do pešej zóny a druhy sankcií, ktorými boli vodiči za priestupky riešení

Plnenie:
Informatívna správa z vykonanej kontroly bola predložená na rokovanie MZ 28. 06. 2010



Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010  - schvaľuje
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
VZN č. 6/2010 primátor mesta podpísal 27.04.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 27.04.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 27.04.2010.
Účinnosť nadobudlo 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 12.05.2010.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné v na Mestskom úrade v Žiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dochádzka poslancov na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.04.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.04.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 27.04.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 27.04.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doručené v elektronickej podobe 27.04.2010.



z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.06.2010

Uznesenie č. 59/2010 – v plnení
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Elene Šutekovej, hlavnej kontrolórke mesta
	v zmysle zákona o obecnom zriadení predložiť poslancom kontrolnú správu bez vyčiernených častí e-mailom

	berie na vedomie

	Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline

Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK


Uznesenie č. 60/2010 – v plnení
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Žilina na 2. polrok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na zmenu: bod 2 ods. 2.6.

kontrola plnenia opatrení stanovených na základe nálezu a vyhodnotenie ich plnenia do 27.8.2010 a následne predložená na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva
	Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 2. polrok 2010

	poveruje

	hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti


Uznesenie č. 61/2010 – berie na vedomie
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 – Vyhodnotenie plnenia uznesení č. 27/2010 a č. 58/2010 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Žilina konaného dňa 19.04.2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	Vyhodnotenie plnenia uznesení č. 27/2010 a č. 58/2010 k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Žilina konaného dňa 19.04.2010


Uznesenie č. 62/2010
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2009

	ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 

	prijať opatrenia pre odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z  odporúčaní  uvedených v Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra


Uznesenie č. 63/2010  -  schvaľuje - splnené
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Uzatvorenie dodatku  č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Brodno 110, Žilina, IČO: 37811789  č.j. 410/2004 zo dňa 14.12.2004
 Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, IČO: 37810901 č.j. 407/2004 zo dňa 14.12. 2004
 Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, IČO: 37904817 č.j. 25564/2008 zo dňa 27.08.2008 
 Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, IČO: 37905040 č.j. 408/2004 zo dňa 14.12.2004 
 Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina, IČO: 37811762 č.j. 409/2004  zo dňa 14.12.2004 
Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, IČO: 37813064  č.j. 411/2004 zo dňa 14.12.2004
Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina,  IČO: 37812882  č.j. I/8/2002 zo dňa 01.07.2002 
Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Martinská 20, Žilina,  IČO: 00624128  č.j. 3325/93 zo dňa 08.11.1993 
Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Námestie mladosti 1, Žilina, IČO: 37815091  č.j.  10/2003 zo dňa 14.01.2003
Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, V.  Javorku 32, Žilina, IČO:  37812904 č.j. I/11/2002  zo dňa 01.07.2002
Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Jarná 20, Žilina, IČO: 37813277 č.j. I/7/2002 zo dňa 01.07.2002
Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Lichardova 24, Žilina,  IČO: 37812891 č.j. I/13/2002  zo dňa 01.07.2002 
Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Hollého 66, Žilina, IČO: 37810821 č.j. 02/002861  zo dňa 22.04.2002 
Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Limbová 30, Žilina,  IČO: 37810880 č.j. 02/002861  zo dňa 22.04.2002
Uzatvorenie dodatku č. 6 k zriaďovacej listine  Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina,  IČO: 37810898 č.j. 02/002861 zo dňa 22.04.2002
Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Žilina, IČO:  37810961 č.j.02/002861 zo dňa 22.04.2002 
Uzatvorenie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina,  IČO: 37903705 č.j. 25601/2008 zo dňa 28.08.2008 
Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya,  Dolný Val 12, Žilina, IČO: 37813358  č.j. 1/22/2002 zo dňa 01.07.2002
Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina,  IČO: 37813412 č.j. I/20/2002 zo dňa 01.07.2002 
Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  Základnej umeleckej školy, Gaštanová ulica 8327/56A, Žilina, IČO:  37813480  č.j. I/21/2002 zo dňa 01.07.2002
Plnenie:
Dokumenty sú vypodpisované a doručené štatutárom škôl. Platnosť nadobudli v zmysle stanoveného termínu v dokumentoch. 


Uznesenie č. 64/2010 - schvaľuje
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Česko-Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci tretej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 17.05.2010, pre projekt: „Zelené oázy v mestách“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
predloženie žiadosti o NFP v rámci tretej výzvy na predkladanie žiadostí  o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie projektu „Zelené oázy v mestách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
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   594,50 €
Plnenie:
Žiadosť bude podaná v 32. týždni  2010

Uznesenie č. 65/2010  - schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 690/21, zast.pl.  o výmere 9 m2 v k. ú. Strážov pod existujúcou trafostanicou, a jeho odpredaj, SSE-D Žilina IČO 36 442 151,  so sídlom Republiky 5 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom
Plnenie: Stredoslovenská energetika vyhotovuje znalecký posudok. 

Uznesenie č. 66/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to dielov „2 a 3“ z neknihovanej PK parc.č. 5859 a 5860 k parc.č.KN-C 5186/43, zast.pl. o výmere 38 m2 v zmysle GP 132/2009 v k. ú. Žilina, ul. Hlboká cesta,  a jeho odpredaj p. Štefánii Ozaniakovej, bytom Hlboká cesta 1690/38 Žilina za cenu 50,– €/m2
KZ v riešení

Uznesenie č. 67/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 27 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
Plnenie:  Odbor právny a majetkový objednal vyhotovenie znaleckého posudku

Uznesenie č. 68/2010  - schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 765/29, t.t.p. o výmere 113 m2 v zmysle GP 13/2008 v k. ú. Budatín, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Kataríne Hollej, bytom Jesenského 1077/20 Žilina za cenu 40,– €/m2
 
Uznesenie č. 69/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 415/7, zast.pl. o výmere 9 m2 v zmysle GP 17/2010 v k. ú. Bytčica, a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Ivanovi Cimrákovi, bytom Pelhřimovská 5 Dolný Kubín za cenu 50,– €/m2

Uznesenie č. 70/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina,   a to časti pozemku parc.č.KN-C 1664/1, ostat.pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Považský Chlmec v záhradkárskej osade „Nad Jazerom“ a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Monike Pallovej, bytom Jedlíková 3426/25 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
Plnenie: Žiadateľka si objednala vyhotovenie GP a na  jeho základe bude objednaný znalecký posudok.

 Uznesenie č. 71/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 5828/1, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tulipánová, a jeho odpredaj,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Ing. Jozefovi Sikorovi, bytom Tulipánová 1851/5 Žilina za cenu 75,– €/m2
   
Uznesenie č. 73/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN–C 998/9, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hálkova, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Viliamovi Hornáčkovi-ŽIVO, so sídlom Prieložná 211/18 Žilina-Strážov za cenu 50,– €/m2
   

Uznesenie č. 74/2010 – schvaľuje – v plnení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku mesta Žilina formou dobrovoľnej dražby  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina – pozemok parc. č. 5396/18 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 412 m2, 5396/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3282 m2, 5396/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2 a budovy na parcele č. 5396/3 – dispečing MHD a na parcele č. 5396/8 – dielne
zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok podľa bodu 1. tohto uznesenia
odpredaj nehnuteľného majetku podľa bodu 1. tohto uznesenia formou dobrovoľnej dražby účastníkovi dražby s najvyšším podaním 
Plnenie: Prebieha verejné obstarávanie na výber dražobníka – poskytovateľa aukčných služeb. Následne na základe vypracovaného znaleckého posudku (ktorý bol vypracovaný spolu s geologickým prieskumom podložia celého areálu) bude vyhlásená  dražba v zmysle postupu podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Uznesenie č. 75/2010   Mestské zastupiteľstvo v Žiline – v plnení
zaväzuje hlavného kontrolóra
	preveriť, či povolenie na zriadenie sezónneho posedenia vo vnútrobloku Farského kostola, s dôrazom na čl. 4 odsek 16 VZN č. 7/2009, bolo v súlade s týmto VZN

Plnenie:
Bolo vydané poverenie na vykonanie kontroly so zadaním úlohy v zmysle schváleného uznesenia s termínom dokončenia procesu kontroly do konca augusta 2010. Výsledky budú prezentované v najbližšom termíne rokovania MZ. 

Uznesenie č. 76/2010  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá prednostovi mestského úradu
	aby uskutočnil rokovanie so starostami obcí žilinského okresu o spoločnom projekte na likvidáciu biologického odpadu

Plnenie:
Na základe stanoviska prednostu MsÚ v Žiline bol vykonaný pokus o pracovné rokovanie v zmysle zadaného uznesenia. Vzhľadom k tomu, že prednosta MsÚ v Žiline je riadiacim pracovníkom zodpovedným za chod MsÚ v Žiline,  starostovia toto stretnutie nepovažovali za rozhodujúce vzhľadom na problematiku a tému, ktorá mala byť predmetom rokovania. 
Primátor mesta Ivan Harman sa podujal a prisľúbil, že po letnom období osloví starostov obcí  žilinského okresu s cieľom prerokovať s nimi stratégiu a možnosti riešenia spoločného projektu na likvidáciu biologického odpadu. 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/2010
k Štatútu mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Štatút mesta Žilina

VZN č. 7/2010 primátor mesta podpísal 06.07.2010, pričom boli zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 08.07.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 08.07.2010.
Účinnosť nadobudlo 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta  23.07.2010.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné na Mestskom úrade v Žiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dochádzka poslancov na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 29.06.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 01.07.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 06.07.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 08.07.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doručené v elektronickej podobe 08.07.2010.



z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 16.07.2010

Uznesenie č. 77/2010 – v plnení
k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2009 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, že
	Prebytok rozpočtu mesta za rok 2009 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavuje sumu 1 291 543,82 €, ktorá bude v plnej výške použitá na tvorbu rezervného fondu mesta:  

	časť prebytku (prostriedkov rezervného fondu obce) -  v celkovej výške 924 278 € bola  zapojená do príjmovej časti rozpočtu mesta na rok  2010 prostredníctvom podpoložky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 454001 – prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 -2012 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 34/2010 zo dňa 19.4.2010) 
	časť prebytku vo výške 61 352,95 € - bude použitá na vykrytie straty Mestského divadla Žilina, príspevkovej organizácie mesta - za rok 2009 (Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 19.4.2010 uznesením č. 28/2010 schválilo Správu o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009), časť prebytku vo výške 60 000,00 €  bude použitá na spolufinancovanie výdavkov súvisiacich so vznikom a činnosťou  „Nízkoprahového centra na Bratislavskej ulici v Žiline “ - v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 2010 


	zostatok prebytku vo výške 245 912,87 € bude ponechaný v rezervnom fonde mesta na vykrytie budúcich výdavkov mesta  podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, v súvislosti s možným výpadkom dane z príjmov fyzických osôb


	schvaľuje 

	použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina za rok 2009 tak, ako je navrhnutý v  časti XII.  Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2009

finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta v  časti XI.  Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2009
celoročné hospodárenie Mesta Žilina s výhradami a prijíma nasledujúce opatrenia na odstránenie nedostatkov 
	Zostáva v platnosti: Vypracovať návrh odstránenia nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku, cenín a pohľadávok  pri dodržaní ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – boli prijaté opatrenia a Príkaz č. 1/2009 prednostu MsÚ v Žiline na odstránenie nedostatkov zistených ÚHK pri kontrole inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2008 – kontrola vyhodnotila čiastočne splnené 
	Spracovať návrh nových opatrení vyplývajúcich zo záverov Kontroly č. 04/2010 pre odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z Inventarizácie za rok 2009. 

Termín: do 31. 07. 2010			Zodp. prednosta MsÚ
	Po vysporiadaní sporných nezrovnalostí na majetku vedenom na podsúvahových účtoch, ktorý prešiel z II. účtovného okruhu, dokončiť proces zaradenia majetku do evidencie majetku  v rámci  riadneho účtovného okruhu mesta Žilina 

Termín: do 30. 11. 2010			Zodp.: vedúci OP a M
	Naplniť prijaté opatrenia vyplývajúce zo záverov Správy č. 21/2009 – Kontrola evidencie a vymáhania pohľadávok

	Spracovať prehľad pohľadávok po lehote splatnosti vyššej ako 120 dní k 30. 5. 2010 a tento predložiť odboru právnemu a majetkovému a do porady vedenia

		     Termín: 30. 6. 2010  			Zodp.: koordinátor prac. učtárne 	 v spol.so správcami pohľadávok
	Vyhodnotiť vymožiteľnosť týchto pohľadávok z legislatívneho hľadiska a určiť postup pri vymáhaní pohľadávok. Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť škodovej komisii s úplnou dokladovou štruktúrou. 

Termín: 30. 7. 2010			Zodp.: vedúci OP a M 
	Účtovné vysporiadanie daňových pohľadávok u kategórie „podniky v likvidácii“ ukončiť v kalendárnom roku po zistení ukončenia likvidácie.

		      Termín: v texte			Zodp.: koordinátor prac. učtárne a	Vedúci OP a M	
	Do 30-tich dní po skončení štvrťroka, predložiť vecne príslušným odborom pohľadávky po lehote splatnosti. Zároveň táto úloha neruší povinnosť mesačného odsúhlasovania účtovného stavu pohľadávok s vecne príslušnými odbormi.

		      Termín: trvale			Zodp.: koordinátor prac. učtárne
	Pripraviť návrh na možnosti metodickej podpory, rozšírenia licencie a priameho prepojenia ISS modulu pokladne s modulmi, ktoré tento spôsob úhrady nevyužívajú.

		      Termín: 31. 8. 2010  			Zodp.: vedúci OO a VS  v spolupráci s ved. odborov
	Pripraviť vnútorný riadiaci akt pre oblasť postupu činnosti pri výrube drevín a krovín v celom rozsahu, od prijatia žiadosti, cez rozhodovací proces, proces zúčtovania až po konečné finančné a vecné vysporiadanie.

		      Termín: 30. 9. 2010  			Zodp.: vedúci OSP a ŽP
	Naplniť prijaté opatrenia vyplývajúce zo záverov Správy č. 23/2009 – Kontrola evidencie záväzkov po lehote splatnosti

	Spracovať metodický pokyn pre zúčtovanie grantov v oddelenej evidencii od ostatných záväzkov a spôsobu kontroly vysporiadania finančných prostriedkov poskytnutých formou grantov aj s legislatívnym krytím ich vymožiteľnosti.

		      Termín: 30. 8. 2010			Zodp.: koordinátor prac. učtárne a Vedúci OP a M
	Aktualizovať Zásady obehu účtovných dokladov so zapracovaním poznatkov vyplývajúcich z praxe pri aplikácii podvojného účtovníctva. 

		      Termín: 30. 08. 2010			Zodp.: koordinátor prac. učtárne
	Naplniť opatrenia pre výraznejšie uplatňovanie práv správcu dane v oblasti miestnych daní, s cieľom na  zvýšenie platobnej disciplíny daňovníkov, s dopadom na proporcionálne napĺňanie príjmovej časti rozpočtu a s dôrazom na operatívne sledovanie a vymáhanie pohľadávok v oblasti miestnych daní – zostáva v platnosti aj vzhľadom na kontrolné zistenia a stanovené opatrenia  k Správe č. 07/2009.

		Termín: priebežne			Zodp. prac. odd. miestnych daní
	Zvýšiť dôraz na rozpočtovú disciplínu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tak, aby boli plne naplnené ustanovenia:  

	§ 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje  hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitorujú a hodnotia plnenia programov

§ 14 ods. 2  zákona č. 583/2004 Z. z. podľa ktorého príslušný orgán mesta vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú presun rozpočtových prostriedkov, resp. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. 
       Termín: priebežne                                    Zopd. Vedúci  pracovníci  MsÚ


Uznesenie č. 78/2010
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, že
	Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 1/2010  je vypracovaný na základe:

	finančného usporiadania výsledku  - prebytku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2009 v zmysle časti XII Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2009 
finančného usporiadania výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta v zmysle  časti XI  Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2009

skutkového stavu a nevyhnutných potrieb z prebytku rozpočtu mesta v roku 2010   
schvaľuje 
	zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2010 tak, ako je predložená


Uznesenie č. 79/2010
k Prekovaniu pozastavenia výkonu uznesenia č. 72/2010 nepodpísaním Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	pozastavenie výkonu uznesenia č. 72/2010 nepodpísaním

	ruší

1.   uznesenie mestského zastupiteľstva č. 72/2010 zo dňa 28.06.2010


 Uznesenie č. 80/2010   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline pripraviť a predložiť analýzu dopadu finančnej krízy na rozpočet Mesta a organizácie v zriaďovacej pôsobnosti mesta (DPMŽ, s.r.o.,  MsHK, a.s.,  Mestské divadlo Žilina, TIK mesta Žilina, p.o.)

Plnenie: 
Podľa stanoviska prednostu MsÚ bude predložená Informatívna správa na rokovaní MZ dňa 30. 8. 2010

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dochádzka poslancov na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 19.07.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 19.07.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 22.07.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 23.07.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doručené v elektronickej podobe 23.07.2010.




z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 30.08.2010

Uznesenie č. 81/2010 – berie na vedomie
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK

Uznesenie č. 82/2010 - schvaľuje
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 83/2010 - určuje
k Určeniu rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
1.Rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Žilina - plný úväzok na celé funkčné obdobie 2010-2014 

Uznesenie č. 84/2010 - určuje
k Určeniu volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	 8 volebných obvodov a 31 poslancov mestského zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010 nasledovne:

	Volebný obvod č. 1 – Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha	- 	5 poslancov 

Volebný obvod č. 2 – Hliny V-VII, Bôrik 	-	4 poslanci 
Volebný obvod č. 3 – Solinky 	-	5 poslancov 
Volebný obvod č. 4 – Vlčince	-	7 poslancov 
Volebný obvod č. 5 – Hájik	-	3 poslanci
Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka	-	2 poslanci
Volebný obvod č. 7 – Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota	-	2 poslanci
Volebný obvod č. 8 – Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie		-	3 poslanci
Uznesenie č. 85/2010 - schvaľuje
k Návrhu na schválenie – Zmluva o partnerstve medzi mestom Plzeň a mestom Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
podpis zmluvy o partnerstve medzi mestami Plzeň a Žilina

Uznesenie č. 86/2010 - schvaľuje
k Návrhu verejných priestorov pre voľný pohyb psov  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
doplnenie návrhu o rozpočtovú položku: dopad na rozpočet mesta, a to rozloženie nákladov na jednotlivé zóny, uvedené v návrhu verejných priestorov pre voľný pohyb psov
návrh definovať podmienky, čo je voľný pohyb psov
Návrh verejných priestorov pre voľný pohyb psov v znení schválených doplňujúcich návrhov

Uznesenie č. 87/2010 – berie na vedomie
k Informatívnej správe k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 80/2010 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Informatívnu správu k plneniu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 80/2010 zo dňa 16.7.2010

Uznesenie č. 88/2010
k Riešeniu bezbariérového prístupu do verejných toaliet na Hlinkovom námestí  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	predložiť návrh do 31.12.2010, a to vypracovať návrh – technické riešenie a dopad na rozpočet mesta, umožnenie vstupu hendikepovaných občanov na radnicu mesta a MsZ

	zaväzuje Ing. Viliama Mikuláša, prednostu mestského úradu, aby 

	zabezpečil realizáciu bezbariérového prístupu do verejných toaliet na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Buď formou výťahu, ktorý bol plánovaný v projektovej dokumentácii, alebo iným alternatívnym spôsobom v termíne do konca roku 2010


Uznesenie č. 89/2010 
k Výročnej správe MsHK Žilina, a.s. Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Výročnú správu MsHK Žilina, a.s. 

	ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu

	zabezpečiť finančné prostriedky na navýšenie dotácie Mesta Žilina pre MsHK Žilina, a.s. vo výške 425 000 €

	schvaľuje

	použitie finančných prostriedkov na úhradu strát spoločnosti MsHK Žilina, a.s. vytvorených v predchádzajúcich účtovných obdobiach vo výške 1 039 292,-€, a to nasledovne:

	zo schváleného rozpočtu na rok 2010 v zmysle uznesenia MZ zo dňa 19.04.2010 č. 32/2010 finančné prostriedky vo výške 698 406,-€

ďalej vo výške 340 886,-€ účelovým viazaním finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu mesta
	schvaľuje vymenovanie

	JUDr. Ľubomíra Jurigu-Brankoviča a Mgr. Mariána Zrníka do funkcie člena predstavenstva MsHK Žilina, a.s.

Patrika Gromu do funkcie člena dozornej rady MsHK Žilina, a.s.

Uznesenie č. 90/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 6440, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Rajecká pod existujúcou garážou ev.č. 1271,  a jeho odpredaj,  p. Jánovi Špánikovi, bytom Antona Bernoláka 70, Žilina za cenu 50,– €/m2



Uznesenie č. 91/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 4451/6, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského – areál Stavebnej fakulty ŽU pod existujúcou garážou ev. č. 920, a jeho odpredaj, Doc. Ing. Ondrejovi Podolcovi, CSc., bytom Čajakova 2, Žilina za cenu 50,– €/m2
  
Uznesenie č. 92/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to dielov: „19 a 20“ k parc.č.KN-C 775/183 spolu o výmere 198 m2  a  dielu   „36“ k parc.č.KN-C 775/191 o výmere 18  m2  v k. ú. Budatín v zmysle geometrického plánu č. 59/2010  pre stavbu: „Budatín-vodojem prívod vody z Fačkova“, a ich odpredaj Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, IČO: 36 672 297 za cenu určenú znaleckým posudkom

Uznesenie č. 93/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina v zmysle GP 36315583-243-2008 v k. ú. Strážov pod diaľnicou D3 v k. ú. Strážov v úseku „Hričovské Podhradie - Žilina - Strážov“ a ich odpredaj Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001 za cenu určenú znaleckým posudkom

LV
Parcela   KN - E
Diel podľa GP
Výmera dielu m2
Nové KN-C
Spoluvl. podiel
Podiel v m2/diel
812
969/1
10
190
969/2
1/1
190
812
969/1
22
6
969/3
1/1
6
812
969/2
30
6
969/4
1/1
6
812
969/2
21
6
969/1
1/1
6
729
974/1
38
83
974/31
1/1
83
729
974/1
49
2080
974/27
1/1
2080
729
974/1
41
9
974/30
1/1
9
729
974/1
48
204
974/29
1/1
204
729
974/1
53
22
974/28
1/1
22
729
974/1
60
780
974/26
1/1
780
729
974/1
74
11
974/33
1/1
11
729
974/1
37
783
974/32
1/1
783
729
974/1
75
26
974/34
1/1
26
729
974/1
78
266
974/35
1/1
266



Uznesenie č. 94/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina v zmysle  GP 92/2006  v  k. ú. Bytčica  pod diaľnicou: „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina“ a ich odpredaj Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001 za cenu určenú znaleckým posudkom

LV
Parcela KN C
Parcela KN E
Diel podľa GP
Výmera dielu m2
Nové KN-C
Spoluvl. podiel
Podiel v m2/diel
1569
 
491
278
6
1380/129
1/1
6,00
1569
 
491
279
212
1380/130
1/1
212,00
1569
 
491
280
10
1380/131
1/1
10,00
1569
 
492
281
66
1380/128
1/1
66,00









Uznesenie č. 95/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina v zmysle GP 36315583-84-2006  a GP 92/2006  v  k. ú. Bytčica  pod diaľnicou: „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina“ a ich odpredaj Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001 za cenu určenú znaleckým posudkom

GP č.  36315583-84-2006    
LV
KN C
Parcela KN E
druh pozemku
výmera ha
celkom m2
Diel
Nové KN-C
Výmera dielu na podiel m2
1569
 
490/2
orná p.
0
4570
119
1401/11
55
1569
 
491
orná p.
0
4402
57
1390/55
7
1569
 
491
orná p.
0
4402
441
1389/5
119
1569
 
492
orná p.
0
3578
440
1389/4
159
1569
 
492
orná p.
0
3578
95
1390/90
217
1569
 
492
orná p.
0
3578
96
1390/91
77
1569
 
494
orná p.
0
7570
117
1401/13
511
1569
 
494
orná p.
0
7570
116
1401/14
347
1569
 
494
orná p.
0
7570
118
1401/12
1743
1569
 
502/2
orná p.
1
6735
260
1088/5
229
1569
 
502/2
orná p.
1
6735
259
1088/6
419
1569
 
502/2
orná p.
1
6735
252
1088/7
968
1569
 
518/1
orná p.
0
1084
192
1173/5
42
1569
 
518/2
trv.tr.p
0
5906
188
1173/6
56
1569
 
518/2
trv.tr.p
0
5906
187
1173/8
446
1569
 
518/2
trv.tr.p
0
5906
195
1173/9
117
             

      GP  č. 92/2006  
LV
KN C
Parcela KN E
druh pozemku
celkom m2
Diel
Nové KN-C
Výmera dielu na podiel m2
1569
 
481/2
orná p.
2138
266
511/54
25
1569
 
481/2
orná p.
2138
268
1376/7
515
1569
 
481/2
orná p.
2138
269
1376/8
253
1569
 
481/2
orná p.
2138
270
1376/9
124


Uznesenie č. 96/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina v zmysle GP 36315583-06-2005 v k. ú. Bytčica a GP č. 36315583-03-2005  k. ú. Bánová pod stavbou diaľnice: „D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“ a ich odpredaj Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001 za cenu určenú znaleckým posudkom

GP č.  36315583-06-2005 k. ú. Bytčica  
LV
KN C
Parcela KN E
druh pozemku
výmera ha
celkom m2
Diel
Výmera dielu m2
Nové KN-C
Výmera dielu na podiel
1569
 
513/1
zast.pl.
0
1494
11
528
216/5
528
1569
 
513/2
zast.pl.
0
716
3
477
1453/8
477
1569
 
513/2
zast.pl.
0
716
22
84
1453/9
84
1569
 
513/2
zast.pl.
0
716
34
60
1453/10
60


GP č. 36315583-03-2005  k. ú. Bánová 
LV/pk
KN C
Vložka
Parcela KN E
výmera ha
celkom m2
Nové KN-C
Diel
výmera ha
Výmera dielu celkom
Nekn.
865
 
 
1
0832
1593/4
1
0
4
853
457/169
 
 
0
1320
1614/3
89
0
231
853
457/2
 
 
0
539
1471/28
21
0
102
853
457/2
 
 
0
539
1471/37
54
0
7
853
457/206
 
 
0
4192
1464/23
97
0
331
853
457/249
 
 
0
1453
1464/10
108
0
186
853
457/41
 
 
0
1274
1469/16
8
0
125
853
457/41
 
 
0
1274
1469/22
84
0
8


Uznesenie č. 97/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4701/35, záhrady o výmere 53 m2 v k. ú. Žilina, ul. Vendelína Javorku v zmysle GP 107/2007 a jeho odpredaj spolu s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho vo vedení kanalizácie a vodovodu na tomto pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Zuzane Martonovej, bytom Vendelína Javorku 2, Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  
 
Uznesenie č. 98/2010  -  schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 2727/25, zast.pl. o výmere 476 m2 v k. ú. Žilina, ul. Jána Milca, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, do podielového spoluvlastníctva Ing. Jánovi Spišiakovi, bytom Jána Milca 745/35, Žilina, Ing. Vladimírovi Šumpíkovi, bytom Jána Milca 745/35,  Žilina a Ing. Adriane Fričovej, bytom Jána Milca 745/35, Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  

Uznesenie č. 99/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina    Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 849/2, záhrada o výmere 137 m2  v k. ú. Bytčica v zmysle GP 99/2010, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Jurajovi Dubovcovi, bytom Rajecká cesta 232/38, Rajecké Teplice, za cenu  určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.  


Uznesenie č. 100/2010  -  schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
kúpu pozemkovej nehnuteľnosti Mestom Žilina ako kupujúcim, a to parc.č.KN-C 778/5, zast. pl. o výmere 22 m2 v zmysle geometrického plánu č. 031/2010 v k. ú. Považský Chlmec od p. Jána Chochúľa s manž. Helenou Chochúľovou, bytom Nová 337/20, Žilina - Považský Chlmec za cenu 25,– €/m2  

Uznesenie č. 101/2010  - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1472/537, zast.pl. o výmere 362 m2 v k. ú. Závodie  v zmysle GP 64/2010 (pôvodná parc.č.KN-C 1472/1), a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, spoločnosti ISTROFINAL a. s., so sídlom Národná 10, Žilina, IČO: 36 396 761 za cenu  určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

Uznesenie č. 102/2010  - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4701/37, zast.pl. o výmere 10 m2 v zmysle GP 47/2010 v k. ú. Žilina, ul. Alexandra Rudnaya, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, spoločnosti S.H.S., s.r.o. so sídlom Oravská 13, Žilina, IČO: 36 386 685 za cenu 166,– €/m2

Uznesenie č. 103/2010 - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žilina 
prenájom pozemku parc.č.KN-C 3387/4, zast.pl. o výmere 88 m2 v zmysle GP 53/2008 v k. ú. Žilina,  s 12-mesačnou výpovednou lehotou, za účelom umiestnenia a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „ZS a RR bod Žilina-Strážov“ za cenu 2 000,– €/ročne spoločnosti T-Mobile Slovensko a. s., so sídlom Vajnorská 100/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 705 019


Uznesenie č. 104/2010  - schvaľuje
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina - Návrh na schválenie projektu vybudovania hromadnej garáže s ihriskom na sídlisku Hájik  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	vybudovanie hromadnej garáže na sídlisku Hájik v lokalite medzi Petzvalovou a Baničovou ul. víťazom obchodnej verejnej súťaže zo dňa 31.5.2010 STAVEXPORT ŽILINA, s.r.o., IČO: 36 703 826, bez finančnej spoluúčasti Mesta Žilina, a to za nasledovných podmienok:

	vybudovanie garážového domu s dvomi úrovňami, pričom jedna úroveň bude zapustená a druhá úroveň bude tvoriť jedno nadzemné podlažie. Budova bude rozdelená na 166 nebytových priestorov (boxov) s možnosťou modifikácie a prípadného rozšírenia o požadovaný počet boxov. Z celkového počtu parkovacích boxov sú 4 vyhradené pre invalidov. Prístup do prvého a druhého podlažia garážového domu je z ulice Baničova, pričom prvé podlažie je zapustené 1 m hlbšie do terénu. Na streche garážového domu bude bez finančnej spoluúčasti Mesta Žilina vybudované multifunkčné ihrisko

doriešiť bezbariérový prístup na plochu ihriska
multifunkčné ihrisko riešiť  podľa požiadaviek vyhlasovateľa (druhy športu, typy ihrísk...)
zrealizovať umelé osvetlenie ihriska
fasádu objektu neriešiť farebne, ale zabezpečiť možnosť pre jej prekrytie popínavou zeleňou
blízke okolie a terénne úpravy (chodníky, cesty, parkoviská...) doriešiť v koordinácii s vyhlasovateľom (Mestom Žilina)
ďalší stupeň projektovej dokumentácie konzultovať na OHA MsÚ v Žiline
zriadenie bezodplatného vecného bremena in rem v prospech vlastníka garážového domu na pozemku Mesta Žilina (časť parc. KN-C č. 1472/1 a 1472/208 v k. ú. Závodie) pod stavbou garážového domu v skutočnej výmere podľa geometrického plánu s rozväzovacou podmienkou – v prípade, že STAVEXPORT, s.r.o., IČO: 36 703 826, nezaháji výstavbu garážového domu podľa tohto uznesenia do 3 rokov od jeho schválenia, vecné bremeno podľa tohto písmena zaniká, pričom Mesto Žilina je oprávnené podať po márnom uplynutí tejto lehoty návrh na výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností
zriadenie bezodplatného vecného bremena k stavbe garážového domu v prospech Mesta Žilina spočívajúce v bezodplatnom užívaní ihriska, vybudovaného na stavbe garážového domu
správa vybudovaného ihriska spočívajúca v údržbe stavebných prvkov vybudovaného ihriska bude vykonávaná Mestom Žilina; táto však nezahŕňa správu a údržbu stavebno-technického stavu strechy, na ktorej bude ihrisko umiestnené

Uznesenie č. 105/2010  -  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zahájiť rokovania so spoločnosťou Carmel logistics, s.r.o., Na stanicu 22, Žilina – Bytčica o riešení dopravy na ul. Na stanicu. Informovať mestské zastupiteľstvo o výsledkoch rokovania na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Plnenie:
Na základe stanoviska vedúceho ODaKS prebehlo viacero rokovaní so zástupcami predmetnej spoločnosti. Mnohé podrobnosti sú konzultované aj na úrovni DI PZ, pričom pri vyhodnotení uznesenia nebolo možné uviesť konkrétne výstupy. V štádiu prebiehajúcich rokovaní, prípadne môže vedúci odboru informovať priamo na rokovaní MZ. 

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Dochádzka poslancov na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 31.08.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 02.09.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 09.09.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 08.09.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doručené v elektronickej podobe 08.09.2010.
Informácia o určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 27.11.2010 bude zverejnená v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v termíne do 23.09.2010.



Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline prijaté v roku 2009, ktoré sú platné vzhľadom na určený termín plnenia alebo doposiaľ neboli splnené a uznesenia, ktoré pojednávajú o odpredaji majetku, ktorých platnosť trvá vzhľadom na platné Zásady hospodárenia s majetkovom mesta:


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: 
V plnení – v zmysle zákona je potrebné pred zápisom zníženia základného imania spoločnosti upovedomiť známych veriteľov spoločnosti ako aj neznámych zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku, a to 2x s odstupom 30 dní. Prvé aj druhé oznámenie bolo uverejnené, od momentu druhého zverejnenia v OV začala plynúť neznámym veriteľom 90-dňová lehota na podanie žiadosti o zabezpečenie svojej neuhradenej pohľadávky (známi veritelia boli oslovení listom). Postupne sa v súlade s uznesením MsZ č. 32/2010 zabezpečujú tieto pohľadávky prevzatím dlhov MsHK Mestom Žilina spolu s nastavením splátkového kalendára. Po zabezpečení veriteľov a uplynutí 90-dňovej lehoty (1/2 augusta 2010) sa bude môcť pristúpiť k zavŕšeniu procesu zníženia ZI MsHK Žilina, a.s.

Uznesenie č. 52/2009 –  Schvaľuje - splnené
k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie, realizácia stavby je zazmluvnená.

Uznesenie č. 54/2009 – v plnení
ku Koncepcii rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení
Plnenie:
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli v štádiu riešenia, avšak sú závislé na  finančných záležitostiach, ktoré je potrebné systémovo riešiť – boli súčasťou  návrhu Rozpočtu na rok 2010. Toho času nie je možné túto záležitosť riešiť a dokončiť  - vzhľadom na situáciu v oblasti schvaľovania rozpočtu na rok 2010. 

Uznesenie č. 90/2009 –  záver - obsahu petície nebolo vyhovené – v zmysle zadania splnené
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 stanoviska 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. 2009 s uskutočnilo pracovné rokovanie zamestnancov stavebného úradu so zástupcom Povodia Váhu s Ing. Rolkom a dňa 22. 07. 2010 bola vykonaná spoločná obhliadku 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, kompetencie Meste 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 zabezpečil rozoslanie výziev na predloženie ponúk pre zabezpečenie štúdie revitalizácie parku pod Kaméliou (Bôrického parku). Základná požiadavka pre spracovanie štúdie bola stanovená - vypracovať:   
	Analýza jestvujúceho stavu 
	Návrh revitalizácie parku

Štúdia je objednaná, dohľad nad dokončením spracovania štúdie  je v gescii OHA. 
Na základe poslaneckého podnetu  - odpočet plnenia predmetného uznesenia je uznesenie vedené ako stále živé a aktívne a potrebné vykonať odpočet  jeho naplnenia z pohľadu konečného výstupu -  
Stav vypracovania štúdie revitalizácie parku pod Kaméliou do konca roku 2009

Uznesenie č. 131/2009 – v plnení 
k Návrhu na prerokovanie  pozastavenia výkonu uznesenia č. 124/2009 primátorom mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v termíne do 30.06.2010 na web stránke mesta Žilina zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na spoločnosti s viac ako 50 % účasťou mesta: Žilina Real, s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Govinvest I., s.r.o., Govinvest II., s.r.o., MsHK Žilina, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a Žilina invest, s.r.o. za obdobie 1.1.2007 – 30.11.2009 a následne každý ďalší mesiac pravidelné zverejnenie všetkých došlých faktúr za predchádzajúci Mesin

v termíne do 30.06.2010 zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na mesto Žilina na web stránke mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.09.2007
v termíne do 30.06.2010 zverejnenie na web stránke mesta Žilina všetkých zmlúv (a ich dodatkov) Mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.11.2009, z ktorých vyplýva povinnosť alebo sa realizovala povinnosť Mesta Žilina uhradiť finančné prostriedky zmluvnej strane nad objem 20 000 € ročne
vytvoriť návrh na „Realizáciu verejného obstarávania v meste Žilina elektronickou formou“ a predložiť ho na 1. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2010 
	ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu

	zverejňovať dokumenty uverejňované v zmysle uznesenia č. 131/2009 časť I bod 1, 2, 3  v zoskenovanej kompletnej podobe

	schvaľuje, že 

	pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu viac ako 30 000 € sa uskutoční výberové konanie. Na tomto výberovom konaní sa zloženie komisie bude obsadzovať nasledovne:
	jeden zástupca z každej stálej komisie mestského zastupiteľstva

vedúci príslušného oddelenia alebo ním poverený pracovník
zástupca právneho oddelenia alebo ním poverený pracovník
Oznámenie o konaní výberového konania sa uverejní na webovej stránke mesta Žilina v dostatočnom predstihu

Informácie o príprave plnení bodov I. – termín trvá :
1.Spoločnosti s majetkovou účasťou mesta boli  upovedomené  listom zo dňa 02. 06. 2010 o blížiacom sa  termíne plnenia schváleného uznesenia  a upozornené na povinnosti vyplývajúce z uznesenia pre zodpovedných pracovníkov. V termíne prípravy vyhodnotenia uznesenia boli spoločnosti opätovne oslovené listom, aby boli upovedomení o povinnosti vyplývajúcej zo schváleného uznesenia a zároveň boli vyzvané aby urobili odpočet plnenia uznesenia. 
2.Od mesiaca marec 2010 sú skenované faktúry podľa evidencie došlých faktúr v zmysle schváleného uznesenia.
3.Prebieha skenovanie dokumentov v zmysle schváleného uznesenia
Rozsah skenovaných dokumentov nie je v celom rozsahu naplnený, pričom sa na splnení uznesenia intenzívne pracuje. Na MsÚ odbore organizačnom a odbore právnom boli vytvorené maximálne vhodné podmienky materiálno-technické ako aj personálne pre zvládnutie agendy, ktorá vyplýva z celého procesu pre naplnenie uznesenia.
Plnenie bodu I. 4.
Informácia o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina bola predložená na I. zasadnutie MsZ v Žiline  dňa 15.02.2010.
Mesto Žilina po získaní a overení informácií a ponúk spoločností zaoberajúcimi sa elektronickou aukciou na trhu  sa rozhodlo vstúpiť do rokovania so spoločnosťou e – Biz Corp. s.r.o. Bratislava, ktorá ponúkla zavedenie elektronickej aukcie s bezplatnou trojmesačnou testovacou prevádzkou s motivačným spôsobom výpočtu odmeny za užívanie softvérového vybavenia na prevádzku elektronickej aukcie. Spustenie testovacej prevádzky je pripravené na 3.júna 2010  s možnosťou vyhodnotiť dosiahnuté úspory po troch mesiacoch a definitívne po podpise Zmluvy o poskytnutí  nenávratného príspevku  s MF SR na financovanie OPIS rozhodnúť o nadobudnutí tohto softvéru na zavedenie povinnej služby – verejné obstarávanie. V súčasnosti sa po pilotnej prvej elektronickej aukcii pripravujú ďalšie verejné obstarávania s využitím elektronickej aukcie.
Plnenie bodu III.
Pri výberových konaniach v zmysle zadaného uznesenia OPaM postupuje v napĺňaní procedúry obstarávania v zmysle schváleného uznesenia. 

Uznesenie č. 140/2009
k Strategickému dokumentu Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“ Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:
Žiadosť o NFP pre LSKxP s názvom  „Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskej komunity v meste Žilina“ bola preložená do  31. 01 2010 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity – v stanovenom termíne. 
Žiadosť o NFP pre LSKxP bola chválená – zverejnené na webe RO. 

Uznesenie č. 144/2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline  - v plnení
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v súvislosti s použitím finančných prostriedkov získaných zo spoločenskej hodnoty drevín v lokalite Považský Chlmec poveriť príslušný organizačný útvar Mestského úradu v Žiline spracovať do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva štúdiu o náhradnej výsadbe v mestskej časti Považský Chlmec (miestny park, školská záhrada, ovocná alej pri Kysuci a miestny cintorín)

Plnenie:
Na zasadnutí MZ – 15. 02. 2009 bol preložený  materiál, ktorý  napĺňať odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z  uznesenia č. 142 – 145/2009.  
Na základe stanoviska ODaKS zjednodušené dokumentácie – štúdie na dosadby zelene v navrhovaných lokalitách sa dopracovávajú a môžu byť predložené pred konaním MZ. Boli vypracované a prerokované s poslancom p. Pučekom a časti park a cintorín aj zrealizované. Škôlka a alej pri Kysuci bude zrealizovaná v jesennom období. V tomto rozsahu bol návrh akceptovaný aj zo strany miestneho poslanca p. Púčeka. 

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 -  splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 251/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 302,80 € (znalecký posudok na cenu 160 € + cena za znalecký posudok 142,80 €). 

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 – splnené
Kúpna zmluva 200/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 5 500 €. 

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 – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 29/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 172/právne/2009  na cenu 12 360,– €  zo dňa 30.06.2009.  

Uznesenie č. 30/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina –  splnené
Kúpna zmluva 73/právne/2010 zo dňa 02.03.2010 na celkovú kúpnu cenu 2 880,– €

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 – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 34/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – zrušené uznesením 97/2009

Uznesenie č. 35/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina –  nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 36/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplní sa
Spoločnosť Istrofinal si dala vyhotoviť nový GP a zároveň v týchto dňoch podala novú žiadosť len na odpredaj nehnuteľností. Z toho dôvodu uvedené uznesenie zostáva nenaplnené. 

Uznesenie č. 37/2009 – k Návrhu na 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 – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 39/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina –  nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 40/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 41/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 60/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 238/2009 zo dňa 30.06.2009 (znalecký posudok na cenu 2 450 € + cena za znalecký posudok 148,75 €). 

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 – splnené
Kúpna zmluva 199/právne/2009 na  1 750,-  €  zo dňa 30.06.2009. 

Uznesenie č. 63/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 233/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 34 646,78 € (znalecký posudok na cenu 34 468,28 + cena za znalecký posudok 178,50 €).  
Spolu aj uznesenie 100/2009 zo dňa 29.06.2009. 

Uznesenie č. 64/2009 - kNávrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
Kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená – žiadatelia požiadali o zníženie kúpnej ceny – nesúhlas 
KZ nie je uzatvorená, uznesenie stratilo platnosť, nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka.

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
KZ v riešení – znalecký posudok dodaný, bolo potrebné vybaviť zrušenie záložného práva na uvedenú nehnuteľnosť v Tatra banke, a.s.

Uznesenie č. 68/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 319/právne/2009 na 5 360,– € zo dňa 30.06.2009. 

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 – splnené
Kúpna zmluva 245/právne/09 na celkovú kúpnu cenu 49 800 € zo dňa 28.08.2009. Vklad povolený  

Uznesenie č. 74/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina –  splnené
Kúpna zmluva 209/právne/2009 zo dňa 25.06.2009 na celkovú kúpnu cenu  21 150 € . 

Uznesenie č. 75/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená – žiadateľ zatiaľ nepožiadal o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
Žiadateľ bol upozornený listom na ukončenie platnosti uznesenia. 

Uznesenie č. 76/2009 – splnené podmienky naplnenia aj čerpania – proces ukončený - splnené
k Návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky v meste Žilina

Uznesenie č. 92/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 237/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu  7 000  €.  

Uznesenie č. 93/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplní sa
Bol vyhotovený geometrický plán a zadaná objednávka na spracovanie znaleckého posudku
Nedošlo k uzatvoreniu žiadnej zmluvy(ani kúpnej) medzi Mestom Žilina a Žilinskou Univerzitou. 

Uznesenie č. 94/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy zrejme nedôjde z dôvodu nesúhlasu s kúpnou cenou. 
V súčasnosti požiadala žiadateľka na uvedený pozemok zriadenie vecného bremena 

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 €   

Uznesenie č. 96/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 242/právne/2009 na celkovú kúpnu cenu 3 929,45 € zo dňa 24.08.2009. V súčasnosti je kúpna zmluva na Správe katastra na zápis vkladu.  

Uznesenie č. 97/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší 
uznesenie č. 34/2009

Uznesenie č. 98/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 85/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 6 350 €.  

Uznesenie č. 99/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Spoločnosť Garáže s.r.o. bola vyzvaná listom k uzatvoreniu KZ, nakoľko končí platnosť uznesenia.
Uvedená spoločnosť bude vyzvaná opätovne.  

Uznesenie č. 100/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 233/právne/2009 zo dňa 3006.2009 na celkovú kúpnu cenu 34 646,78 € (znalecký posudok na cenu 34 468,28 + cena za znalecký posudok 178,50 €).  

Uznesenie č. 101/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Samotná realizačná KZ zatiaľ uzatvorená nebola, nakoľko k tomuto kroku je potrebné schválenie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie v meste Žilina  MsZ, pričom zmluva sa bude uzatvárať len v prípade schválenia uvedenej žiadosti o NFP príslušným riadiacim orgánom.

Uznesenie č. 110/2009 k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností – splnené
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta Žilina a predsedom ŽSK. 
V súčasnosti je už zapísaný vklad kúpnej zmluvy na Správe katastra Žilina. 

Uznesenie č. 111/2009  k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností –  splnené
Vklad vlastníckeho práva do KN bol Správou katastra Žilina povolený dňa 13.4.2010 a bol uskutočnený zápis zmeny do KN na základe kúpnej zmluvy č. 281/2009.
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Poverenie č. 01/2010 – Správa č.  01/2010
Následní  finančná  kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Kontrolovaný subjekt:  Základná škola, Lichardova 24, Žilina 010 01
Kontrolované obdobie: rok 2008
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 02/2010 – Správa č.  02/2010
Následní  finančná  kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Kontrolovaný subjekt:  Základná škola s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina 010 08
Kontrolované obdobie: rok 2009
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 03/2010 – Správa č.  03/2010
Následní  finančná  kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Karpatská 1, Žilina 010 08
Kontrolované obdobie: rok 2009
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 04/2010 – Správa č.  04/2010
Vykonanie metodickej kontroly
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – inventarizácia majetku k 31. 12. 2009 v kontexte na Príkaz prednostu č. 1/2009 na odstránenie nedostatkov zistených útvarom hlavného kontrolóra pri kontrole inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2008.   Kontrolované obdobie: rok 2009
Kontrolovaný subjekt:
Mestský úrad v Žiline + organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Predložené v IS na rokovaní MZ 30. 08. 2010

Poverenie č. 05/2010 -  Záznam č. 05/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 09/2008 (miestne komunikácie)
Kontrolované obdobie a Kontrolovaný subjekt: rok 2008 -2009, MsÚ ODaKS
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 06/2010 
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 10/2008 (správa cintorínov)
Kontrolované obdobie: rok 2008 -2009
Kontrolovaný subjekt:   Mestský úrad Odbor dopravy a komunálnych  služieb
Predložené v IS na rokovaní MZ 30. 08. 2010
Poverenie č. 07/2010 
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 11/2008 (Daň za psa)
Kontrolovaný subjekt:  Mestský úrad v Žiline – odbor ek. - oddelenie daní (daň za psa)
Kontrolované obdobie: rok 2008-2010
Predložené v IS na rokovaní MZ 30. 08. 2010

Poverenie č. 08/2010 -  Záznam č. 08/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 16/2008 (cestovné náhrady)
Kontrolované obdobie a kontrolovaný subjekt: rok 2008 -2009, MsÚ
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010
	
Poverenie č. 09/2010 -  Záznam č. 09/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 19/2008 (Daň za ubytovanie)
Kontrolované obdobie a kontrolovaný subjekt: rok 2008 -2009,  MsÚ ODaKS
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 10/2010 -  Záznam č. 10/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 03/2009 (JRDvHN)
Kontrolované obdobie a kontrolovaný subjekt: rok 2009, MsÚ Odbor sociálny
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 11/2010 -  Správa  č. 11/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 05/2009 (zákon o slobodnom prístupe k informáciám )
Kontrolované obdobie a kontrolovaný subjekt: rok 2009, MsÚ Úsek prednostu
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 12/2010 -  Záznamy pod  č. 12/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 11, 12 /2009  - Základné školy 
Kontrolované obdobie: rok 2009
Predložené v IS na rokovaní MZ 28. 06. 2010

Poverenie č. 13/2010  -  Správa č. 13/2010
Vykonanie následnej finančnej kontroly - dotácie  
Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov pri poskytnutých dotáciách – príspevky PO  a FO
Kontrolované obdobie:    rok 2009
Správa je v štádiu prerokovania, výsledky budú prezentované na najbližšom rokovaní MZ 
Poverenie č. 14/2010 – Správa č. 14/2010
Vykonanie následnej finančnej kontroly   
Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka 2009 
Kontrolované obdobie:    rok 2009
Kontrolovaný subjekt:   Mestský úrad v Žiline  - Ekonomický odbor
Predložené v IS na rokovaní MZ 30. 08. 2010

Poverenie č. 15/2010 – Správa č. 15/2010
Vykonanie  následnej finančnej kontroly  
Kontrolovaný subjekt:  Mestský úrad v Žiline – Odbor dopravy a komunálnych služieb
 Predmet kontroly:   
Uznesenie č. 127/2009
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	ukladá

	odboru dopravy a komunálnych služieb vykonať kontrolu evidencie a platnosti oprávnení pre vyhradené platené parkovanie a pre parkovanie občanov s preukazom ZŤP najskôr na Solinkách a postupne v ostatných častiach mesta v gescii hlavnej kontrolórky v termíne do 31.05.2010

útvaru hlavného kontrolóra vykonať kontrolu plnenia úlohy v bode 1 tohto uznesenia  termíne do 30.06.2010
Kontrolovaný subjekt:  
Mestský úrad v Žiline – Odbor dopravy a komunálnych  služieb
Kontrola bola vykonávaná v čase:   od 10.05.20010 do 31.08.2010 na MsÚ v Žiline
Kontrolované obdobie: obdobie do  I. polroka 2010 

Všeobecne záväzné právne predpisy a interné normy, ktoré tvoria základ pre postup pri výkone kontroly:
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Zákon č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008  - o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za užívanie pozemných komunikácií
Východiskový stav: 
	Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ mal uloženú úlohu v zmysle schváleného uznesenia MZ, o ktoré bol upravený Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok -  vykonať kontrolu evidencie a platnosti oprávnení pre vyhradené platené parkovanie a pre parkovanie občanov s preukazom ŤZP najskôr na Solinkách a postupne v ostatných častiach mesta v gescii hlavnej kontrolórky s určením termínu do 31. 05. 2010 a následne ÚHK mal zadanú úlohu vykonať kontrolu plnenia úlohy uvedenej vyššie s určením termínu do 30. 06. 2010. 
	ODaKS MsÚ  v I. polroku 2010 si naplánoval harmonogram vykonávania  kontrol v súlade so schválením uznesením č. 127/2009, pričom o tomto postupe bola hlavná kontrolórka informovaná na základe priebežného predkladania výsledkov vykonávaných kontrol v teréne vo verbálnej podobe vedúcim ODaKS a to prostredníctvom  porady vedenia Mesta Žilina, čím bola zabezpečená gescia nad priebežným plnením bodu 1. predmetného uznesenia. 
	Vedúci ODaKS  bol aj cez poradu vedenia vyzvaný, aby spracoval výstup z prevádzaných kontrol, ktorý bude mapovať stav, ktorý bol priebežne kontrolami zistený v písomnej podobe a tento materiál bude ako jeden z dokumentov, ktorý je potrebné predložiť na odprezentovanie s cieľom urobiť odpočet plnenia uznesenia. ÚHK bude výsledky prevedenej kontroly prezentovať správou. 
	Zo strany hlavného kontrolóra považujem za dôležité uviesť, že nebolo možné zabezpečiť súbežný výkon prieskumu v teréne s pracovníkom ODaKS z dôvodu: 
	nedostatočného  personálneho  obsadenia ÚHK v I. polroku 2010 (1 pracovníčka riešila sťažnosti, l pracovníčka pracovala na ostatných kontrolách, 1 pracovníčka, ktorá bola plánovaná na výkon tejto kontroly bola v priebehu apríl, máj, jún 2010 na PN- z čoho vyplynul aj časový posun výkonu kontroly a 1 miesto nebolo obsadené aj napriek vykonaniu viacerých výberových konaní za účelom hľadania vhodného pracovníka pre ÚHK),  

zabezpečeniu objektívneho výkonu kontroly – vylúčenie možnosti ovplyvňovania a zabezpečenia nestranného postoja,  ako aj 
existencie rozdielnosti pri určení priorít výkonu kontroly, 
ktorej  cieľom z pohľadu ÚHK bolo zabezpečiť objektívne vyhodnotenie stavu a situácie na tomto úseku výkonu činnosti. 
		Metodika výkonu kontroly ÚHK bola nastavená tak, aby kontrola preverila v priereze procesovanie agendy vydávania oprávnení pre vyhradené parkovanie a následne venovala pozornosť skutočnosti, aby boli vyhodnotené všetky stupne rozhodovania a následné preverenie stavu a platnosti týchto oprávnení, čo kontrola ÚHK považovala od počiatku za základný moment, od ktorého je možné následne vykonávať kontrolu a preverovanie skutočného stavu v teréne.  Z toho vyplýva, že prvotná evidencia, ktorá vychádza zo spisovej  dokumentácie a z ktorej je nevyhnutné viesť aktuálny zoznam vydaných oprávnení  tvorí základný predpoklad pre posúdenie správnosti  situácie v teréne  a je  rozhodujúca a základná. 
Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline pri vydaní povolenia vyhradeného parkovacieho miesta má povinnosť najmä postupovať  v súlade:
	§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - „Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách  určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská“. 
§ 44 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov – „O určenom základe dane a vyrubenej dani vyrozumie správca dane daňový subjekt platobným výmerom...“

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
	Zásady finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach mesta Žilina
Miestne komunikácie mesta Žilina  sú všeobecne prístupné a užívané ulice, pričom parkoviská vo vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Pre účely vyhradeného plateného parkovania a vyhradeného parkovania pre občanov ŤZP  v zmysle Čl. 2 písm. k) VZN č. 3/2008 sa rozumie: „trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska je vyhradenie priestoru z verejného priestranstvo zvislým a vodorovným dopravným značením ako parkovisko pre určité vozidlo“.
Na základe žiadosti občana Mesto Žilina vydáva stanovisko o určení – vyhradení parkovacieho miesta pre potreby:
	fyzickej s trvalým pobytom na  príslušnom sídlisku

právnickým osobám so sídlom firmy  na príslušnom sídlisku,
občana s ťažkým zdravotným postihnutím používajúceho zvláštne označenie vozidla v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
Parkovacie miesto, aby mohlo byť  označené ako vyhradené parkovacie miesto, musí byť označené zvislým dopravným značením IP 16 spolu s dodatkovou tabuľkou E 13,  na ktorej je aktuálne zodpovedajúci údaj – evidenčné číslo vozidla, ktoré má povolenie na vyhradené parkovanie. Osadenie dopravného značenia si na vlastné náklady zabezpečí žiadateľ u organizácie oprávnenej k takejto činnosti. Za údržbu dopravného značenia taktiež zodpovedá žiadateľ.
Kontrolné zistenia:
Vyhodnotenie platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií. VZN rieši dva rôzne inštitúty – miestnu daň a správny poplatok, pričom v jednotlivých  ustanoveniach je VZN koncipované tak, ako by išlo o rovnocenné inštitúty. Kontrola je toho názoru, že je potrebné pre zrejmú a jednoznačnú odlišnosť inštitútu miestnej dane, ktorú si obec na základe splnomocňovacieho ustanovenia zákona o miestnych daniach upravuje VZN a  správneho poplatku, ktorý je stanovený zákonom o správnych poplatkoch, prepracovať tento predpis, tak aby sa zabezpečila, ako pre občana ale aj pracovníkov MsÚ, prehľadnosť nariadenia a nezameniteľnosť týchto dvoch druhov inštitútov, ktoré tvoria odlišné zdroje príjmov rozpočtu aj z pohľadu ekonomickej klasifikácie, ale hlavne z pohľadu procesu ich uplatňovania. VZN nedefinuje dostatočne zrejme a nespochybniteľne druhy dokladov, ktoré je potrebné zo strany žiadateľa predložiť, čo vzhľadom na rôznorodosť dokumentov  by bolo vhodné a obojstranne výhodné zadefinovať (pri dani - žiadosť,  Rozhodnutie správneho orgánu, ktoré uznáva občana odkázaného na individuálnu prepravu v zmysle platnej právnej úpravy, preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, označenie vozidla občana s ťažkým zdravotným postihnutím - parkovací preukaz, osvedčenie o evidencii evidenčného čísla vozidla - EČV, zakreslenie, príp. fotodokumentácia parkovacieho miesta, preukázanie o mieste trvalého pobytu atď. čím by sa proces objektívne zjednotil. VZN v čl. VIII. Oslobodenie od dane za užívanie VP sa v ods. 2 odvoláva na paragrafové znenie právneho predpisu, ktorý už neplatí a bol nahradený novým právnym predpisom v oblasti sociálnych vecí. 
Kontrola v rámci metodiky výkonu kontroly upriamila pozornosť pri posudzovaní spisovej dokumentácie  na vyhodnotenie správnosti rozhodovania pri:
	uznaní oslobodenia od dane za užívanie verejného priestranstva

vyrubovaní dane za užívanie verejného priestranstva a posúdenie správnosti uplatňovaného postupu
Kontrola si vyžiadala z ODaKS spisovú dokumentáciu za účelom preverenia  evidencie vyhradených parkovacích miest v meste Žilina. 
Kontrole boli predložené spisové zložky, ktoré boli rozdelené:
	Evidencia vyhradené parkovanie pre občanov ŤZP podľa jednotlivých sídlisk Vlčínce-Žilina,  Hliny-Žilina, Solinky-Žilina, Hájik-Žilina, 

platené vyhradené parkovanie 
pričom i napriek prehodnoteniu spisovej dokumentácie pri výkone kontroly zo strany ODaKS k zisteným nedostatkom patrili mnohé kontrolné zistenia, ktoré možno v globále zhodnotiť:
	je zrejmé, že spisová dokumentácia nebola z pohľadu historického vývoja tvorby agendy v náležitom poriadku, určitý stupeň poriadku - zoradenie podľa sídlisk a hlavne kompletizácia spisov podľa jednotlivých žiadateľov nastal na základe uloženej úlohy vykonať kontrolu uznesením 

nebol spracovaný aktuálny zoznam vydaných povolení vyhradených parkovaní pre občanov ŤZP a platených vyhradených parkovaní, čo vážnym spôsobom spochybňuje relevantnosť vykonávaných kontrol v teréne.
Kontrola uvádza, že pracovníčka, ktorá dlhodobo v minulosti túto agendu spracovávala na vlastnú žiadosť odišla pracovať z MsÚ a agendu prevzala nová pracovníčka, ktorá zaviedla základnú registračnú databázu spisov, ktoré kontrola posudzovala a vyhodnotila z vecného hľadiska. 
Kontrolná skupina na základe vecného preverenia a vyhodnotenia spisovej agendy uvádza, že spisová dokumentácia má vážne nedostatky, ktoré zásadným a vážnym spôsobom spochybňujú relevantnosť rozhodovania správcu dane. Nedostatky, ktoré sa preukázali sú individuálne vyhodnotené podľa jednotlivých spisov podľa sídlisk, pričom tieto zápisy tvoria prílohovú časť tejto správy (prílohy 1-5) a v správe kontrola uvádza sumár obligatórne opakujúcich sa nedostatkov, ktoré kontrola zistila podľa jednotlivých spisov v nasledovných skupinách: 
Vyhradené parkovacie miesto pre občanov ŤZP
V mnohých spisových zložkách chýba prvotná žiadosť občana o vydanie povolenia na vyhradené parkovanie pre občanov ŤZP, v prípadoch, kde sa v spise nachádza táto žiadosť v mnohých prípadoch nie je ošetrená prezentačnou pečiatkou MsÚ s dátumom prijatia a zaevidovaná cez  centrálnu evidenciu  písomností MsÚ
V mnohých spisových zložkách chýba relevantný doklad, ktorý definuje čl. VIII. VZN č. 3/2008 a  ktorý tvorí základný predpoklad  pre priznanie oslobodenia od platenia dane – v praxi to je Rozhodnutie správne orgánu o priznaní odkázanosti na individuálnu prepravu občanovi – toto je závažné pochybenie dokumentačného charakteru, čo vážnym spôsobom spochybňuje opodstatnenosť uznania oslobodenia v zmysle platného VZN
V mnohých spisových zložkách bol uznaný doklad, ktorý nie je v súlade s tým, čo definuje čl. VIII. VZN č. 3/2008 – najmä ak občan predložil doklad, od inej ako oprávnenej inštitúcie, alebo doklad, ktorým bol občanovi priznaný iný handicap, ako to že je odkázaný na individuálnu prepravu, nakoľko nie každý občan, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP má kompenzáciu v oblasti mobility, čím došlo k priznaniu nenáležitej výhody pre občana v rozpore s platným VZN č. 3/2008
Dokumenty, ktoré sú potrebné k posúdeniu  povolenia na vyhradené parkovacie miesto nie sú  ani v jednom prípade vyznačené doložkou právoplatnosti, doklady sú predložené ako fotokópie, pričom nie je ani v jednom prípade na nich vyznačené žiadnym úkonom, že sú porovnané s originálom a súhlasia s originálom dokladu
	V mnohých prípadoch, kde je posudok o priznaní individuálnej prepravy, parkovací preukaz a preukaz ŤZP časovo obmedzené, nie sú vydávané povolenia na vyhradené parkovacie miesto v zhode s týmto časovým obmedzením a ani po dobe platnosti relevantného dokladu nie sú žiadatelia vyzývaní k priebežnej aktualizácii dokladov potrebných k posúdeniu pretrvávania oprávnenosti využívania vyhradeného parkovania, čím dochádza k porušovaniu platného VZN č. 3/2008 na oboch stranách 

V určitých prípadoch sa v spisových zložkách  nenachádza  žiaden  doklad preukazujúci  nárok na vyhradenie parkovacieho miesta pre občana ŤZP
V mnohých prípadoch nie sú doložené aktuálne doklady o EČV – najmä pri zmene EČV, ktoré priamo súvisia s údajom  na dopravnom značení – v tomto nastal posun k lepšiemu po vykonaní kontroly v teréne a sú v niektorých spisových zložkách zaznamenané výzvy na predloženie aktuálnych dokladoch o EČV, avšak nie vo všetkých, čo môže opätovne v budúcnosti spôsobovať problémy pri výkone kontroly v teréne
V mnohých prípadoch nie je vydokladované súhlasné stanovisko PZ SR – ODI Žilina  s umiestnením dopravného značenia. Ak je to zo zákona podmienka, je potrebné vyžadovať plnenie tejto podmienky od všetkých žiadateľov, ak nie je nevyhnutné túto podmienku naplniť, treba od toho upustiť. 
V mnohých prípadoch v spisových zložkách neboli doložené a archivované povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta, čím dochádza k pochybnosti či bolo alebo nebolo vydané povolenie a tým pádom je spisová zložka nekompletná a žiadateľ je ťažko kontrolovateľný 
Kontrola mala k nahliadnutiu aj spisové zložky, ktoré neobsahovali žiadne doklady – spis bol prázdny – bez akéhokoľvek dokumentu
Pri globálnom zhodnotení kvality spracovávania predmetnej agendy kontrola musí vyhodnotiť, že spisová dokumentácia nedosahovala ani základné štandardy administratívnych praxe a úkonov v nadväznosti na zabezpečenie riadnej, relevantnej a  nespochybniteľnej evidencie povolení  o priznaní vyhradeného parkovacie miesta pre občanov ŤZP.

Lokalita

PM - ŤZP
Spisy, kde boli zistené vážne nedostatky v rozpore so VZN 3/2008
Vlčínce
134
28
Hliny
33
16
Solinky
63
16
Hájik
28
8

Spolu

258

68
Na základe vyhodnotenia kategórie – Priznanie oslobodenia od dane za užívanie verejného priestranstva v nadväznosti  na predloženú dokumentáciu kontrola vyhodnocuje, že správca v  68 prípadoch z 258 žiadostí, čo činí 26,35 % chybovosti agendy, nevie preukázať dokumentáciou správnosť svojho rozhodovania (lebo ju nemá doložená a archivovanú) alebo v mnohých prípadoch sa potvrdilo, že agenda nebola vybavená  správne a bez dostatočných a relevantných  dokladov správca priznal žiadateľom  nenáležitú výhodu, čo je v rozpore s platným VZN č. 3/2008 Mesta Žilina.

Vyhradené platené parkovacie miesto
Občan – právnická osoba môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho sídla, resp. prevádzky – v určitých prípadoch je povolenie vydané pre právnickú osobu a parkovacie miesto je viazané nie k sídlu prevádzky, ale k trvalému pobytu žiadateľa, čo je v rozpore s platným VZN 3/2008
	V mnohých prípadoch chýbajú aktuálne doklady o EČV, ktoré je viazané na dopravné značenie pre vyhradené parkovisko
	V mnohých prípadoch, obdobne ako pri vyhradených parkoviskách pre občanov ŤZP sa nenachádzajú v spisových zložkách  potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné zo strany žiadateľa predložiť a zakladajú nárok  k vydaniu povolenia pre vyhradené parkovacie miesto
	Kontrola na základe preverenia spisových zložiek platených PM pri vyhodnotení historických súvislosti považuje za dôležité uviesť, že: 
	Kontrola v žiadnej spisovej zložke nenašla dokument o platbe za platené  vyhradené parkovanie z pred roku 2009, v spisových zložkách sa platobné výmery za obdobie pred rokom 2009  nachádzajú len sporadicky, v prípade, že bol vydaný platobný výmer tento, podľa stanoviska pracovníčky správcu, spolu s príjmovými pokladničnými dokladmi je  odložený v archíve. 
	Pred rokom 2009 boli platby za platené parkovacie miesto realizované v pokladni  MsÚ v Žiline alebo výberom v hotovosti a kontrolované príjmovými pokladničnými dokladmi, ktoré sú uložené samostatne v archíve, nie v príslušnej spisovej dokumentácii
	Po konzultácii so zodpovednou pracovníčkou časť platobných výmerov sa nachádza v archíve. Keďže táto oblasť nebola nosnou témou kontroly, kontrola aj vzhľadom na aktuálnosť času a vykonané zmeny vedenie tejto agendy v ISS systéme tieto skutočnosti nepreverovala. 

	Aktuálne v ISS  systéme sú evidované len platobné výmery za rok 2009 a 2010,  platba cez pokladňu alebo bankovým prevodom je automaticky priradená správnym uvedením variabilného symbolu.
	Archivované platobné výmery v spisoch ani v jednom prípade neboli ošetrené doložkou právoplatnosti. Vydané platobné výmery boli zasielané  poštou „doporučene“, čo nie je správne,  nakoľko platobný výmer je forma rozhodnutia a musí byť doručovaná „Do vlastných rúk“.
	Skontrolované platby sú evidované v mesačných hláseniach, ktoré sa predkladajú odboru finančného manažmentu, v troch prípadoch nie je možné spoľahlivo zistiť, či prenájom parkovacieho miesta trvá aj v roku 2010, v jednom prípade na základe telefonického rozhovoru bolo zistené, že prenájom naďalej trvá,
	v 3 prípadoch je platiteľ zaevidovaný v ISS systéme ako právnická osoba a v 3 prípadoch je platiteľ zaevidovaný ako fyzická osoba a zaslaný platobný výmer je na právnickú osobu, čím vzniká nejasnosť pri identifikácii platiteľa 


	Napriek zavedeným postupom v súlade so „Zásadami finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach mesta Žilina“ nebolo preukázateľné odsúhlasovanie finančných operácií s vydaným povolením a vyrubeným platobným výmerom, čím zodpovedný pracovník nepostupoval v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z.   o finančnej kontrole a vnútornom audite podľa ktorého: „predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu“  a v súlade s § 9 ods. 1,  toho istého právneho predpisu: „Predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy...“

Z dôvodu rozsahu opakovania sa konkrétnych nedostatkov, tieto nedostatky sú samostatne rozpísané v prílohe č. 5 za konkrétnu spisovú zložku.

Sumarizáciou spoločných znakov oboch evidencií je možné vyhodnotiť, že :
Nebola vedená operatívna evidencia vyhradených parkovacích miest na požadovanej prehľadnej úrovni
Dokumenty a údaje, ktoré zakladali nárok na povolenie vyhradeného parkovania neboli s odbornou starostlivosťou spracovávané
Spisová dokumentácia k posúdeniu konkrétnej žiadosti, ako aj jej následná tvorba a archivácia nebola s odbornou starostlivosťou v mnohých prípadoch uchovávaná
Zodpovedný pracovník v mnohých prípadoch nekonal, či už pri zahájení vybavovania žiadostí ako aj v priebehu platnosti povolenie -  nevyzýval občanov – žiadateľov  k doplneniu chýbajúcich dokladov
Správca dane neuplatňoval svoje právo v oblasti sankčných úrokov za neplnenie peňažných plnení 

Výsledky kontroly vykonanej Mestskou políciou v Žiline a porovnanie so stavom v spisovej dokumentácii:
Útvar hlavného kontrolóra mesta Žilina si vyžiadať od  Mestskej polície v Žiline  Správu o výsledku kontroly vyhradených parkovacích miest pre občanov ŤZP na príslušných sídliskách. Na základe predložených informácií, ako aj následnej konzultácie a hlavne s cieľom objektivizovať preverované skutočnosti, ktoré boli vykonané vo viacerých etapách,  kontrola predkladá ďalšie skutočnosti, ktoré vychádzali už z preverených skutočností.  
V priebehu vykonávanej kontroly bola  viac krát prizvaná pani poslankyňa p. Eva Országhová, ktorá iniciovala na základe podnetu občanov sídliska Solinky  preverenie vyhradených parkovacích miest na sídlisku Solinky a ktorá sa stala aktívnou zložkou výkonu kontroly, čím si uplatnila svoje právo v súlade s § 25 ods. 3. písm. e) 369/1990 Zb. 
Mestská polícia na základe Uznesenia č.27/2010, ktorým bolo náčelníkovi Mestskej polície v Žiline vykonať vo večerných hodinách kontrolu EČV na značkách vyhradeného parkovania pre ZŤP a EČV na zaparkovaných autách pri týchto značkách vykonávala postupne kontrolu na sídliskách  Solinky, Hájik a Vlčince, z čoho bola predložená informatívna správa do MZ. 
Kontrola považuje za dôležité uviesť, že uznesenie, ktoré bolo pre MP uložené bolo výkon kontroly EČV na značkách vyhradeného parkovania pre ŤZP a EČV na zaparkovaných autách pri týchto značkách, pričom MP neposudzovala relevantnosť vydaných povolení na základe spisovej dokumentácie, ktorá podľa uvedeného vyššie vykazuje vysokú mieru chybovosti a nekompletnosti, čo ani nebolo v jej kompetencii. 

Prehľad vyhradených parkovacích miest ku dňu 30.05.2010

PM - ŤZP
PM - Platené
SPOLU
VLČINCE
134
14
148
HÁJIK
28
4
32
SOLINKY
63
9
72
HLINY
33
0
33
SPOLU


285
PM – parkovacie miesto
ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí

Sídlisko – Solinky:
Prehľad pridelených parkovacích miest pre občanov ŤZP na sídlisku Solinky podľa ulíc:
Platanová     8
Borová     13
Osikova        5
Limbová     5
Dubová        6
Jaseňová     3
Gaštanová  11
Javorová     1
Smreková   11
                          Spolu         63
Na základe podnetu občanov sídliska Solinky - Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline prijalo uznesenie, že v čase od 03.05.2010 do 31.05.2010 v zmysle § 3, ods. 1, písm. f) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii vykoná kontrolu parkovania občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2008  - o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za užívanie pozemných komunikácií.
Predmetnou kontrolou bol preverený reálny stav existujúcich vyhradených parkovacích miest pre občanov ŤZP. Hliadka MP kontrolovala na vyhradených parkovacích miestach pre občanov ŤZP, či evidenčné číslo na vyhradenej značke súhlasí so zaparkovaným evidenčným číslom motorového vozidla a súčasne, či sa vo vozidle nachádza parkovací preukaz občana ŤZP. V čase kontroly bolo skontrolovaných 52 vyhradených parkovacích plôch pre občanov ŤZP. V 13-tich prípadoch boli vystavené výzvy pre majiteľov motorových vozidiel za účelom objasnenia priestupku parkovania na vyhradených parkovacích miestach a v jednom prípade bolo založené blokovacie zariadenie. V prípadoch vystavenia výzvy, tieto boli doriešené predložením náležitých dokladov napr. parkovací preukaz, ktoré zakladajú oprávnené parkovanie na vyhradených parkovacích miestach. Súčasne títo majitelia motorových vozidiel  boli upozornení na dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú z vyhradeného parkovacieho miesta – nahlasovať akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na vyhradené státie.  Priestupky tohto charakteru boli riešené pohovorom občanov ŤZP. Taktiež v prípade založenia blok. zariadenia bolo zdokladované oprávnené parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste. V 3-och prípadoch sa viedlo priestupkové konanie voči majiteľom motorových vozidiel, ktorý parkovali na vyhradenom parkovacom mieste. Z toho 2 prípady sú ku dnešnému dňu doriešené. V jednom prípade sa stále vedie priestupkové konanie. 
Sídlisko – Hájik:
Prehľad pridelených parkovacích miest pre občanov ŤZP na sídlisku Hájik podľa  ulíc:
Mateja Bela   5
Petzvalova     3
Baničova       4
Korzo             1
J. Hronca       6
Dadanova      1
Segnerova     3
Kempelenova 2
Jedlíkova       3
Spolu           28
Tak ako na sídlisku Solinky rovnako aj na sídlisku Hájik bol preverený reálny stav existujúcich vyhradených parkovacích miest pre občanov ŤZP. Hliadka MP kontrolovala na vyhradených parkovacích miestach pre občanov ŤZP, či evidenčné číslo na vyhradenej značke súhlasí so zaparkovaným evidenčným číslom motorového vozidla a súčasne, či sa vo vozidle nachádza parkovací preukaz občana ŤZP. Celkovo bolo skontrolovaných 39 parkovacích miest – 28 vyhradených pre občanov ŤZP, 4 platené parkovacie miesta a7 vyhradených parkovacích miest ŤZP bez prideleného evidenčného čísla vozidla. V dvoch prípadoch bolo založené blokovacie zariadenie, nakoľko v čase kontroly na vyhradenom parkovacom mieste ŤZP pre konkrétne evidenčné číslo bolo odstavené iné motorové vozidlo bez oprávnenia, z toho bola uložená jedna bloková pokuta a v druhom prípade bol priestupok riešený pohovorom. V štyroch prípadoch bola  zaslaná písomná výzva vlastníkom motorových vozidiel, ktorý mali iné EČV ako bolo uvedené na dopravnom značení, prípadne nemali na viditeľnom mieste uložený parkovací preukaz. V týchto prípadoch boli dodatočne predložené náležité doklady – parkovací preukaz a doklad o zmene EČV. Tieto prípady MP riešila pohovorom s upozornením na povinnosť občanov nahlasovať akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na nárok na vyhradenie  parkovacieho miesta.
	Kontrola po vyhodnotení predloženého zoznamu kontrolovaných motorových vozidiel na sídlisku Hájik  zistila, že v 5-tich prípadoch Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ neeviduje žiadosť a následne povolenie na vyhradené parkovacie miesto ani žiadnu písomnú dokumentáciu na uvedené evidenčné číslo motorového vozidla.

	ZA 083 DB

ZA 479 CX
ZA 186 CY
ZA 454 CL
ZA 43-01
Sídlisko – Vlčince:
Prehľad pridelených parkovacích miest pre občanov ŤZP na sídlisku Vlčince podľa ulíc:
Berlínska                            4
Polomská                                    1
Nanterská/Slovanská cesta 8
Bulharská                                    7
Záborského                         1
Moskovská                                  7
Martinská                            5
Černovská                                   3
Karpatská                            3
Zvolenská                                   5
Trnavská                           10
Ľubľanská                                   1
E. Necseya                          4
Fatranská                                     7
Dobšinského                       6
T. Vansovej                                 3
Minčolská                           2
Sv. Svorada a Benediga              4
Ď.Langsfelda                      1
Pittsburgská                                 2
Nám. Ľ. Fullu                     3
J. Vojtaššáka                               2
Tulská                              19
Levočská                                     1
B.S.Timravy                      3
Piešťanská                                   6
Trenčianska                       3
Tatranská                                     2
Gemerská                          1
Kubínska                                      3
Prešovská                          3
Gerlachovská                               3
Nitrianska                          1
Spolu:                                       134
Hliadka MP kontrolovala na vyhradených parkovacích miestach pre občanov ŤZP, či evidenčné číslo na vyhradenej značke súhlasí so zaparkovaným evidenčným číslom motorového vozidla a súčasne, či sa vo vozidle nachádza parkovací preukaz občana ŤZP. Skontrolovaných bolo 102 vyhradených plôch pre občanov ŤZP, z uvedeného počtu bolo na vozidlá zaparkované na vyhradených parkovacích miestach vystavených 42 výziev za účelom objasnenia priestupku a 1 krát bolo založené blokovacie zariadenie na motorovom vozidle. V rámci vykonanej kontroly MP bolo zistené 1 vyhradené parkovacie miesto, ku ktorému Mestský úrad nevydal povolenie na vyhradené parkovanie. V objasňovaní zostali 3 majitelia motorových vozidiel.
	Kontrola po vyhodnotení predloženého zoznamu kontrolovaných motorových vozidiel na sídlisku Vlčince zistila, že v 9-tich prípadoch Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ neeviduje žiadosť a následne vydané povolenie ani písomnú dokumentáciu na uvedené evidenčné číslo motorového vozidla.

	ZA 817 EL -  ul. Dobšinského

ZA 277 AI -  ul. Tulská
ZA 783 CK-  ul. Pittsburgská
ZA 028 – zmena EČV 661 DG – ul. Tulská
ZA 261       -  ul. Berlínska
ZA 482 DF -  ul. Berlínska
ZA 656 BY – ul. Zvolenská
ZA 687 CD -  ul. Trenčianska
ZA 070 BB -  ul. Piešťanská

Dopravné značky, ktoré nie sú kompletné, takýmto spôsobom boli v rámci preverovania podchytené MP a kontrola ich prevzala z dokumentácie spracovanej MP. 
Údaje uvedené v správe z kontroly vykonanej Mestskou políciou sú uvádzané pre zdokumentovanie stavu v teréne s poukazom na miesta, ktoré sú opatrené dopravnými značkami bez toho, že by ODaKS o týchto skutočnostiach mal evidovaný akýkoľvek stav nehovoriac o dopadoch na finančnú stránku. 
 Záver:
Úlohou  Útvaru hlavného kontrolóra MsÚ v Žiline bolo vykonať kontrolu plnenia úlohy, ktorá bola uložená Odboru dopravy a komunálnych služieb, ktorá spočívala v kontrole evidencie a platnosti oprávnení pre vyhradené platené parkovanie a pre parkovanie občanov s preukazom ŤZP najskôr na Solinkách a postupne v ostatných častiach mesta. 
Kritéria kontroly boli normatívne štandardy, na základe ktorých kontrola vyhodnotila doklady a informácie súvisiace s kontrolou. Zistené nedostatky boli spôsobené a ovplyvnené absenciou jasne stanovených vnútroorganizačných aktov a postupov v oblasti evidencie a procesovania agendy vydávania oprávnení pre vyhradené parkovacie miesta platené alebo vyhradené parkovacie miesto pre občanov ŤZP  mesta Žilina a v rozhodujúcej miere aj zlýhaním ľudského faktora v podobe nedostatočného odborného zabezpečenia výkonu v spojitosti s laxným prístupom k plneniu si pracovných povinností zo strany zodpovedných pracovníkov. Rozhodovacie a schvaľovacie procesy ODaKS neboli v mnohých prípadoch dokladované dokumentmi v súlade s predpísanou legislatívou a všeobecne záväznými predpismi, čím ovplyvňovali aj správnosť a zákonnosť ich výstupov.
Vyhľadávanie ucelených informácií a písomných dokladov bolo pre kontrolu obtiažne, čo je v konkrétnych prípadoch preukázané podľa zistených nedostatkoch (viď prílohová časť)
Kontrolné zistenia poukazujú na porušenie viacerých všeobecne záväzných predpisov tak, ako v priereze správy kontrola vyhodnotila. Najzávažnejším nedostatkom bolo nedostatočné uplatňovanie a porušovanie čl. VIII. ods. 2 VZN č. 3/2008. 

Kontrola vyhodnocuje, že podnet tohto druhu pani poslankyne Ing. Evy Országhovej splnil funkciu v tom, že napomohol veľmi cielene preveriť určitú oblasť, kde sa preukázali mnohé nedostatky, na odstránenie ktorých je potrebné  prijať systémové opatrenia s dôrazom  nastaviť nový  systém vedenia tejto agendy v prepojení s nastavením účinných kontrolných mechanizmov. 

Kontrola s ohľadom na rozsahu zistených nedostatkov odporúča:
	Stanoviť regulatívy  v systéme uplatňovania nároku na vyhradené parkovanie v súlade s novo nastaveným VZN 

Komplexne preveriť, prehodnotiť a doplniť  všetky evidované  spisové zložky a z nich vyplývajúce povolenia v nadväznosti na existujúci stav vyhradených parkovacích miest, ale aj skutočností zistených kontrolou Mestskej polície v Žiline a na základe toho viesť aktuálnu dokladovú evidenciu vyhradených parkovacích miest,
viesť preukaznú registráciu daňových subjektov a overovať doklady potrebné na správne a úplné vyrubenie dane a s tým súvisiace ďalšie činnosti  ako správcu dane
V nadväznosti na vykonanú kompletizáciu a aktualizáciu vydaných povolení vyhradeného parkovania vykonať opakovanú kontrolu v súčinnosti s MP 
Zaviesť kontrolný mechanizmus v pravidelne opakujúcich sa cykloch na základe aktualizovanej evidencie povolení vyhradeného parkovania  -  správca dane a MP
	Na základe uvedeného kontrola odporúča nastaviť a rozpracovať odporúčania s cieľom venovať pozornosť opatreniam za účelom skvalitnenia procesu vydávania povolení na vyhradené parkovacie miesta, ktoré budú včas signalizovať a predchádzať nezrovnalostiam, ktoré majú negatívny dopad na rozpočet mesta .

V zápisnici z prerokovania správy boli určené termíny na prijatie opatrení a následne aj povinnosť vyhodnotiť plnenie nastavených opatrení, pričom rozhodujúcim termínom je usporiadať predmetnú agendu do konca roku 2010. 
Informatívna správa ODaKS je prílohou tohto dokumentu, aby boli  odprezentované výsledky prevedených kontrol  v plnom rozsahu schváleného uznesenia č. 127/2009. 

Poverenie č. 16/2010 -  Záznam č. 16/2010
Vykonanie následnej finančnej  kontroly    
Predmet kontroly: 
Vykonanie kontroly príjmovej časti rozpočtu v nadväznosti na implementáciu VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008 – O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina. 
Kontrolovaný subjekt:
Mestský úrad v Žiline – organizačné útvary zabezpečujúce agendu súvisiacu s implementácie VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008 v zmysle organizačného poriadku.
Kontrolované obdobie:  rok 2009 a 1. Polrok 2010
Kontrola bola vykonaná v čase: od 10.08.2010 do 30.09.2010
	Rozpočet Mesta Žilina na príslušný rok obsahuje  zámery a ciele, ktoré sa počas roka realizujú z príjmovej časti rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu je počítané okrem iných plnení aj s peňažným plnením zo strany subjektov za umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení, čo bolo predmetom kontroly.
Všeobecné podmienky prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len „RIP“) umiestnených na verejných priestranstvách alebo viditeľných z verejných priestranstiev na území mesta Žilina vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/20008. Týmto VZN sú povinní sa riadiť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré chcú umiestniť reklamné zariadenie na území mesta Žilina, ako aj osoby zúčastňujúce sa na povoľovaní RIP.
Pri výkone kontroly sa ÚHK riadil nasledovnými všeobecne platnými právnymi predpismi:
	Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žilina
Zásady finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach mesta Žilina
Organizačné útvary participujúce na zabezpečení agendy súvisiacej s implementáciou VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008 – o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach, z titulu vecného naplnenia:
	Odbor právny a majetkový MsÚ 

	Uzatvára a eviduje uzatvorené Zmluvy o umiestnení RIP zariadenia

Eviduje a sleduje peňažné plnenie uzatvorených zmlúv pre  umiestnenie RIP zariadenia
	Odbor hlavného architekta

	Vydanie stanoviska k umiestneniu RIP zariadenia

	Odbor stavebný a životného prostredia

	Vydanie rozhodnutia/povolenia o umiestnení RIP zariadenia


Kontrolná skupina v zmysle predmetu kontroly nasmerovala metodiku výkonu kontroly tak, aby bolo možné vyhodnotiť túto oblasť agendy z pohľadu ekonomických a právnych kritérií, pričom zodpovednými  organizačnými útvarmi sú pre tieto oblasti: 
	Odbor právny a majetkový MsÚ 

	Uzatvára a eviduje uzatvorené Zmluvy o umiestnení RIP zariadenia

Eviduje a sleduje peňažné plnenie uzatvorených zmlúv pre  umiestnenie RIP zariadenia až do úrovne sledovania a vymáhania pohľadávok z tejto kategórie príjmu
	Odbor ekonomický MsÚ

	Príprava rozpočtu a sledovanie jeho napĺňanie

Komplexné zúčtovacie vzťahy

Kontrola sa zamerala na  3 oblasti:

Spôsob vedenia preukaznej evidencie Zmlúv a Nájomných zmlúv na poskytnutie priestorov na umiestnenie RIP zariadenia, ich dokladovej dokumentácie – porovnanie  súladu s VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008.

Kontrola preverila evidenciu „Zmlúv“ a „Nájomných zmlúv“ rok 2009 a 1. polrok 2010 u všetkých subjektov, u ktorých bola uzatvorená Zmluva a Nájomná zmluva o umiestnení RIP zariadenia a podľa ktorých bol  vyrubený poplatok za poskytnutie priestoru na umiestnenie RIP zariadenia. Evidencia týchto subjektov a k nim registrovaných zmlúv je vedená v informačnom - ISS - systéme Mestského úradu v Žiline.    Pre výkon kontroly boli OPaM  MsÚ v Žiline – zodpovednými pracovníkmi predložené zmluvy a nájomné zmluvy, z ktorých vyplynulo nájomné plnenie v roku 2009 a v I. polroku 2010. K 30.06.2010 bolo evidovaných celkovo 73 nájomných zmlúv, ktorých predmetom je poskytnutie priestoru na umiestnenie RIP zariadenia na nehnuteľnostiach mesta Žilina
Výška poplatku za „Umiestnenie RIP zariadenia“ je stanovená v prílohe VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008, číslo zaevidovanej zmluvy - nájomnej zmluvy je súčasne aj s prideleným variabilným symbolom používaným pri úhrade platieb. Jednotlivé spisové zložky obsahujú  predpísané náležitosti v súlade s príslušným VZN a Zásadami finančného riadenia  a finančnej kontroly v podmienkach mesta Žilina. 
Kontrolná skupina vyhodnocuje, že po nastavení systémových opatrení OPaM a vysporiadaním sa s nezrovnalosťami z minulosti  viď v texte (do obdobia 01.06.2009  agenda evidencie nájomných zmlúv z RIP zariadení a agenda spravovania pohľadávok z nájomných zmlúv bola vykonávaná na EO, odkiaľ bola postúpená na  OPaM) vedenie evidencie uzatvorených zmlúv a s tým súvisiaci systém vedenia agendy vykazuje znaky prehľadne organizovaného a úplne vedeného systému zverenej agendy.
 Úroveň preukaznej evidencie zmlúv/nájomných zmlúv v gescii OPaM vykazuje a  odzrkadľuje zodpovedný prístup zodpovedných pracovníkov a systémovo nastavený  výkon odborného spracovania kontrolovanej agendy so zreteľom na ochranu majetku mesta. 

V tomto prípade je potrebné oceniť prístup OPaM, ktorý prevzal agendu s mnohými nezrovnalosťami s minulosti, pričom je potrebné uviesť, že prevod agendy bol realizovaný:
	Bez inventarizácie dokumentov a k tomu zodpovedajúcemu stavu v účtovnej evidencii

Bez metodického usmernenia, ktoré si musel OPaM nastaviť
Bez nastavenia jasných vnútorných zúčtovacích vzťahov, pričom tak, ako je uvedené nižšie
	Odborníčky na právnu oblasť čistili záležitosti ekonomickej agendy, pričom sa podarilo skonsolidovať jednu oblasť príjmovej časti rozpočtu na úroveň prehľadnej evidencie.
	
Peňažné plnenie nájomných zmlúv, evidencia pohľadávok a následné vymáhanie pohľadávok a čistota právnych náležitostí kontrolovanej agendy
Pri zahájení kontroly zo strany zodpovedných zamestnancov OPaM bol vysvetlený dôvod vzniku nepresností podľa predloženého zoznamu pohybov, pričom bola vysvetlená genéza vzniku rozdielov v stave pohľadávok a záväzkov z predmetných nájomných zmlúv, príčiny a dôvody ich vzniku. 
Príčinou tohto stavu je skutočnosť, že v roku 2010 pri zavádzaní nového systému evidencie zmlúv k RIP-kám sa vytvárali nové nájomné zmluvy, ktoré nahrádzali staré nájomné zmluvy (z dôvodu zlepšenia systému evidencie RIP zariadení, t.j. predmetom každej zmluvy je prenájom pozemku na umiestnenie len za 1 kus RIP zariadenia tej ktorej spoločnosti), pričom nájomcovia aj napriek upozorneniu naďalej pri úhradách nájomného zadávali variabilné symboly uvedené v starých zmluvách. Z uvedeného vyplynulo, že kým na starých zmluvách vznikajú preplatky, nájomné z nových zmlúv ostávajú v polohe neuhradených, čo spôsobilo vyššie uvedené nezrovnalosti.
Odbor právny a majetkový z dôvodu, aby zabezpečil preukázateľnosť a správnosť vedenia evidencie nájomných zmlúv s predmetom – umiestnenia RIP zariadení, fyzicky skontroloval každú jednu zmluvu, predpis pohľadávky, porovnanie so zborníkom hospodárenia, mechanicky priradzoval úhrady podľa identifikačných znakov, ktoré im doručilo EO, kontroloval zaúčtovanie jednotlivých úhrad a ich párovanie na jednotlivé zmluvy a následne po zistení nedoplatkov zahájili proces  ďalšieho  riešenia nedoplatkov formou výziev na úhradu a následne zahájenie procesu vymáhania pohľadávky. Tento proces prebiehal aj počas vykonávanej kontroly. Stále je nanajvýš aktuálne zabezpečenie dokončenia prepojenia modulov v informačnom systéme ISS – Nájomné zmluvy a banka, aby bolo možné automatické párovanie platieb s dôrazom na šetrenie fyzických síl pracovníkov MsÚ.
OPaM má nastavený systém vysúhlasovania stavu evidencie nedoplatkov z predmetnej agendy na báze štvrťročných cyklov aj z titulu dobehu praktík z minulosti. Po zavedení systému automatického párovania platieb je predpoklad priebežného vysúhlasovania stavu nedoplatkov na mesačnej báze.  Z pohľadu kontrolnej skupiny je potrebné uviesť, že problémy pri vymáhaní pohľadávok spôsobuje aj skutočnosť, že tejto problematike v minulosti nebola venovaná dostatočná pozornosť ako aj skutočnosť, podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov, že v roku 2007 údajne „zlyhal systém“ na ekonomickom odbore a úhrady a výmery boli dohadzované do systému ISS v priebehu roka 2008, pričom sa vychádzalo z listinných dokumentov a rok 2007 vykazuje určité percento nepresností, ktoré sú priebežne čistené. V minulosti EO mal vlastný systém párovania úhrad k jednotlivým zmluvám, ktorý si OPaM neosvojil, pre jeho zjavné nedostatky, ktorého následkom bol chaotický stav pohľadávok z tejto agendy.  
OPaM v čase od marca do mája 2010 prostredníctvom hĺbkovej kontroly  všetkých pohľadávok vykonal množstvo krokov v snahe vysporiadať sa s problematikou a nastaviť systém, pričom previedli:
	Oslovili (telefonicky, mailom, výzvou) všetky podnikateľské subjekty, s ktorými sú uzatvorené nájomné zmluvy o nájme na prenájom pozemkov pod RIP zariadenia,

Verifikovali a identifikovali druhy platieb, pričom v mnohých prípadoch sa ukázalo, že úhrady v skutočnosti boli vykonané, ale boli nesprávne zaúčtované, nakoľko  spoločnosť pri platbe nepoužila správny variabilný symbol (z dôvodu ako je vyššie uvedené), 
V mnohých prípadoch spoločnosti obratom zareagovali úhradami na výzvy, 
Minimálne v jednom prípade odbor právny a majetkový bol  nútený začať súdne konanie, v priebehu konania dlžník pristúpil k uzavretiu dohody o urovnaní pohľadávky, v ktorej dlžník uznal svoje záväzky, čo do dôvodu ako aj výšky a dohodol sa na splátkovom kalendári pre postupné splácanie dlhu. Dlžník splátkový kalendár rešpektuje a platí dohodnuté splátky riadne a včas. 
Týmto spôsobom sa „vyčistili“ staršie nedoplatky, pričom
Bol zavedený systémový prístup pre vedenie agendy z pohľadu evidencie ako aj  vykonávania kontroly nedoplatkov na štvrťročnej báze – najbližší termín kontroly je plánovaný  po 30.09.2010. 
Po preverení stavu kontrolná skupina vyhodnocuje, že stav pohľadávok je uzatváraný vždy ku koncu štvrťroka, platby sú pravidelne sledované a  následne po zistení nedoplatkov zodpovední pracovníci vyzývajú dlžníkov na vykonanie úhrady a v prípade neúspešnosti výziev pristupujú k zahájeniu  procesu vymáhania pohľadávok súdnou cestou.
	Špecifický prípad: spoločnosť nemá uhradené nájomné zmluvy za poskytnutý priestor na umiestnenie RIP zariadení na nehnuteľnostiach mesta Žilina v značnej sume. Odbor právny a majetkový MsÚ Žilina vstúpil do rokovania s uvedenou firmou, ktorá ako dôvod neplnenia si svojich záväzkov uviedla, že nemala vedomosť o tom, že zodpovedný zamestnanec ich firmy neuhrádzal platby v zmysle uzatvorených NZ. So zodpovedným zamestnancom bol rozviazaný pracovný pomer. Vedenie spoločnosti po skontrolovaní a odsúhlasení s OPaM uhradených a neuhradených platieb za priestor  na umiestnenie RIP zariadení pristúpilo k „Dohode o urovnaní“, s tým, že dohoda bude uzatvorená  po účtovnej uzávierke k 30.09.2010  s dátumom vyrovnania nedoplatku k 31.12.2010.


Porovnanie príjmovej časti rozpočtu so skutočným plnením príjmovej časti rozpočtu v nadväznosti na implementáciu VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008 – O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina.
KS pre ilustráciu uvádza stav (pohľadávok) nedoplatkov z nájomných zmlúv za RIP k 30.6.2010
Predpis výmerov............................. 63446.36€
Úhrada.............................................. 51024.52€ (úhrady  43929.31€+preúčtovania 7095.21€)
Odpis................................................     896.24€
Nedoplatok ...................................... 11.525.60€
	
KS dáva do pozornosti skutočnosť, že stav týchto nedoplatkov k 30.6.2010 je údajom  z modulu správcu pohľadávok. Preverenie skutočnosti, či tento stav evidencie nedoplatkov  u správcu pohľadávok je komparatívny so stavom nedoplatkov v účtovníctve, KS nedokázala preveriť a to z nasledovného dôvodu:
V roku 2008 táto kategória pohľadávok bola účtovne vedená na analytickom účte 
318 2 13, ktorý k 31.12.2008 nevykazoval žiadne nedoplatky. Podľa predloženého Zborníka hospodárenia tejto triedy pohľadávok sa už tento analytický účet k 31.12.2009 nenachádzal. KS zistila, že s odchodom pracovníka EO na iné pracovisko tento účet v tomto analytickom členení v účtovníctve bol zrušený a vychádzajúc z konečného zostatku k 31. 12. 2008 bol vynulovaný. Je potrebné uviesť, že personálne zmeny nie sú dôvodom na zmenu analytickej evidencie, ktorá nám umožňuje prehľadnejšie sledovanie pohybov, či už na strane príjmov ako aj na strane výdavkov.  V rámci rozpočtu pre rok 2009 a 2010 je táto kategória príjmov vedená na príjmovom účte rozpočtovej klasifikácie č 212002, ktorá v sebe kumuluje  všetky príjmy z nájomných zmlúv, vrátane príjmov z RIP.

KS v čase prebiehajúcej kontroly tieto zistené skutočnosti konzultovala s pracoviskami EO a už v priebehu výkonu kontroly - v prípravnej fáze rozpočtu na rok 2011 bude táto kategória príjmov z nájomných zmlúv za RIP, po dohode s EO, samostatne označená číslom akcie t.j. jeho identifikácia bude nasledovná : 212002 205 2, čím do budúcna je zabezpečené cielené sledovanie napĺňania rozpočtu za preverovanú oblasť.
	Ak vezmeme do úvahy  podstatu akruálneho účtovníctva, výška príjmov na účte ekonomickej klasifikácie by mala  (pri dodržaní všetkých účtovných postupov) zodpovedať  pohybom na strane Dal konkrétneho analytického účtu pohľadávok. Z uvedeného dôvodu a na základe odporučenia zo strany KS od roku 2011 táto kategória pohľadávok bude vedená na samostatnom  analytickom účte pohľadávok. 

	Na základe vyššie uvedených skutočností  KS nemá možnosť so zreteľom na definovaný predmet kontroly v plnom rozsahu objektívne vyhodnotiť správnosť údajov medzi účtovným stavom, rozpočtovníctvom a evidenciou u správcu pohľadávky k 30.6.2010 za kategóriu nájomných zmlúv za RIP. Až nastavenie identifikovateľnej a presnej evidencie tohto druhu majetku ako v účtovníctve tak v rozpočtovníctve zabezpečí naplnenie ustanovení  zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve – správnosť, úplnosť, preukázateľnosť, zrozumiteľnosť s dôrazom na  kontrolu napĺňania príjmovej   časti rozpočtu za tento druh príjmu. 

KS z uvedeného dôvodu pre zabezpečenie konkrétneho výstupu odporúča vykonať:
	Po ukončení procesu výziev na úhradu nedoplatkov a následnom priradení platieb k jednotlivým zmluvám za RIP v module správcu, konečný zostatok nedoplatkov k 31.12.2010 z modulu zaúčtovať do počiatočného stavu na novovytvorený analytický účet, kde budú účtované pohyby súvisiace so zmluvami za RIP a pohybmi platieb z nich vyplývajúcich

Pracovník učtárne o túto sumu poníži v počiatočnom stave ten analytický účet, na ktorom sa táto kategória pohľadávok účtovala do 31.12.2010.  (318 2 02 nájomné zmluvy)
Správca pohľadávok a pracovník učtárne si dohodnú  spôsob evidencie nájomných zmlúv za RIP v účtovníctve, nakoľko NZ v platobných podmienkach sú rozložené na konkrétne termíny úhrad. Je na zvážení a odbornom doporučení pracoviska učtárne, či sa bude účtovať pohľadávka v celkovej výške za dobu trvania nájomného vzťahu, alebo sa bude účtovať podľa termínov úhrady.

	Z úrovne kontrolnej skupiny je v tomto prípade dôležité uviesť, že zodpovedné útvary MsÚ v Žiline v priebehu roku 2010 v súvislosti s agendou RIP zariadení spustil akciu, ktorá spočívala v ráznom zmarení nelegálneho užívania pozemkov za účelom umiestňovania RIP zariadení na území mesta Žilina. Vychádzali z pasportizácie RIP zariadení, na základe ktorej boli oslovené spoločnosti, ktorých RIP zariadenia stáli na pozemkoch Mesta Žilina bez právneho dôvodu, t.j. platnej nájomnej zmluvy. Pasportizácia sa ukázala ako veľmi nepresná, preto ďalšie konanie OPaM bolo v tejto záležitosti zmarené. Bolo pristúpené k adresovaniu výziev na odstránenie nelegálne umiestnených RIP z pozemkov mesta a následne, po nereagovaní v akejkoľvek podobe k odstraňovaniu tých RIP zariadení, pri ktorých bolo preukázané umiestnenie bez právneho dôvodu. Výsledkom celej akcie bolo úspešné rokovanie s ARD, spol. s r.o., pričom boli podpísané 2 dohody o urovnaní a ARD, spol. s r.o. doplatila nájomné za obdobie, v ktorom užívala pozemky Mesta Žilina bez právneho dôvodu a odstránenie mnohých RIP bez právneho dôvodu. 
 Aj naďalej prebiehajú rokovania s reklamnými spoločnosťami, OPaM nastavuje systém zavedenia a zosúladenia právneho a skutkového stavu v spolupráci aj s Útvarom hlavného architekta, čím v zásadnej miere postúpil pri ochrane práv a právom chránených záujmov mesta pri správe svojho majetku, čo avšak je z časového hľadiska náročný proces. 

Záver:
Cieľom kontroly bolo preveriť naplnenie príjmovej časti rozpočtu v nadväznosti na implementáciu VZN č. 14/2007 doplnené VZN č. 11/2008 – o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina.
Proces implementácie VZN č. 14/2007 doplnené č. 11/2008 – o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina možno hodnotiť pozitívne, drobné nedostatky zistené počas kontroly boli počas jej priebehu zdôvodnené a následne odstránené a nezakladali podstatu pre vznesenie podnetu porušovania zákonov, VZN alebo vnútorných predpisov. Odbor právny a majetkový vedie súbor riadne registrovaných  „zmlúv  a nájomných zmlúv“ za poskytnutie priestoru na umiestnenie RIP zariadenia a o umiestnení RIP zariadenia , ktoré sú označené poradovými číslami v poradí ako sa uzatvárali, pričom je zavedený systémový prístup v sledovaní úhrad a evidencii a vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z kontrolovanej agendy.
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

Poverenie č. 17/2010 – Správa č. 17/2010
Vykonanie následnej finančnej kontroly  na základe uznesenia MR
Kontrolovaný subjekt:
DPMŽ, s.r.o. Žilina
Predmet kontroly: 
Uznesenie Mestskej rady č. 72/2010 z 08. 06. 2010 – Spracovať stanovisko ku správe vyúčtovania straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ, s.r.o. 
Preverované obdobie:    rok   2009
Kontrola bola vykonávaná v čase:  od  07. 07. 2010   do  30.07.2010
Materiál bol predložený do MR a nakoľko Správa DPMŽ, s.r.o. Žilina o výkone strát vo verejnom záujme nebola zaradená do programu rokovania MR a nie je zaradená do programu rokovania MZ a v záujme predloženia kontinuálneho postupu kontrolnej – ÚHK  a výkonnej zložky  DPMŽ, s.r.o. táto správa bude predložená pri predkladaní Správy DPMŽ, s.r.o. o výkone strát vo verejnom záujme. 


Poverenie č. 18/2010 – Správa č. 18/2010
Vykonanie kontroly podľa uznesenia č. 75/2010
Kontrolovaný subjekt:  Organizačné útvary MsÚ zabezpečujúce implementáciu VZN č. 7/2009
Predmet kontroly:   
Uznesenie č. 75/2010   Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
zaväzuje hlavného kontrolóra
	preveriť, či povolenie na zriadenie sezónneho posedenia vo vnútrobloku Farského kostola, s dôrazom na čl. 4 odsek 16 VZN č. 7/2009, bolo v súlade s týmto VZN

Kontrola bude vykonávaná v čase:    od 12.08.2010   do  30.09.2010      

Kontrolovaný subjekt: Organizačné útvary MsÚ zabezpečujúce implementáciu VZN
	Odbor hlavného architekta

Odbor právny a majetkový

Všeobecne záväzné právne predpisy a iné interné normy ktoré tvoria základ pre postup pri výkone kontroly:
Pri výkone kontroly  sa kontrolórka Útvaru hlavného kontrolóra riadila ustanoveniami a postupmi v zmysle zákonov a preverila dodržiavanie právnych noriem: 
	502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb na území mesta Žilina
VZN č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
VZN č. 5/2010 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších a obslužných zariadení na území mesta Žilina
VZN č. 4/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
Opatrenie Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 
Kontrola bola prevedená tak, aby bolo naplnené  Uznesenie  MZ v Žiline č. 75/2010
 Znenie článku 4 ods. 16 VZN č. 5/2010, ktorý sa vyhlasuje znenie VZN č. 7/2009:
„Letné terasy v blízkosti obytných domov je povolené umiestňovať tak, aby bola zachovaná vzdialenosť letnej terasy od obytných domov minimálne 10 m v horizontálnom alebo vertikálnom smere, uvedená vzdialenosť je nevyhnutná pre rozptyl pachových látok (napr. tabakový dym)“

Kontrolou bolo zistené:
Právnym nástrojom, ktorým obce realizujú samosprávnu pôsobnosť je prijaté všeobecné záväzné nariadenie mesta. Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a podľa § 4 ods. 3, § 6 ods. 1 a § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina. Toto VZN vymedzuje podmienky pre umiestňovanie, povoľovanie a prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina. 
Súčasne platné VZN č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina vymedzuje nasledovné pojmy:
Sezónnym obslužným zariadením (ďalej len „letné terasy“) sa rozumie sezónne externé rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru, ktoré sú zriadené v priamej väzbe na stále prevádzky na verejných priestranstvách alebo vo verejne prístupných priestoroch a plochách v meste Žilina. 
Letná terasa – je vymedzená plocha obslužného zariadenia určená na priamu konzumáciu na teréne alebo nad úrovňou terénu, na tzv. pódiu a pozostáva zo stolov, stoličiek, prekrytia, servírovacích stolíkov, prípadne oddeľujúcich konštrukcií a obslužného pultu.

Podľa súčasne platného VZN k žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy pre umiestnenie predmetného obslužného zariadenia -  letnej terasy je potrebné doložiť ( Článok 6 ods. 3 VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009):  
	Súhlasné odborné stanovisko MsÚ v Žiline – odboru hlavného architekta

Odsúhlasenú zjednodušenú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú odborom hlavného architekta
Vyjadrenie stavebného úradu, či si zriadenie letnej terasy vyžaduje stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby
Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina (vzťahuje sa na letné terasy v Mestskej pamiatkovej rezervácii, v areáli Hradu Budatín, resp. si zriadenie letnej terasy vyžaduje zásah do objektu, ktorý je predmetom pamiatkovej ochrany, alebo letná terasa bude zriadená pri objekte, ktorý je predmetom pamiatkovej ochrany)
Súhlas Hasičského a záchranného zboru SR
Kópiu živnostenského listu, prípadne z Obchodného registra
Neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy na užívanie nehnuteľnosti za účelom zriadenia letnej terasy má byť aj stručný popis technického riešenia letnej terasy, resp. odsúhlasená projektová dokumentácia k letnej terase (Článok 6 ods. 4 VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009.). 
Okrem vyššie uvedených povinností VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasujem úplné znenie VZN č. 7/2009, článok 7 ods. 5 však definuje:
„Ak bude letná terasa zriadená priamo na teréne so slnečníkmi a bude bez prípojok, postačuje na jej prevádzku uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie nehnuteľností za účelom zriadenia letnej terasy.“

Letná terasa sa nachádza pred prevádzkou Café  Le Jour  na ul. Pivovarská č. 2 Žilina. Prenájom pozemku bol uskutočnený prostredníctvom nájomnej zmluvy č. 143/práívne/2010 na dobu určitú a to od 12.5.2010 – 15.9.2010. Nájomné za užívanie pozemku parc. č. 4 v k.ú. Žilina pred objektom č. 2 na ul. Pivovarská, pre účely prevádzkovania letnej terasy sa stanovilo v súlade s Uznesením MZ v Žiline č. 21/2007. Výška úhrady nájomného za užívanie pozemku o výmere 40 m2 za účelom umiestnenia vonkajšieho sezónneho posedenia - letnej terasy, bola uhradená dňa 14.5.2010. Predbežná finančná kontrola je vykonaná v súlade so Zásadami finančného riadenia a finančnej kontroly v podmienkach Mesta Žilina. 
K zmluve je priložené stanovisko Odboru hlavného architekta  MsÚ v Žiline – vydané 30. 04. 2010, ktorý súhlasí s predloženým zámerom žiadateľa zriadiť terasu so zadefinovaním požiadaviek. 
Analýza stavu:
Štatistický úrad SR podľa § 32 ods. 3 zákona  SNR č. 372/10992 Zb. o štátnej štatistike, vydal Opatrenie ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb  - Opatrenie č. 128/200 Z. z. úplné znenie na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov a na klasifikovanie typov stavieb. Predmetom klasifikácie sú stavby typov:
	budovy
inžinierske stavby

ktoré sa podrobnejšie členia na oddiely, skupiny a triedy.
Stavby sa klasifikujú podľa účelu ich hlavného využitia. Hlavné využitie stavby sa určuje percentuálnych podielom účelu využitia úžitkovej plochy stavby.

Nebytové budovy je pojem, ktorý je široký svojou účelovou rozmanitosťou vyvolávajúcou neustále pochybnosti, rôzne definície a názorové hodnotenia. Je to pojem, ktorý prechádza viacerými zmenami svojej interpretácie a to určite aj preto, že ho u nás formuje dynamika stavebnej konjunktúry a zrýchľujúci sa vývoj znalostí. Je potrebné vziať do úvahy aj tú skutočnosť, že nie každá nebytová budova je budovou verejnou. Nebytové budovy sa delia podľa účelu užívania na školské, administratívne, zdravotnícke, kultúrne, športové a pod..
     V súvislosti s uplatnením ustanovenia Článku 4 ods. 16 VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009 kontroly konštatuje, že OHA pri posudzovaní žiadosti žiadateľa prevádzkujúceho letnú terasu pred objektom č. 2 na ul. Pivovarská v Žiline o výmere 40 m2, ako aj jej konštrukčného osadenia vychádzal z klasifikácie stavby na základe Výpisu z listu vlastníctva evidovanom na katastrálnom úrade. Podľa Výpisu z listu vlastníctva č. 1123 je objekt určený ako Dom, bez bližšej identifikácie na parcelnom čísle 6, kde podľa legendy pre spôsob využitia pozemku, je uvedené identifikácia č. 16 čo znamená - cit.: „ Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom.“  
Odbor hlavného architekta pri posudzovaní umiestnenia predmetnej letnej terasy vychádzal z informácií poskytnutých v prehlásení žiadateľa, v ktorom vysvetľuje vlastnícky vzťah k celému objektu, charakter samotnej prevádzky a zároveň zámer celkovej prestavby objektu, na ktorý mu bolo vydané stavebné povolenie. Jedná sa o rekonštrukciu 2 a 3 nadzemného podlažia, kde sú projektované kancelárie a administratívne priestory. Predmetná rekonštrukcia zatiaľ nebola uskutočnená, pretože priestory neboli nájomníkmi ku dňu podania uvoľnené. 
Je potrebné vziať do úvahy aj tú skutočnosť, že list vlastníctva je základným dokumentom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k danej nehnuteľnosti. List vlastníctva vydáva správa katastra na dva účely:
	úradné – na právne úkony pri predaji nehnuteľnosti alebo dedičskom konaní, list vlastníctva je overený okrúhlou pečiatkou správy katastra

informatívne – na overenie vlastníctva pre geodetov, elektrikárov alebo súkromné osoby, alebo iného podobného charakteru. 
Podľa vyhlášky Úradu geodézie kartografie a katastra v časti A – majetková podstata LV obsahuje  výpis všetkých nehnuteľností, ktorých sa LV týka a údaje o nich (parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné číslo a charakteristiku  pri stavbách a výmera). Z pohľadu preukázateľnosti vlastníckeho vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti, ako aj klasifikácie predmetnej stavby preto postačovala neoverená kópia LV, ktorá všetky potrebné údaje obsahovala. Z tohto titulu odbor hlavného architekta nemal dôvod spochybniť pravosť a úplnosť obsahovej stránky predmetného listu vlastníctva, ktorý do evidencie zapísal katastrálny úrad na základe overených listinných dokumentov.     
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline ako vecne a miestne príslušný orgán vo svojom Rozhodnutí o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky zo dňa 12.7.2010 rozhodol, že priestory kaviareň a letná terasa vyhovujú pre vyrábaný a predávaný sortiment v súlade s požiadavkami NV SR č. 298/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania. Zriadenie letnej terasy pre prevádzku Café Le Jour Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nepodmienil špeciálnymi požiadavkami, ktoré by bolo nevyhnutné dodržať pri jej následnom prevádzkovaní.  Na letnej terase v zmysle predmetného rozhodnutia je možné predávať čapované pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje, mliečne a miešané nápoje, zmrzlinové poháre, cukrárenské výrobky (dovoz), trvanlivé cukrovinky, syry a syrové korbáčiky. 

Ak pri posudzovaní umiestnenia letnej terasy vychádzame z klasifikácie nehnuteľnosti podľa platného listu vlastníctva, zapísaného v katastrálnom registri, kde budova je klasifikovaná ako Dom stojaci na pozemku, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, kontrola by musela konštatovať, že jej umiestnenie nie je v rozpore s Čl. 4 ods. 16 VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009.

Avšak vychádzajúc z ďalších skutočností – informácie uvedené v žiadosti žiadateľa – že v dome sú bytové jednotky, ktoré sú reálne využívané a s prihliadnutím na ustanovenia stavebného zákona  § 43c ods. 3) „Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť požiadavky na bytové budovy.“ je možné zo strany kontroly vyhodnotiť, že umiestnenie letnej terasy  je v rozpore s čl. 4 ods. 16 VZN č. 5/2010, ktorý sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009. 

Obec na svojom území nevykonáva len samosprávne úlohy. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy pre spoločný obecný úrad, ktorý pri plnení úloh územného konania a stavebného poriadku musí vychádzať z ustanovenia § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 
V kontexte zadanej úlohy pre hlavného kontrolóra je potrebné poukázať na skutočnosť, že v tomto prípade je potrebné oddeliť pôsobnosť hlavného kontrolóra pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce od výkonu, ktorým  je potrebné zabezpečiť a posúdiť z pohľadu preneseného výkonu štátnej správy – v tomto prípade stavebného zákona.  
V tomto prípade podriadenie procesu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra spočíval v rovine formálneho vyhodnotenia dodržania ustanovení, ktoré  z časti – hlavne vecného posúdenia stavu a jeho vyhodnotenia súladu alebo rozporu so zákonom odborne patria do pôsobnosti z pohľadu stavebného zákona, pričom však pri tak nastavenom systéme uplatňovania VZN ohľadom umiestňovanie terás, VZN pripúšťa aj taký postup, že vyjadrenie alebo stanovisko stavebného úradu nebolo potrebné. Tento výstup nemá jednoznačnú podobu aj z toho titulu, že hlavný kontrolór nemá kompetencie preskúmavať rozhodovanie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a teda aj  posúdenie správnosti procesného postupu pri výkone tejto agendy, v zmysle takto postaveného VZN, je veľmi obtiažne správne a objektívne posúdiť a jednoznačne vyhodnotiť. Kontrola vyhodnotila oblasť nájomného vzťahu a jeho plnenia a taktiež poukázala na rozporuplnosť z pohľadu dotazovanej podstaty s dorazom na zistený stav. 

Pri analyzovaní situácie v nadväznosti na zadanú úlohu v nadväznosti na Čl. 4 ods. 16 VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009 kontrola vyhodnocuje, že odbor hlavného architekta doznal, že až tento konkrétny prípad upozornil na iné vnímanie dikcie platného čl. 4 ods. 16 VZN, ako pôvodne oni, ako jeho tvorcovia mali na zreteli a  odporúčajú prehodnotiť súčasnú formuláciu čl. 4 ods. 16 VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009 tak, aby mohli byť odstránené disproporcie, s ktorými sa reálne v praxi stretávajú s poukazom minimálne na umiestňovanie letných terás v časti CMZ či už s pohľadu verejného záujmu, ale aj relaxačného oddychu obyvateľov mesta. Podľa odporúčania Krajského pamiatkového úradu v Žiline, OHA  ako aj občanov mesta zriadením tejto letnej terasy práve v priestore vnútrobloku Farského kostola pred prevádzkou Café Le Jour  ožíva celý priestor terasy pod Farským kostolom a dostáva novú dimenziu relaxačno – spoločenského charakteru.      

Odporúčania:
Jednoznačne zadefinovať postupnosť krokov pre správne uplatňovanie VZN o umiestňovaní terás s prihliadnutím na oblasť rozhodovania a určenia kompetencií 
Prehodnotiť postupnosť, opodstatnenosť a vykonateľnosť niektorých ustanovení platného VZN č. 5/2010, ktorým sa vyhlasuje úplné znenie VZN č. 7/2009 tak, aby bolo možné predísť nejasnostiam 


Poverenie č. 19/2010 -   Správa č. 19/2010
Vykonanie následnej finančnej kontroly 
Predmet kontroly:
Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov v príspevkových organizáciách mesta
Kontrolované subjekty:
Mestské divadlo, Mestská krytá plaváreň, Turistická informačná kancelária
Kontrola prebieha


Poverenie č. 20/2010 – Správa č. 20/2010
Kontrola plnenia opatrení stanovených na základe nálezu NKÚ v zmysle uznesenia č. 60/2010 zo dňa 28. 06. 2010, ktoré upravuje Plán kontrolnej činnosti HK na 2. Polrok 
Správa o plnení opatrení primátora Mesta Žilina na odstránenie nedostatkov z Protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia povinností z predchádzajúcej kontroly mesta, ktoré je sídlom kraja Mesto Žilina, ktorý vypracoval NKÚ
V zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2010 podľa bodu 2.6 Kontrola plnenia opatrení stanovených na základe nálezu NKÚ a schváleného Uznesenia č. 60/2010 MZ bola vykonaná kontrola plnenia opatrení primátora mesta Žilina k nálezom NKÚ a následne bola spracovaná správa o plnení opatrení, ktorú hlavná kontrolórka predkladá poslancom MZ na najbližšom zasadnutí MZ po termíne ukončenia preverenia. 
Kontrola jednotlivých opatrení bola vykonaná náhodným výberom podľa vecného a obsahového zamerania prijatých opatrení a pri opatreniach, kde termín plnenia trvá bolo vykonané šetrenia priebežného plnenia opatrenia
	Dôsledne zabezpečiť vyhodnocovanie a kontrolu plnenia rozpočtu v priebehu rozpočtového obdobia v zmysle „Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina“ s následným premietnutím do požadovanej zmeny rozpočtu.

Termín: trvale
Plnenie:
Napĺňanie tohto opatrenie je zabezpečované priebežne v zmysle a v súlade so „Smernicou č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina“ avšak vyhodnotenie reality čerpania rozpočtu za rok 2010 bolo skomplikované v úvode roka skutočnosťou, že do 19.4.2010 nebol schválený rozpočet a Mesto Žilina hospodárilo v režime rozpočtového provizóriá, ktoré má tiež svoje zákonné postupnosti, avšak výkyvy ako na strane príjmov taj aj na strane výdavkov v roku 2010 zaznamenali rozhodujúce skutočnosti, ktoré ovplyvnili vývoj rozpočtového hospodárenia. Vedenie MsÚ v Žiline splnilo povinnosť spracovať Monitorovaciu správu k Programovému rozpočtu na rok 2010, ktorá bude predložená na rokovanie MZ          18. 10. 2010, čím je deklarovaná snaha naplniť opatrenie. 

Dôsledne zabezpečovať podmienky verejného obstarávania v zmysle „Smernice prednostu Mestského úradu o postupoch pri zadávaní verejných zákaziek“, nielen v oblasti zákonnosti, ale aj po stránke formálneho naplnenia procesu verejného obstarávania.
Termín:  trvale
Plnenie:
Náhodným výberom spisových zložiek opatrenie je priebežne zabezpečované v súlade so „Smernicou prednostu Mestského úradu o postupoch pri zadávaní verejných zákaziek“. 

Pokračovať v procese vysporiadania pozemkov pod obytnými domami s využitím všetkých dostupných právnych a vecných možností a vypracovať správu o realizácii ku koncu kalendárneho roka.
Termín: 31. 12. 2010
Plnenie:
Priebežne sa pracuje na  procese vysporiadania pozemkov – termín trvá. V súčasnosti prebieha rozsiahle vysporiadanie areálu Dopravného podniku mesta Žilina. 

Zabezpečiť doplnenie zriaďovateľských listín všetkých organizácií zriadených Mestom Žilina v zmysle nálezu NKÚ, vrátane vysporiadania správy majetku u ZŠ Rybné námestie a CVČ Žirafa.
Termín:  31. 12. 2010
Plnenie:
Doplnenie zriaďovateľských listín v zmysle nálezu NKÚ SR je priebežne zabezpečované. Proces napĺňania opatrenia bol rozdelený podľa pripravenosti dokumentácie a následne zabezpečenia aktu schvaľovania v rokovaní MZ na viaceré etapy, pričom podľa stavu a úrovne dokumentácie je predpoklad naplnenia opatrenia v prípade rozpočtových organizácií pri naplnení stanoveného  termínu plnenia. 
Toto opatrenie je potrebné ešte naplniť pri príspevkových organizáciách podľa nálezu NKÚ. 

	Zabezpečiť stanovisko Ministerstva financií k dlhovej službe v nadväznosti na prijaté návratné finančné pôžičky od MF a vo väzbe na zákonnú výšku dlhovej závislosti Mesta.

Termín: 30. 03. 2010
Plnenie:
Stanovisko MF SR k dlhovej službe v nadväznosti na prijaté návratné finančné pôžičky od MF bolo predložené NKÚ pri vyhodnotení plnenia opatrení k termínu 30. 03. 2010 ( List MF 009853/2010-422 zo dňa 3.2. 2010 ) je potrebné uviesť, že MF SR konštatuje, že v prípade, ak splátky úverov zo ŠFRB prijatých v roku 2008  sú zahrnuté v cene ročného nájomného pre užívateľov, t.j. neovplyvnili – nezvýšili celkový dlh mesta, tým sa tento dlh nezarátava do celkovej dlhovej služby, tým nebol  porušený zákon  v prípade prijatia úveru zo ŠFRB a z toho vyplýva, že nie sú naplnené podmienky pre ohlasovaciu povinnosť zo strany hlavného kontrolóra MF SR v zmysle rozpočtových pravidiel územnej samosprávy. 

Zabezpečiť spracovanie záverečného účtu vrátane Výročnej správy v zmysle zákonných opatrení a vykonanie auditu Výročnej správy v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 411/2002 Zb.
Termín: v zmysle zákona 
Plnenie:
Výročná správa je pripravovaná – konzultácie sú na úrovni porady vedenia MsÚ, pričom sú zadané úlohy aj cez poradu vedenia, aby boli naplnené zákonné podmienky v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 411/2002 Z. z.

Dôsledne dodržiavať platné postupy účtovania a rozpočtovej klasifikácie pri likvidácii a odsúhlasovaní fakturácie vo výdavkovej oblasti.
Termín: trvale
Plnenie:
Náhodným výberom boli preverené niektoré účtovné doklady, pričom najmä pri likvidácii a odsúhlasovaní fakturácie vo výdavkovej oblasti neboli v plnom rozsahu dodržané pravidlá finančného riadenia, na základe čoho boli spracované nové opatrenia na odstránenie nedostatkov po kontrole implementácie smernice Zásad finančného riadenia. V priebehu mesiaca 09/2010 prebehne intenzívne školenie pracovníkov MsÚ zamerané na oblasť predbežnej finančnej kontroly so zámerom podporiť a zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov MsÚ v predmetnej problematike. 

Realizovať návrhy na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností zásadne až po zaplatení kúpnej ceny.
Termín:  trvale
Plnenie:
Náhodným výberom boli preverené niektoré spisy, kontrola nezistila zásadné nedostatky. Opatrenie je priebežne zabezpečované v súlade s vnútornými pravidlami a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina. 

Zabezpečiť inventarizáciu a inventúrne zoznamy v súlade s predpísanými náležitosťami v zmysle nálezu NKÚ.
Termín: trvale
Plnenie
Inventarizácia a inventúrne zoznamy za rok 2009 aj keď bola snaha odstrániť nedostatky v zmysle nálezu NKÚ SR a zosúladiť stav s platnou legislatívou, táto záležitosť sa v roku 2009 nepodarilo zabezpečiť. Inventarizácia za rok 2009 vykazovala mnohé nedostatky, na ktoré ÚHK poukázal v Správe č. 04/2010 a výsledky kontroly boli poslancom MZ predložené v Informatívnej správe z výsledkov kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2010 na rokovaní MZ 30. 08. 2010. 

Dôsledne zabezpečovať ustanovenia „Smernice č. 1/2009 prednostu Mestského úradu v Žiline o vymáhaní pohľadávok mesta Žilina“ s využitím všetkých právnych prostriedkov na vymoženie pohľadávok.
Termín: trvale
Plnenie:
Opatrenie je priebežne zabezpečované v súlade so „Smernicou č. 1/2009 prednostu Mestského úradu v Žiline o vymáhaní pohľadávok mesta Žilina“, pričom je podrobené vnútornej kontrole.
Vymáhanie pohľadávok do konca roku 2009 bolo vyhodnotené na základe Správy č. 21/2010, výsledkom čoho bol rozsiahly kontrolný nález  a výsledky kontroly boli poslancom MZ predložené v Informatívnej správe z výsledkov kontrol vykonaných z mysle Plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2009, pričom táto kontrola bola ukončená až v marci 2009. Z tejto kontroly boli stanovené konkrétne a podrobne rozpracované opatrenia, kde termíny na plnenie trvajú a ich plnenie bude  z úrovne HK preverené do konca roku 2010.  

	Pri vystavení poverenia na výkon kontrolnej  činnosti zadefinovať rozsah činnosti pre výkon kontroly tak, aby nevznikla pochybnosť o prekročení kompetencií hlavného kontrolóra vyplývajúcich z ustanovenia  §18d  zákona č.369/1990 Z. z., s dôrazom na dôsledné dodržiavanie vyššie uvedeného ustanovenia 

  T: priebežne
Plnenie:
Pri vystavení poverenia na výkon kontrolnej činnosti je zadefinovaný rozsah činnosti, kontrolovaný subjekt a kontrolované obdobie v zmysle plánu kontrolnej činnosti HK tak, aby nevznikla pochybnosť o prekročení kompetencií hlavného kontrolóra vyplývajúcich z ustanovenia  §18d  zákona č.369/1990 Z. z., s dôrazom na dôsledné dodržiavanie vyššie uvedeného ustanovenia.

	Pri výkone kontrolnej činnosti dbať na dôsledné dodržiavania ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite:

	§ 13  ods. 2 a) – k) povinnosti zamestnancov kontrolného orgánu pri výkone následnej finančnej kontroly

§ 17 písm. a) – l)  - povinné náležitosti pri vypracovaní správ alebo záznamu z kontroly
§ 22 ods. 3. Písm. a) – e) – povinnosti kontrolného orgánu pri vypracovávaní zápisnice a vydanie potvrdenia  o vrátení dokladov a písomností
Nadväzne na vyššie uvedené dbať na dôsledné dodržiavanie ustanovenie  § 18e zákona č. 369/1990 Zb. 
T:  priebežne
Plnenie:
Na pracovisku ÚHK bola vykonaná porada s cieľom oboznámiť a upozorniť všetkých pracovníkov ÚHK na to, aby boli dôsledne dodržané všetky náležitosti, postupy a povinnosti kontrolného orgánu pri výkone následnej finančnej kontroly, pri vypracovávaní správ a zápisníc z vykonaných kontrolných akcií.
Hlavná kontrolórka mesta všetky tieto skutočnosti preverí pri uzatváraní kontrolných akcií tak, aby boli dôsledne dodržiavané všetky ustanovenia zákona o finančnej kontrole a zákona o obecnom zriadení upravujúce výkon kontrolného orgánu.

	Zo strany hlavnej kontrolórky zaviesť systémové riešenie pre kontrolu vyhodnocovania a  plnenia opatrení  prijatých na základe kontrolných zistení z kontrolnej činnosti. V prípade neplnenia  prijatých opatrení zo strany kontrolovaných útvarov a subjektov predkladať informáciu vo forme správy do porady vedenia alebo až do mestského zastupiteľstva

T: priebežne
Plnenie:
Do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 bola zaradená a zároveň aj schválená  úloha v kategórii I. Výkon pravidelnej následnej kontroly – 1.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v roku 2008 a 2009. 
Táto kontrolná akcia bola spustená od začiatku apríla 2010, kde boli preverené plnenie prijatých opatrení a zároveň  pracovníci ÚHK boli dôsledne upozornení na dôsledne vyžadovanie povinností vyplývajúcich z vykonaných kontrol.
V mnohých prípadoch, ak nebol dodržaný termín pri predložení Návrhu opatrení alebo termín pri predložení správy o plnení opatrení bola táto problematika prerokovaná na porade vedenia.

	Predkladať Informatívne správy o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti do volených orgánov mesta  v zmysle §18f  písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 T: podľa termínov zasadnutia MZ
Plnenie:      
Od roku 2009 bol zavedený nový systém informovania poslancov MZ o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a to formou Informatívnej správy, kde sú predložené výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Informatívna správa je vypracovaná písomne, kde sú nabaľujúcou metódou uvedené výsledky kontrolných zistení podľa jednotlivých kontrolných akcií tak, aby poslanci boli  informovaní o výsledkoch vykonaných kontrol.

15. Vysporiadať účtovný stav majetkového podielu Mesta Žilina v MsHK a.s. Žilina so stavom uvádzaným v obchodnom registri.
Termín:  31. 3. 2010
	Oprava bola vykonaná, avšak aktuálne prebieha zúčtovanie zmien na základnom obchodnom imaní v spoločnosti MsHK a.s. a ich zaevidovanie v účtovníctve mesta Žilina, čo má svoje postupnosti účtovných krokov, ktoré priamo nadväzujú na  prebiehajúcu transformáciou tejto spoločnosti. Z uvedeného dôvodu ukončenie procesu transformácie je základný predpoklad pre vecné a časové naplnenie zúčtovacích procesov na meste Žilina. Zodpovedné organizačné útvary pracujú na naplnení opatrenia.

Pripraviť návrh uznesenia MZ s presnou formuláciou oprávnenia primátora mesta na vykonanie zmien rozpočtu.
Termín:  31. 01. 2010
Plnenie:
	Mestský úrad pripravil návrh nového uznesenia, ktorý bol ešte v roku 2009 s poslancami prerokovaný, kde im bola odborne vysvetlená problematika rozpočtových opatrení a význam jednotlivých úrovní ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Návrh uznesenia môže predložiť len poslanec MZ a tento návrh ani žiaden iný pre úpravu právomocí primátora v oblasti zmien rozpočtu nebol zo strany poslancov predložený. 
Platí uznesenie č. 162/2008, zo dňa 13.10.2008 a len v jeho rozsahu je možné vykonať zmeny a úpravy  rozpočtu zo strany primátora mesta. 

Prijať vnútornú smernicu o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, resp. cez sklad.
Termín:  31. 01. 2010
Plnenie:
Bola prijatá a vypracovaná „Smernica primátora Mesta Žilina č. 5 o spôsobe operatívno-technickej evidencie drobných a krátkodobých predmetov“, s účinnosťou od 1. Januára 2010.

Dôsledne dodržiavať podmienky čerpania prostriedkov EÚ vrátane analytického členenia kódov zdroja podľa ustanovení v príslušnej zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.
Termín:  trvale
Plnenie:
	Opatrenie plnené priebežne v súlade s pravidlami čerpania a príslušným orgánom štátnej správy, dozorujúcim podľa operačných programov. 

19. Zabezpečiť opravu adresy Mesta Žilina na listoch vlastníctva č. 702 a č. 1710
Termín: 31. 03. 2010
Plnenie: 
V súlade s uvedeným opatrením bola dňa 26. 03. 2010  podaná žiadosť na Správu katastra Žilina o zápis záznamom – zmena zápisu adresy sídla vlastníka – Mesta Žilina na LV č. 702 v k.ú. Zástranie a LV č. 1710 v k.ú. Budatín. 

20. Upraviť nájomné zmluvy mesta zahrnutím úrokov z omeškania a dôsledne dodržiavať právne dôsledky u neplatičov.
Termín:  Trvale
Plnenie:
	Nájomné zmluvy boli upravené do novej podoby – náhodným výberom boli niektoré preverené. Z hľadiska sankcií vzhľadom na proces eliminácie neplatičov bola v článku 5 stanovená zmluvná pokuta vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania. Ide ešte o širšie zabezpečenie, keďže zmluvné úroky z omeškania aj keď nie sú v zmluve uvedené a dohodnuté sú nárokovateľné zo zákona a v zákonom stanovenej výške. 

21. Správu o plnení opatrení vypracovať s termínom 31. 12. 2010 – úloha pre hl. kontrolóra. 
    T: do 31. 12. 2010
    Táto úloha je zakomponovaná v Pláne kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2010. 

	
Poverenie č. P-1/2010 – Záznam č. P-1/2010
Vykonanie následnej finančnej kontroly stavu pokladničnej hotovosti pokladne na MsÚ v Žiline   
Predmet kontroly: 
Kontrola stavu pokladničnej hotovosti –  porovnanie účtovného a fyzického stavu pokladne 
Miesto a čas vykonanie kontroly:  
Mestský úrad v Žiline – pokladňa č. 2 – o 17.00 hod po ukončení pokladničných operácií a pred uzatvorením  pokladne
Predložené v IS na rokovaní MZ 30. 08. 2010


Poverenie č. P-2/2010 – Záznam č. P-2/2010
Vykonanie následnej finančnej kontroly stavu pokladničnej hotovosti pokladne na MsÚ v Žiline
Predmet kontroly: 
Kontrola stavu pokladničnej hotovosti –  porovnanie účtovného a fyzického stavu pokladne 
Miesto a čas vykonanie kontroly:  
Mestský úrad v Žiline – pokladňa č. 2 – o 17.00 hod po ukončení pokladničných operácií a pred uzatvorením  pokladne
Predložené v IS na rokovaní MZ 30. 08. 2010
D. Metodická podpora
Hlavná kontrolórka spracovala Interný predpis - Smernica primátora upravujúca zásady postupu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v podmienkach mesta Žilina, ktorá nadobudla platnosť od 01. 08. 2010, pričom problematika riešenia a vybavovania sťažností a petícií bola organizačným usporiadaním MsÚ s platnosťou od 01. 08. 2010 preradená na organizačný útvar Úsek prednostu MsÚ. Tým sa uviedol proces vybavovania sťažností do súladu s platnými právnymi predpis s poukazom na skutočnosť, že nie je možné na tom istom organizačnom útvare sťažnosti vybavovať a riešiť a aj vykonávať kontrolu vybavovania sťažností, vzhľadom aj na skutočnosť, že v zmysle zákona o obecnom zriadením č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór má podľa rozsahu kontrolnej činnosti so zameraním na sťažnosti zabezpečiť kontrolu vybavovania sťažností a nie ich vybavovanie. Zo strany hlavného kontrolóra bude minimálne 1 krát v roku vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií, čo bude vždy súčasťou plánu kontrolnej činnosti HK. 




V Žiline  07. 10. 2010 					Ing. Elena Šuteková
							       hlavná kontrolórka mesta 


