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Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

	Berie vedomie 


	Informatívnu správu o stave plnenia uznesení MZ v Žiline























DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s článkom 8 ods. 4 a článkom 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline predkladám Informatívnu správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Informatívna správa obsahuje uznesenia MZ z rokovaní  MZ v slede ako boli prijaté s popisom plnenia pri uzneseniach, kde boli urobené úkony pre naplnenie uznesení.
Správa vyhodnocuje odpočet plnenia  uznesení za rok 2010 ktoré  neboli doposiaľ splnené ako aj  uznesení  prijatých  ohľadom odpredajov majetku v súlade so  Zásadami  hospodárenia  s majetkom mesta Žilina, ktorých platnosť je 1 rok.

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich zamestnancov príslušne vecných odborov alebo organizácií,  ktoré sú preverované náhodným výberom. Pri uzneseniach je popísaný stav priebežného plnenia. 




Informatívna správa o stave plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva v Žiline


z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 24.01.2011

Uznesenie č. 5/2011 
k Informácii o poverení zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - berie na vedomie
informáciu o poverení MUDr. Štefana Zelníka zastupovaním Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, dňom 01.01.2011 v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení 

Uznesenie č. 6/2011 
k Informácii o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline -  berie na vedomie
informáciu o vymenovaní Ing. Dušana Petríka do funkcie prednostu Mestského úradu v Žiline dňom 01.01.2011
  
Uznesenie č. 7/2011 
k Návrhu na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v osobitných prípadoch  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - poveruje
Ing. Jozefa Štrbu zvolaním a vedením zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline v osobitných prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 8/2011 
k Informácii o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - berie na vedomie
informáciu o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
Uznesenie č. 9/2011 
k Návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline - schvaľuje
zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina

Uznesenie č. 10/2011
k Návrhu na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
zriaďuje
v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
	komisiu finančnú, komisiu dopravy a komunálnych služieb, komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú, komisiu územného plánovania a výstavby, komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, komisiu školstva a mládeže, komisiu životného prostredia
	ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina

zriaďuje
v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
	komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina

volí
predsedov, členov a sekretárov
	pre komisiu finančnú

	predseda: 	Ing. Branislav Bačík			
	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Rastislav Johanes,  Ing. Igor Liška, 
                                   Ing.  Štefan Pieš, Ján Púček, Ing. Stanislav Žilinčík	
	sekretár: 	Ing. Dagmar Slepičková

	pre komisiu dopravy a komunálnych služieb

predseda: 	Ing. Stanislav Žilinčík 
	členovia: 	MUDr. Peter Bačinský, Jozef Badžgoň, František Kosa, Bohumil Kostolný
			Ing. Štefan Pieš, Ján Púček, Ing. Jozef Štrba
	sekretár: 	Ing. Peter Chvastek

	pre komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú

	predseda: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
	členovia: 	PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, MUDr. Róbert Ficek, Bc. Patrik Groma
			MUDr. Jozef Hudcovský, Ing. Igor Liška, Mgr. Ing. Peter Ničík
			MUDr. Štefan Zelník
	sekretár: 	Anna Dugovičová

	pre komisiu územného plánovania a výstavby

predseda: 	Ing. arch. Dušan Maňák
členovia: 	Ing. Branislav Bačík, 	MUDr. Peter Bačinský, JUDr. Gabriela Hamalová
			Ing. Marián Janušek, Mgr. Róbert Kašša, Anna Smikoňová, Ing. Jozef Štrba		
sekretár: 	Bc. Tomáš Oršula

	pre komisiu kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

	predseda: 	Jaroslav Gažo
	členovia: 	MUDr. Róbert Ficek, Bc. Patrik Groma, Mgr. Róbert Kašša, Bohumil Kostolný
			Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Ján Ničík, Mgr. Anton Šulík	
	sekretár: 	Bc. Peter Zánický

	pre komisiu školstva a mládeže

predseda: 	Mgr. Peter Fiabáne
	členovia: 	PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, Mgr. Ladislav Čellár, MUDr. Jozef Hudcovský
			František Kosa, Ing. Pavol Marček, MUDr. Juraj Popluhár, PhD., Radoslav Židek		sekretár:	 	Mgr. Anna Jantáková 

	pre komisiu životného prostredia

	predseda: 	Mgr. Ladislav Čellár
	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík, Jaroslav Gažo, Ing. Marián Janušek, 	Ing. arch. Dušan Maňák
			Ing. Pavol Marček, Ing. Ján Ničík, 	Anna Smikoňová
	sekretár: 	Ing. Ivana Ševčíková

	pre komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

predseda: 	MUDr. Rastislav Johanes
	členovia:	Jozef Badžgoň, JUDr. Gabriela Hamalová, 	Ing. arch. Dušan Maňák, Mgr. Anton Šulík
			MUDr. Štefan Zelník, Radoslav Židek

Uznesenie č. 11/2011
k Návrhu na zriadenie Mestskej rady v Žiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zriaďuje
v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestskú radu v Žiline
volí
členov Mestskej rady v Žiline:
MUDr. Štefana Zelníka, Ing. Branislava Bačíka,  Mgr. Ladislava Čellára, Mgr. Petra Fiabáne, Jaroslava Gaža
MUDr. Rastislava Johanesa, Ing. arch. Dušana Maňáka, MUDr. Juraja Popluhára, PhD., Ing. Stanislava Žilinčíka

Uznesenie č. 12/2011
k Návrhu na schválenie odmeny zástupcu primátora
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  -  schvaľuje
MUDr. Štefanovi Zelníkovi, zástupcovi primátora, mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 40% schváleného platu Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, s účinnosťou od 01.01.2011

Uznesenie č. 13/2011
k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  -  schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou od 01.02.2011 

Uznesenie č. 14/2011
k Návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline  -   schvaľuje
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady  v Žiline na rok 2011 

Uznesenie č. 15/2011  - splnené 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi mestského úradu 
	do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva doručiť poslancom v elektronickej podobe výkaz zisku a strát, súvahu a cash flow Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. za obdobie posledných 3 rokov

Plnenie: Do poslaneckých schránok na Mestskom úrade v Žiline boli uložené výkazy ziskov a strát, súvahy, poznámky k účtovnej závierke Žilinskej parkovacej spoločnosti za obdobie rokov 2007, 2008 a 2009 so zaslaným oznamom o plnení uznesenia v elektronickej podobe všetkým poslancom MZ dňa 11. 02. 2011

Uznesenie č. 16/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  -  berie na vedomie
Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK



Uznesenie č. 17/2011
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2011
poveruje
hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti


Uznesenie č. 18/2011 - splnené
k Návrhu na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  - odvoláva 
	Mgr. Stanislava Kľučku, náčelníka Mestskej polície Žilina, dňom 24.01.2011 v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov z funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina

Plnenie: Mgr. Stanislav Kľučka bol odvolaný, do funkcie nastúpil Ing. Milan Šamaj.


Uznesenie č. 19/2011 - splnené
k Návrhu na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  -  vymenúva 
Ing. Milana Šamaja v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov za náčelníka Mestskej polície Žilina dňom 25.01.2011
Plnenie: Mgr. Jesenská vymenovaná do funkcie.


Uznesenie č. 20/2011 - splnené
k Návrhu na vymenovanie riaditeľa mestského divadla
Mestské zastupiteľstvo v Žiline -  vymenúva
Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla od 01.01.2011        do 31.03.2011
Plnenie: Príslušné zmeny v orgánoch spoločností vykonané; účinné sú ku dňu prijatia rozhodnutia o nich.

Uznesenie č. 21/2011
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
odvolanie Ing. Igora Gubalu z funkcie konateľa DPMŽ, s.r.o.
menovanie Ing. Jána Barienčíka do funkcie konateľa DPMŽ, s.r.o.
berie na vedomie
odvolanie Ing. Mikuláša Kačaljaka z funkcií konateľa Govinvest I, s.r.o., Govinvest II, s.r.o. a Žilina Invest, s.r.o. dňom 17.01.2011


Uznesenie č. 22/2011
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2010 – informatívna správa Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, že
zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010 bola vypracovaná na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta    vo výdavkovej časti rozpočtu a na základe zmien vyplývajúcich z rozpisových listov poskytovateľov účelových dotácií zo ŠR
berie na vedomie
zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2/2010 tak, ako je predložená


Uznesenie č. 23/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline -  splnomocňuje
Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, delegovať do orgánov školskej samosprávy poslancov mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Uznesenie č. 25/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  -  berie na vedomie
výzvu Ing. Igora Chomu, primátora mesta, na spoluprácu:
	doručiť do 04.02.2011 prostredníctvom predsedov výborov v mestských častiach kontaktné miesta na stretnutia s občanmi v jednotlivých obvodoch s určením presnej doby na komunikáciu

predložiť do 17.02.2011 prostredníctvom predsedov poslaneckých klubov, prípadne predsedov výborov v mestských častiach zoznam všetkých námetov   od občanov pre budúcu investičnú i neinvestičnú činnosť
	informáciu o záujme realizovať výjazdové rokovania mestského zastupiteľstva tak, aby sa v určitých časových intervaloch prešli všetky volebné obvody spolu s ich krátkymi prehliadkami



Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline   - schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina
VZN č. 1/2011 primátor mesta podpísal 31.01.2011, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 31.01.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 27.10.2010. Účinnosť nadobudlo 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 15.02.2011. 

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 k 2. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva v Žiline – 24.01.2011
Dochádzka poslancov na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 25.01.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 27.01.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 31.01.2011, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 31.01.2011 (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 31.01.2011.
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. Na internetovej stránke mesta + úradnej tabuli mesta (bude vyvesený do konca roku 2011) bol zároveň zverejnený Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá zverejniť).
Primátor mesta zároveň podpísal Zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline a Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline.


z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.02.2011

Uznesenie č. 26/2011
k Nastúpeniu náhradníka na uprázdnený mandát v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline Ing. Igora Lišku dňom 11.02.2011 podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na základe písomného vzdania
zánik členstva Ing. Igora Lišku v komisii finančnej a v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej
zánik členstva Ing. Igora Lišku vo Výbore v mestskej časti č. 4
konštatuje, že
mandátová komisia overila platnosť nastúpenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline podľa Zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Žilina do mestského zastupiteľstva a primátora mesta zo dňa 28.11.2010
nastúpený náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva, Mgr. Terézia Straňáková, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Mgr. Terézie Straňákovej za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 4 na uprázdnený mandát v súlade s § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zaradenie Mgr. Terézie Straňákovej do Výboru v mestskej časti č. 4


Uznesenie č. 27/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline


Uznesenie č. 28/2011
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2010


Uznesenie č. 29/2011
k Personálnym zmenám v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
volí
Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie finančnej, čím bude zloženie komisie finančnej nasledovné:
	predseda: 	Ing. Branislav Bačík			
	členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík
			Mgr. Peter Fiabáne			
			MUDr. Rastislav Johanes			
			Ing. Štefan Pieš 	
			Ján Púček
			Mgr. Terézia Straňáková
			Ing. Stanislav Žilinčík
	sekretár: 	Ing. Dagmar Slepičková

	Mgr. Teréziu Straňákovú za člena komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, čím bude zloženie komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej nasledovné:

	predseda: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
	členovia: 	PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
			MUDr. Róber Ficek
			Bc. Patrik Groma
			MUDr. Jozef Hudcovský
			Mgr. Ing. Peter Ničík
			Mgr. Terézia Straňáková
			MUDr. Štefan Zelník
	sekretár:	Anna Dugovičová

	Máriu Brtnickú za sekretára komisie územného plánovania a výstavby, čím bude zloženie komisie územného plánovania a výstavby nasledovné:

predseda: 	Ing. arch. Dušan Maňák
členovia: 	Ing. Branislav Bačík
			MUDr. Peter Bačinský
			JUDr. Gabriela Hamalová
			Ing. Marián Janušek
			Mgr. Róbert Kašša
			Anna Smikoňová
			Ing. Jozef Štrba		
sekretár: 	Mária Brtnická

mení
zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií nasledovne:
predseda: 	MUDr. Rastislav Johanes
	členovia:	Jozef Badžgoň
			JUDr. Gabriela Hamalová
			Ing. arch. Dušan Maňák
			Mgr. Anton Šulík
			MUDr. Štefan Zelník

Uznesenie č. 30/2011
k Prerokovaniu pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline    č. 24/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 24.01.2011 nepodpísaním
ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 24.01.2011


Uznesenie č. 31/2011
k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009 s účinnosťou od 01.03.2011


Uznesenie č. 32/2011
k Harmonogramu stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi – informatívna správa Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
Harmonogram stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi – informatívna správa


Uznesenie č. 33/2011 – čiastočne splnené
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje 
nasledovné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina
	v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., IČO 36 007 099

	zriadenie dozornej rady spoločnosti s nasledovnými členmi: 

Bohumil Kostolný
Ing. Igor Liška
Ing. Jozef Štrba

	v spoločnosti Govinvest I, s.r.o., IČO 35 879 181

	do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa  Ing. Vladimíra Liššáka

do funkcie členov dozornej rady namiesto JUDr. Martina Valkyho, Ing. Viliama Mikuláša nových členov dozornej rady 
Ing. Dušana Petríka
JUDr. Jakuba Ulahera

	v spoločnosti Govinvest II, s.r.o., IČO 35 879 131

	do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa 

Ing. Vladimíra Liššáka
	do funkcie členov dozornej rady namiesto JUDr. Martina Valkyho, Ing. Viliama Mikuláša nových členov dozornej rady 

Ing. Dušana Petríka
JUDr. Jakuba Ulahera

	v spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO 36 387 193

	do funkcie členov predstavenstva namiesto Bc. Petra Zánického, Mgr. Mariána Zrníka, nových členov predstavenstva 

Ing. Mariana Janušeka
Mgr. Róberta Kaššu

	v spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., IČO 36 433 420

	do funkcie konateľa namiesto Martina Šafárika nového konateľa

Ing. Branislava Bačíka
	zriadenie dozornej rady spoločnosti s nasledovnými členmi

Ing. Jozef Štrba
Ing. Ján Ničík
Mgr. Terézia Straňáková

	v spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO 36 407 470

	do funkcie konateľa namiesto Ing. Miroslavy Kapustovej nového konateľa 

Ing. Pavla Koniarika

	do funkcie členov dozornej rady namiesto Ing. Ivana Mokrého, Ing. arch. Pavla Kropitza nových členov dozornej rady 

Ing. Igora Lišku
Ing. arch. Dušana Maňáka

	v spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., IČO 36 416 754

	do funkcie konateľa namiesto Ing. Mikuláša Kačaljaka nového konateľa 

Ing. Vladimíra Liššáka
	do funkcie členov dozornej rady namiesto Ing. Viliama Mikuláša nových členov dozornej rady 

Ing. Dušana Petríka
Ing. Petra Bagina

	v spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO 36 672 297

	do funkcie člena predstavenstva namiesto Ing. Viliama Mikuláša nového člena predstavenstva a podpredsedu predstavenstva 

Ing. Stanislava Žilinčíka
	do funkcie členov dozornej rady namiesto Michala Horeckého, JUDr. Martina Valkyho, nových členov dozornej rady 

Ing. Dušana Petríka
JUDr. Gabrielu Hamalovú

	v spoločnosti Bytterm, a.s., IČO 31 584 705

	do funkcie člena predstavenstva 

MUDr. Juraja Popluhára, PhD.
	do funkcie člena dozornej rady 

Ing. Františka Holešu

	v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., IČO 31 590 250

	do funkcie člena predstavenstva namiesto Ing. Vladimíra Baránka nového člena predstavenstva 

Ing. Františka Holešu
	do funkcie člena dozornej rady namiesto Ing. Ivana Mokrého nového člena dozornej rady 

Ing. Mariana Janušeka
Plnenie: Príslušné zmeny v orgánoch spoločností vykonané s výnimkou Bytterm, a.s.; účinné sú ku dňu prijatia rozhodnutia o nich.


Uznesenie č. 34/2011
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie projektu „Považský Chlmec – stoková sieť“, 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
celkové výdavky na projekt vo výške 10 569 405,69 EUR a celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 10 569 405,69 EUR
spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 528 470,29 EUR z vlastných zdrojov  


Uznesenie č. 35/2011
k Schváleniu uzatvorenia Zmluvy o spolupráci so SEVAK, a.s. - Schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o nájme verejnej kanalizácie a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odpredaji verejnej kanalizácie  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Žilina a Severoslovenskými vodárňami 
    a kanalizáciami, a.s. (ďalej len „SEVAK, a.s.“), predmetom ktorej bude:
 záväzok SEVAK, a.s. poskytnúť Mestu Žilina finančný príspevok na úhradu faktúr vzniknutých z realizácie stavby „Žilina – odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“  t.j. suma rovnajúca sa čiastke 5 % zo skutočnej celkovej zmluvnej ceny vyplývajúcej za výstavbu vodohospodárskeho diela
 záväzok Mesta Žilina uzatvoriť so SEVAK, a.s.  Zmluvu o budúcej zmluve o nájme, predmetom ktorej bude  nájom verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Žilina – odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“ na dobu určitú 5 rokov od kolaudácie stavby. Obdobie nájmu vybudovanej kanalizácie sa bude počítať na obdobie 60 mesiacov od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
 záväzok Mesta Žilina uzatvoriť so SEVAK, a.s. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude predaj verejnej kanalizácie vybudovanej v rámci stavby „Žilina – odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“ spoločnosti SEVAK, a.s. za cenu rovnajúcu sa finančnému príspevku SEVAK, a.s. Mestu Žilina podľa písm. a) tohto bodu uznesenia
	uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o nájme a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude:

	 prenechanie budúcej stavby - vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“, do nájmu a prevádzkovania SEVAK, a.s. na čas 60 mesiacov od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia za nájom vo výške 3 €/ročne

 odpredaj budúcej stavby - vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“, SEVAK, a.s. po uplynutí doby nájmu podľa písm. a) tohto bodu uznesenia za cenu rovnajúcu sa výške finančného príspevku SEVAK, a.s. podľa bodu 1 písm. a) tohto uznesenia

Uznesenie č. 36/2011 -  v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 428/1, zast.pl.  o výmere 63 m2 v k. ú. Žilina,  a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, Krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Žiline, ul. Kuzmányho 26, IČO: 73584100 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 2 466,45 € 
Svojím listom zo dňa 13.04. 2011 oznámili Mestu Žilina, že zatiaľ nedostali finančné prostriedky z MV SR Bratislava na kúpu predmetného pozemku. V súlade so Zásadami hospodárenia majú rok na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 

Uznesenie č. 37/2011 - v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 1479/33, ostat.pl. o výmere 8  m2 v zmysle geometrického plánu č. 80-2/2010 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj, Stredoslovenskej energetike - Distribúcia, a. s. Žilina, IČO: 36442151, za  cenu stanovenú znaleckým posudkom
Plnenie: Stredosl. Energetika-Distribúcia vyhotovuje znalecký posudok. 

Uznesenie č. 38/2011 –  v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku pre stavbu: „I/18 Žilina-most 260“, a to: 
	diel č. 2 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 421 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 5807/25

diel č. 3 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 596 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 5807/26 
diel č. 4 z neknihovanej parcely (cesta) o výmere 79 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 5807/27 
a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov Slovenskej správe ciest, investičnej výstavbe a správe ciest, ul. M. Rázusa 104/A Žilina, IČO: 003328 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 30 655,12 € 
Plnenie:  Slovenská správa ciest Žilina požiadala 29.03.2011 Správu katastra Žilina o povolenie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Toho  času rozhodnutie  o povolení vkladu Mesto Žilina neobdržalo. 

Uznesenie č. 39/2011 –  splnená  
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
dočasný prenájom pozemkov (03/11 až 06/12)  v rámci stavby: „I/18 Žilina-most 260“ v zmysle geometrického plánu č. 36315583-19-2010: 
	diel 5, zast.pl. o výmere 33 m2  v prospech parc.č.KN-C 201 

diel 1, t.tr.p. o výmere 4689 m2 v prospech parc.č.KN-C 201 
diel 3, zast.pl. o výmere 3003 m2  v prospech parc.č.KN-C 201 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov Slovenskej správe ciest, investičnej výstavbe a správe ciest, ul. M. Rázusa 104/A Žilina, IČO: 003328, za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 18 547,72 € 
Plnenie:  NZ 29/2011 zo dňa 04.03.2011  

Uznesenie č. 40/2011 – v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta – Odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
dlhodobý prenájom pozemkov na dobu 20 rokov nasledovných pozemkov spolu so stavbami CO krytov na nich (3 stavby bez súp. čísla):  parc.č.KN-C  7633/42  ostat.pl. o výmere 9 561 m2, parc.č.KN-C 5344/54, zast.pl. o výmere 1 843 m2, parc.č.KN-C 5344/53, ostat.pl. o výmere 19 m2  v k. ú. Žilina,  za účelom realizácie projektu „Park Žilina“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov Občianskemu združeniu Pre Zdravý Život, Puškinova 3 Žilina, IČO: 37805592 za symbolickú cenu 1,– € / ročne
Plnenie: Žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie dokladov, zatiaľ doklady doplnené neboli.


Uznesenie č. 41/2011 – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta – Návrh na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku Mesta Žilina formou dobrovoľnej dražby  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
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: Momentálne sa k dražbe nepristúpilo z dôvodu právnych problémov a rizík, viaznucich na predmetných nehnuteľnostiach.

Uznesenie č. 42/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje, že
materiály, ktoré sa predkladajú na rokovania komisií mestského zastupiteľstva, sa doručia aj poslancom, ktorí nie sú členmi jednotlivých komisií, a to elektronicky   (e-mailom)



zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.03.2011


Uznesenie č. 43/2011
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline

Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK


Uznesenie č. 44/2011 - splnené
k Návrhu na vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Mestské zastupiteľstvo v Žiline
vymenúva
	Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla, IČO 30229839 od 01.04.2011 do 31.12.2014

Plnenie: Mgr. Jesenská vymenovaná do funkcie.


Uznesenie č. 45/2011
k Organizačnému poriadku, Štatútu, Pracovnému poriadku, Platovému poriadku MP v Žiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Organizačný poriadok, Štatút, Pracovný poriadok, Platový poriadok Mestskej polície v Žiline podľa predloženého materiálu od 01.04.2011


Uznesenie č. 46/2011
k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Žiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline

	

Uznesenie č. 47/2011
k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline



Uznesenie č. 48/2011
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového rozpočtu na rok 2011 – 2013, Mesto Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového  rozpočtu  na rok 2011-2013, Mesto Žilina



Uznesenie č. 49/2011
k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – 2013 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, že
	predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011, ktorý je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 47 006 048 €. Návrh rozpočtu na roky 2012 a 2013 je informatívny a nezáväzný
	schvaľuje

	návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 tak, ako bol predložený

	berie na vedomie

	návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2012 – 2013 ako informatívny a nezáväzný



Uznesenie č. 50/2011
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 – zásady stanovenia ich použitia a výšky Mestské zastupiteľstvo v Žiline
konštatuje, že
	pohotovostné zdroje z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 sú navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých prímestských častí
schvaľuje

	predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011



Uznesenie č. 51/2011
k Návrhu na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2011 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	vymenovanie predsedov a členov grantových komisií pre rok 2011


	pre oblasť kultúry

	predseda:	Mgr. Anton Šulík, poslanec MZ
       členovia: 	Mgr. Ing. Peter Ničík, poslanec MZ
			Jaroslav Gažo, poslanec MZ
				Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D. grafický designér
pedagóg VŠVU v Bratislave
								

	pre oblasť vzdelávania

	predseda: 	Ing. Ján Ničík, poslanec MZ 
	členovia: 	Mgr. Peter Fiabáne, poslanec MZ
			PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, poslankyňa MZ
		Ľuboš Mišík, kníhkupec
Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. 

	pre oblasť športu

	predseda:	Mgr. Róbert Kašša, poslanec MZ
	  členovia:	MUDr. Jozef Hudcovský, poslanec MZ
Radoslav Židek, poslanec MZ	
			Mgr. Michal Kolárik, športový novinár 


	pre zdravotnú a sociálnu oblasť

	predseda: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD. poslanec MZ 
	členovia: 	MUDr. Rastislav Johanes, poslanec MZ
			MUDr. Róbert Ficek, poslanec MZ
		            MUDr. Štefan Köhler, lekár
			
			
	pre oblasť prostredie mesta a zeleň	

 predseda: 	Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec MZ
 členovia	Ing. Branislav Bačík, poslanec MZ
			Bc. Patrik Groma, poslanec MZ
		Ing. arch. Ľubica Koreňová, architektka

Uznesenie č. 52/2011 - splnené
k Personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
nasledovné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina

	v spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO 36 387 193:

	 do funkcie predsedu predstavenstva MUDr. Rastislava Johanesa
	 do funkcie členov dozornej rady namiesto MUDr. Juraja Vyletelku nových členov dozornej rady Ing. Karola Kruteka (zároveň ako predsedu dozornej rady), Jána Púčeka

	v spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o., IČO 36 435 384:

	 do funkcie konateľa namiesto Martina Šafárika nového konateľa Ing. Branislava Bačíka

	v spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o., IČO 36 433 420:

	 odvolanie Vladimíra Radosu z funkcie prokuristu spoločnosti

Plnenie: Príslušné zmeny v orgánoch spoločností vykonané; účinné sú ku dňu prijatia rozhodnutia o nich.


Uznesenie č. 53/2011 – v riešení
k Repatriácii vkladov Mesta Žilina v spoločnostiach Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR Mestské zastupiteľstvo v Žiline
súhlasí
1. so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest I, s.r.o. o sumu vo výške 16 540 447 EUR a následným znížením základného imania v spoločnosti Govinvest I, s.r.o. o sumu vo výške 16 540 447 EUR  a uskutočnením všetkých s tým súvisiacich úkonov
	so zvýšením základného imania v spoločnosti Govinvest II, s.r.o. o sumu vo výške 5 479 199 EUR a následným znížením základného imania v spoločnosti Govinvest II, s.r.o. o sumu vo výške 5 479 199 EUR  a uskutočnením všetkých s tým súvisiacich úkonov

Plnenie: Proces prebieha podľa schváleného harmonogramu, je potrebné vyčkať na uplynutie zákonných lehôt.


Uznesenie č. 54/2011 - splnené
k Návrhu na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie č. 21/2007 MZ zo dňa 26.02.2007  v nasledovnom znení:


Zmenu výšky nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina nasledovne:
	 v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Hlinkovom námestí za cenu 10,-Sk/m2/deň
	na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince za cenu 6,- Sk/m2/deň
	na ostatnom území mesta za cenu 3,-Sk/m2/deň

	schvaľuje

	minimálnu výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina nasledovne, pričom v odôvodnených prípadoch o výnimke môže rozhodnúť primátor mesta:

	 v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Námestí Andreja Hlinku za cenu 0,66 €/m2/deň
	na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, Sad SNP, na ulici J. M. Hurbana, na ul. Jána Milca za cenu 0,38 €/m2/deň
	na ostatnom území mesta za cenu 0,18 €/m2/deň

Plnenie: Od prijatia citovaného uznesenia sa na mestských pozemkoch už uplatňujú zvýšené sadzby nájomného.


Uznesenie č. 55/2011
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“ Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie projektu „Považský Chlmec – stoková sieť“, 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
	celkové výdavky na projekt vo výške 10 346 945,98 EUR a celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 10 346 945,98 EUR
	spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 517 347,30 EUR z vlastných zdrojov

Uznesenie č. 56/2011
k Návrhu na vyradenie Základnej školy, Rybné námestie 1, Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Návrh na vyradenie Základnej školy Rybné námestie 1, Žilina


Uznesenie č. 57/2011
k Zmene platu primátora mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	zmenu platu primátora mesta Žilina s účinnosťou od 01.01.2011 na plat vo výške 

2 723,- €

Uznesenie č. 58/2011
k Správa k VZN mesta Žilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina č. 7/2009 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Správu k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina č. 7/2009
	odporúča ponechať toto VZN v platnosti



Uznesenie č. 59/2011 – v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	kúpu pozemkov od vlastníkov - fyzických osôb a od Slovenského pozemkového fondu Bratislava  za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod existujúcou zastávkou MHD a priľahlými chodníkmi v k. ú. Bytčica za cenu 20,– €/m2, v zmysle geometrických plánov nasledovne: 

parc.č.KN-C   246/ 1, záhrada o výmere 97 m2  	v zmysle GP 14231174-56/2009 
parc.č.KN-C 1171/14, zast.pl. o výmere 17 m2 	v zmysle GP 14231174-04/2011 
parc.č.KN-C 1171/13, zast.pl. o výmere 24 m2  	v zmysle GP 14231174-04/2011 
parc.č.KN-C 1171/12, zast.pl. o výmere 25 m2  	v zmysle GP 14231174-04/2011 
parc.č.KN-C 1171/11, zast.pl. o výmere 43 m2 	v zmysle GP 14231174-04/2011 
parc.č.KN-C 1171/10, zast.pl. o výmere   6 m2  	v zmysle GP 14231174-04/2011 
parc.č.KN-C 1171/  9, zast.pl. o výmere 17 m2 	v zmysle GP 14231174-04/2011 


Uznesenie č. 60/2011 - v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	využitie predkupného práva Mesta Žilina ako podielového spoluvlastníka pozemku parc.č.KN-C 3878/1, zast.pl. o výmere 554 m2  na spoluvlastnícky podiel 1/6 toho pozemku, ktorý je vo vlastníctve podielovej spoluvlastníčky p. Marty Stalmaškovej, bytom Oslobodenia 48 Žilina-Bánová v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka v jeho platnom znení  a rokovanie o odkúpení  tohto podielu mestom

S p. Stalmaškovou bol uskutočnený rozhovor na odbore právnom a majetkovom s tým, že si ešte premyslí cenu, za ktorú by bola ochotná spoluvlastnícky podiel Mestu Žilina odpredať. 


Uznesenie č. 61/2011 – v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku E-KN 5524 o výmere 124 m2 v k. ú. Trnové vo vlastníctve Mesta Žilina, a jeho zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, za pozemok parc.č.KN-C 1417/140, zast.pl. o výmere 124 m2 v k. ú. Trnové vo vlastníctve p. Petra Lacku, bytom Okrajová 508/2  Žilina


P. Lacko toho času vyhotovil geometrický plán, ktorý je na overení na Správe katastra. Zároveň sa pripravuje zámenná zmluva. 

Uznesenie č. 62/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1. v prípade schválenia žiadosti o NFP prenechanie budúcej stavby – vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie mestských častí – Považský Chlmec – stoková sieť“ do nájmu a prevádzkovania SEVAK, a. s. na čas 60 mesiacov od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia za nájom vo výške 3,– €/ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, pričom na toto uznesenie sa nevzťahuje obmedzenie časovej platnosti podľa článku 19 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina
	v prípade schválenia žiadosti o NFP prebytočnosť majetku Mesta Žilina – budúcej 

stavby – vodohospodárskeho diela „Žilina odkanalizovanie mestských častí – 
Považský Chlmec – stoková sieť“ SEVAK, a. s. a po uplynutí doby nájmu podľa bodu 1 tohto uznesenia odpredaj tohto majetku spoločnosti SEVAK, a. s. za cenu rovnajúcu sa výške finančného príspevku SEVAK, a. s. t.j. v sume rovnajúcej sa čiastke 5 % zo skutočnej celkovej zmluvnej ceny vyplývajúcej za výstavbu vodohospodárskeho diela, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, pričom na toto uznesenie sa nevzťahuje obmedzenie časovej platnosti podľa článku 19 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina
Uznesenie č. 63/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:

	v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie)

vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu, jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a medzi jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie)

	primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí

	ruší

	uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 162/2008, zo dňa 13.10.2008 v nasledovnom znení: 


Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, že primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta, a aby tieto zmeny rozpočtu boli predložené v písomnej podobe na najbližšom mestskom zastupiteľstve 


Uznesenie č. 64/2011
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá prednostovi mestského úradu
	predložiť informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta v termíne do júnového zasadnutie mestského zastupiteľstva



zo 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 14.04.2011

Uznesenie č. 65/2011
k Možnostiam riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina do budúcnosti Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi mestského úradu v Žiline
doplniť správu Možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina do budúcnosti o nasledovné body: 
	ku každému riešeniu (skládkovanie, termické zneškodňovanie a intenzifikácia separácie, triedenie odpadu a skládkovanie) doplniť:

	finančný dopad na mesto a na obyvateľov mesta
	ekologický dopad na mesto a obyvateľov mesta

	doplniť plán následného spracovania triedeného odpadu (recyklácia a pod)
	doplniť riešenia o ďalšie možné varianty a všetky varianty odkomunikovať s odbornou verejnosťou a s občanmi Žiliny a následne správu predložiť opäť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline

	berie na vedomie

	možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina do budúcnosti 



Uznesenie č. 66/2011 - splnené
k Definitívnemu vysporiadaniu objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
koncepciu definitívneho vysporiadania objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch, pozostávajúcu z nasledovných úkonov:

odpredaj pozemkov parc. č. 852/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83ﾠ324 m283 324 m2 a parc. č. 852/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4123 m2, zapísané na LV č.1147 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany, ktoré sú vo vlastníctve ŽILINA REAL, s.r.o., a to spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. za kúpnu cenu 3 763 858,76 € bez DPH
uzavretie Dohody o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina, Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o., ŽILINA REAL, s.r.o. a  Kia Motors Slovakia, s.r.o. Na základe tejto dohody spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. predá spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. nehnuteľnosti ako celok, t.j. pozemky a budovy doškoľovacieho strediska. K uvedenému postupu je potrebné v tejto listine zadefinovať nasledovné procesné úkony: 
	v zmluve o nájme uzavretej dňa 4.10.2006 medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. (ako prenajímateľom) a ŽILINA REAL, s.r.o. (ako nájomcom) sa vypustí povinnosť ŽILINA REAL, s.r.o. ako nájomcu doplatiť odplatu za obdobie od skončenia nájmu do prevodu vlastníctva budovy doškoľovacieho strediska

na základe Čl. I Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 4.10.2006 medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. ako budúcim predávajúcim a ŽILINA REAL, s.r.o. ako budúcim kupujúcim bude uzatvorená kúpna zmluva na objekt doškoľovacieho strediska
uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy medzi ŽILINA REAL, s.r.o. ako budúcim predávajúcim a Kia Motors Slovakia, s.r.o. ako budúcim kupujúcim na  odkúpenie nehnuteľností pozostávajúcich z budovy doškoľovacieho strediska – stavby súp. č. 400, postavenej na parc. č. 852/6 a zapísanej na LV č. 1174 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany, ostatných nebytových budov na parc. č. 582/4 (ďalej len „budovy“), príslušenstva, ktoré tvoria najmä inžinierske siete, rozvody, terénne úpravy a priľahlých pozemkov parc. č. 852/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 324 m2 a parc. č. 852/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4123 m2, zapísané na LV č. 1147 pre kat. úz. Gbeľany, obec Gbeľany (ďalej len „pozemky“), ako celku, spoločnosťou Kia Motors Slovakia, s.r.o. od spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. za celkovú kúpnu cenu vo výške 11 020 000 €
dohoda medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. a ŽILINA REAL, s.r.o. o vzdaní sa práv spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. ako oprávneného z vecného bremena (na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 4.10.2006, vklad ktorej bol povolený pod V-6965/06), a zo záložného práva a predkupného práva (na základe zmluvy o zriadení záložného práva a predkupného práva zo dňa 4.10.2006, vklad ktorej bol povolený pod V-6963/06) na pozemky, ktoré sú v súčasnosti zapísané na LV č. 1147 pre kat. úz. Gbeľany
Plnenie: Proces úspešne realizovaný, vlastníkom Doškoľovacieho strediska a pozemkov je KIA Motors Slovakia, zároveň prebehlo aj finančné vysporiadanie kúpnych cien.


Uznesenie č. 67/2011 – v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	schvaľuje

	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-E 487/1, zast.pl. o výmere 846 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina v k. ú. Bytčica a jeho zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, za pozemok parc.č.KN-C 4116/31, zast.pl. o výmere 848 m2 v zmysle geometrického plánu č. 34497200-41/2010 v k. ú. Žilina vo vlastníctve spoločnosti Ferona Slovakia a. s.,  Bytčická č. 12 Žilina, IČO: 36401137. Za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, ktorý predstavuje 2 m2 uhradí Mesto Žilina Ferone-Slovakia a. s., symbolickú čiastku 1,– €

Plnenie: Uzatvorená zámenná zmluva č. 78/2011 zo dňa 29.04.2011, odoslaná na Správu katastra Žilina. 



Uznesenie č. 68/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	schvaľuje

	predĺženie výpovednej lehoty z troch mesiacov na dva roky v zmysle nájomnej zmluvy č. 7/právne/94 zo dňa 03.01.1994 Tenisovému klubu Žilina, so sídlom Za plavárňou 1, Žilina, IČO: 14222990, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov



Uznesenie č. 69/2011 – v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	schvaľuje

1. dlhodobý prenájom pozemku na dobu 15 rokov parc.č.KN-C 4802/1, ostat.pl. o výmere 1 110 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tajovského, za účelom plážového volejbalu spoločnosti BAZZA, s.r.o., Vysokoškolákov 8, Žilina, IČO: 36696650 za cenu         1 000,– €/ročne, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov
Plnenie: Bola zaslaná výpoveď Volejbalovému klubu mládeže Žilina, ktorá mala uvedený pozemok v prenájme. Výpovedná lehota je 3-mesačná. Až po jej uplynutí môže Mesto Žilina uzatvoriť novú nájomnú zmluvu. 
	
Uznesenie č. 70/2011 - splnené
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5-vej väčšiny všetkých poslancov, nájom časti stavby – betónového stĺporadia na parc. č. 1730 pre kat. úz. Žilina – medzi Námestím A. Hlinku a Sadom SNP, na dobu 6 rokov od podpisu zmluvy s nájomcom Mgr. Peter Košťál, IČO 43069703, Dobšinského 1599/17, 010 08 Žilina, za účelom umiestnenia veľkoplošnej obrazovky (projekt „Telka v meste“) za nájom 1 €/ročne
Plnenie: Nájomná zmluva uzavretá.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 - splnené
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina
3/5 väčšinou všetkých poslancov ako prípady hodné osobitného zreteľa pri nájmoch majetku mesta:
	všetky nájmy majetku mesta na dobu určitú v trvaní maximálne 1 rok

nájmy majetku na dobu neurčitú
užívanie nehnuteľností mesta za účelom umiestnenia reklamných a informačných zariadení podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina  č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
VZN č. 2/2011 primátor mesta podpísal 25.02.2011, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 25.02.2011 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 25.02.2011. Účinnosť nadobudne 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta - 14.03.2011.
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 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.02.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 24.02.2011 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 25.02.2011, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 25.02.2011 (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 25.02.2011.

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.



Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline prijaté v roku 2010, ktoré sú  plnené vzhľadom na stanovený termín plnenia, alebo doposiaľ neboli splnené a uznesenia, kto pojednávajú o odpredaji majetku, ktorých platnosť trvá v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta:


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. 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:

Plnenie:  Kúpne zmluvy boli uzatvorené, v súčasnosti sa s príslušnou správou katastra pripravujú návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Nakoľko ide o veľké množstvo KZ mesto požiadalo Správu katastra o aktívnejšiu spoluprácu pri jednotlivých zápisoch.




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, 

Plnenie: Väčšina kúpnych  zmlúv je už uzatvorená, podpisy sú overené.  1.etapa vysporiadavania vlastníctva pozemkov (uznesenie č. 13/2010) je ukončená. Pokračuje sa vo finalizácii posledných zmlúv. 
Návrhy na vklad do katastra nehnuteľností sú podávané, vzhľadom na ich veľký počet priebežne.
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. 57/2010  - schvaľuje – splnená 
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

Plnenie: KZ 442/2010 na celkovú sumu 30 640,35 €. KZ Správou katastra vklad KZ povolený 17.12.2010. Nakoľko mali pracovníci SEE dovolenky, toho času prebieha odovzdanie majetku (zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy).  Do 15 dní od obdržania zápisnice bude kúpna cena uhradená. Zápisnica  o odovzdaní a prevzatí bola podpísaná dňa 20.01.2011.  KC bola Mestu Žilina uhradená 31.01.2011. 

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.  SSE-D bola vyzvaná na uzatvorenie KZ, nakoľko sa blíži koniec platnosti uznesenia. 

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

Plnenie:  KZ 10/právne/2011 na celkovú sumu 4 520,– €, toho času na Správe katastra Žilina.

 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
Plnenie:   KZ 38/právne/2011 na celkovú sumu 5 325,– €, toho času na Správe katastra Žilina.

Uznesenie č. 74/2010 – splnené
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: Vzhľadom na prijatie nového uznesenia č. 41/2011 považujeme uznesenie č. 74/2010 za nenaplnené.

Uznesenie č. 77/2010 – v plnení
k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2009 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie: Vyhodnotenie mnohých bodov je vykonávané priebežne. Je možné urobiť odpočet plnenia opatrení z úrovne prednostu  avšak za hlavného kontrolóra  sumár vyhodnotenia plnenia opatrení bude spracovaný pri posudzovaní Návrhu Záverečného účtu za rok 2010. 

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
v návrhu definovať podmienky, čo je voľný pohyb psov
pripraviť návrh verejných priestorov pre voľný pohyb psov v znení schválených doplňujúcich návrhov

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


Plnenie: Prebehla analýza požiadavky a zadanej úlohy. Realizácia návrhu alternatívou budovania výťahu je značne finančne náročná, taktiež prevádzkové náklady by boli neúmerne vysoké. Vecne príslušný odbor – ODaKS odporúča  plnohodnotnú náhradu – zriadenie WC pre imobilných v mieste výťahovej šachty, čo bude podstatne lepšie riešenie aj z pohľadu naplnenie účelu ako aj  komfortu pre cieľovú skupinu, pričom finančné  nároky sú podstatne nižšie ako pôvodne navrhované riešenie.  Vecne príslušný odbor na naplnení uznesenia pracuje a návrh na finančné požiadavky predložil v rámci požiadaviek  návrhu rozpočtu na rok 2011. 

Uznesenie č. 92/2010 – schvaľuje –  splnená  
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

Plnenie: KZ 412/2010 na celkovú sumu 2 509,92 €. Toho času je KZ na vklade na Správe katastra. Po povolení vkladu do jedného mesiaca uhradí SEVaK kúpnu cenu.  SEVaK uhradil kúpnu cenu 17.02.2011. 

Uznesenie č. 93/2010 – schvaľuje – splnená  
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

Plnenie: KZ č. 30201/132/2010/Strážov – ev. č. 392/2010 na celkovú sumu 63 323,52 €. Rozhodnutie o povolení vkladu zo dňa 17.12.2010. Národnej diaľničnej spoločnosti bola vystavená faktúra. Dátum splatnosti 17.01.2011.  Tunajší odbor urgoval úhradu u Národnej diaľničnej spoločnosti Bratislava, finančné prostriedky by mali prísť na účet mesta v 5.týždni 
Kúpna cena bola Národnou diaľničnou spoločnosťou  uhradená dňa  21.02.2011 

Uznesenie č. 95/2010 – schvaľuje – splnené 
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, kúpu, zámenu a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina  
KZ 30201/-218/2010/186 – ev. č. 237/2010 na celkovú sumu 324 832,20 €. Správou katastra bol povolený vklad KZ 05.10.2010 a faktúra NDS bola uhradená dňa 04.11.2010. 


Uznesenie č. 97/2010 – schvaľuje – v riešení 
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.  

 Plnenie: KZ  zatiaľ neuzatvorená  žiadateľka má toho času zdravotné problémy.  Toho času sa vypracováva znalecký posudok. 

Uznesenie č. 101/2010  - schvaľuje  –  splnené 
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.

Plnenie: KZ 413/právne/2010 v celkovej hodnote 10 648,75 €. KZ je na vklade na Správe katastra. 
Vklad KZ povolený dňa 20.01.2011 pod č. V 9418/10 

Uznesenie č. 103/2010 – schvaľuje – v riešení 
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

Plnenie:  Nájomná zmluva nie je zatiaľ uzatvorená, nakoľko došlo k zlúčeniu spoločnosti T-mobile Slovensko a.s. a Slovak Telekom a. s. Bratislava a rokuje sa o postupe. 

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

Plnenie: Proces bol po komunálnych voľbách prerušený, momentálne sa v ňom nepokračuje. 

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. 


Uznesenie č. 113/2010 – schvaľuje  - v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline   prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 1245/16, zast.pl. o výmere 22 m2 v k. ú. Žilina, ul. Fedora Ruppeldta, pod existujúcou garážou ev. č. 730 a jeho odpredaj, p. Jánovi Frátrikovi, bytom Fedora Ruppeldta 1293/8, Žilina za cenu 50,– €/m2

Plnenie:  Žiadateľ zatiaľ nepožiadal o uzatvorenie KZ  Naším listom bol p. Frátrik vyzvaný na uzatvorenie KZ, avšak vzhľadom na výšku ceny bude riešiť pozemok nájomnou zmluvou. 

Uznesenie č. 114/2010 – schvaľuje – v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline   prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 5547/31, zast.pl. o výmere cca 60 m2 a časti parc.č.KN-C 5547/34, zast.pl. o výmere cca 5 m2 v k. ú. Žilina ul. Osloboditeľov, a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, Ing. Petrovi Pšenkovi, bytom Jána Vojtaššáka 3146/10, Žilina za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

Plnenie: Žiadateľ zatiaľ nepožiadal o uzatvorenie KZ Naším listom listom bol p. Pšenka vyzvaný k uzatvoreniu KZ, avšak zatiaľ nereagoval. 

Uznesenie č. 115/2010 - ruší
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina) Mestské zastupiteľstvo v Žiline   uznesenie č. 73/2010 MZ zo dňa 28.06.2010  v nasledovnom znení: 
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. 119/2010 – schvaľuje – splnená 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-E 484, zast.pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica, a jeho odpredaj, spoločnosti MYMA Invest s.r.o., so sídlom  Kamenná  19,  Žilina, IČO: 36 692 131, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku.

Plnenie: KZ 520/právne/2010 na celkovú sumu 6 848,75 € (znalecký posudok vo výške 6 700,– € + faktúra za vypracovanie ZP vo výške 148,75 €). Kúpna zmluva na vklade na Správe katastra. 
Vklad KZ povolený dňa 14.01.2011 pod č. V 10328/2010 

Uznesenie č. 120/2010 – schvaľuje – v riešení 
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 717/57 t.tr.p. o výmere 907 m2  v zmysle GP 133/2010 v k. ú. Budatín vo vlastníctve Mesta Žilina, a jeho zámenu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, za  pozemok parc.č.KN-C 717/58, t.tr.p. o výmere 907 m2 v zmysle GP 133/2010 v k. ú. Budatín vo vlastníctve spoločnosti Interimobilias s.r.o., Antona Bernoláka 25, Žilina. Zároveň sa zriaďuje právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v povinnosti Interimobilias s.r.o. zachovať už existujúci peší chodník ako reálne pešie prepojenie obytnej zóny a jestvujúceho cintorína.

Plnenie: Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 43/2011 je toho času na Správe katastra Žilina. 



Uznesenie č. 121/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie Dohody o urovnaní a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Žilina, ako nadobúdateľom a nižšie uvedenými (spolu)vlastníkmi, ako predávajúcimi, t.j. právnymi nástupcami po Ignácovi Dorčíkovi, o uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe ktorej Mesto Žilina nadobudne príslušnú časť nižšie špecifikovaného pozemku v k.ú. Závodie, zodpovedajúcu jednotlivým dedičským podielom, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 € à m², 

Plnenie: Ako pri uzneseniach 13/2010 a 45/2010 ide v globále (celý balík vysporiadavaných pozemkov) o značný počet nehnuteľností, preto je za účelom predchádzania možnému prerušeniu návrhu na vklad z dôvodov formálnych chýb konzultovaný tento proces v úzkej súčinnosti s príslušnou správou katastra.


Uznesenie č. 122/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a zámena  nehnuteľností Mesta Žilina)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Žilina, ako nadobúdateľom a nižšie uvedenými spoluvlastníkmi, ako predávajúcimi, na základe ktorej zmluvy Mesto Žilina nadobudne príslušnú časť nižšie špecifikovaného pozemku v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 50,00 € à m², 

Plnenie:  Obdobne  ako uznesenie 121/2010

	


