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Uznesenie z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 12. 12. 2005



Uznesenie č. 69/2005

Informatívna správa o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva




Uznesenie č. 70/2005

Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2006


	konštatuje, že 


	Rozpočet mesta Žilina na rok 2006 je prebytkový 245 tis. Sk. Celkové príjmy sú vo výške 1 323 590 tis. Sk a výdavky v celkovej výške 1 323 345 tis. Sk. Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu je vo výške 109 tis. Sk a kapitálového rozpočtu vo výške 136 tis. Sk. 


	schvaľuje


	Rozpočet mesta Žilina na rok 2006 tak, ako je predložený. 
	Pokračovanie prijatia úveru vo výške 110 000 tis. na rok 2006.

Úver poskytne Dexia Banka Slovensko a. s. v rámci schváleného úveru (uznesenie MZ č. 32/2001).
	Zvýšenie poplatku za ošetrovné v detských jasliach na výšku 1000,– Sk/mesiac na jedno dieťa s účinnosťou od 01. 01. 2006.




Uznesenie č. 71/2005

Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR z 23. 12. 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a dotácií ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Výstavbu nájomných bytov v bytových domoch H6 – 20 b. j., H7 – 21 b. j., H8 – 20 b. j., E7 – 32 b. j., E8 – 32 b. j., a príslušnej technickej vybavenosti k bytovým domom na sídlisku Žilina Hájik 2. stavba.

Financovanie nájomných bytov v bytových domoch H6, H7, H8, E7, E8 a technickej vybavenosti Žilina Hájik – 2. stavba, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu MVaRR SR z 23. 12. 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, úvermi a dotáciami ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a z rozpočtu Mesta Žilina. 
	Žiadané dotácie v zmysle výnosu MVaRR SR z 23. 12. 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania sú: 
- 61 nájomných bytov v bytových domoch H6, H7 a H8 	26 109 000,– Sk
- 32 nájomných bytov v bytovom dome E7			13 434 000,– Sk
- 32 nájomných bytov v bytovom dome E8			13 434 000,– Sk
- technická vybavenosť k bytovým domom H6, H7 a H8	  4 337 400,– Sk
- technická vybavenosť k bytovému domu E7		  1 210 200,– Sk
- technická vybavenosť k bytovému domu E8		  1 263 600,– Sk
4. 	Žiadané úvery a dotácie ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania sú: 
	- 61 nájomných bytov v bytových domoch H6, H7 a H8
		úver							60 836 000,– Sk
		dotácia na byt ZŤPO					       85 000,– Sk
- 32 nájomných bytov v bytovom dome E7
		úver							31 176 000,– Sk
		dotácia na byt ZŤPO					     170 000,– Sk
- 32 nájomných bytov v bytovom dome E8			
		úver							31 176 000,– Sk
		dotácia na byt ZŤPO					     170 000,– Sk
5. 	Výdavky z rozpočtu mesta sú: 
- nebytové priestory v bytových domoch H6, H7 a H8	  4 070 000,– Sk
		- technická vybavenosť k bytovým domom H6, H7 a H8 	  8 851 700,– Sk
		- technická vybavenosť k bytovému domu E7		     800 000,– Sk
		- technická vybavenosť k bytovému domu E8		  4 683 700,– Sk
6. 	Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.
7. 	Ručenie za úvery bude zabezpečené majetkom mesta Žilina. 
8. 	Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytových domoch H6, H7, H8, E7 a E8 Žilina Hájik 2. stavba po dobu najmenej 30 rokov. 



Uznesenie č. 72/2005

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žiliny

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje

	Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žiliny




Uznesenie č. 73/2005

Návrh na vyradenie školy a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení a na zmenu v sieti škôl a školských zariadení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie Základnej školy Žilina – Hliny VI, Oravská 11 a zároveň zmenu názvu a zriaďovateľa Školskej jedálne pri Základnej škole – Hliny VI, Oravská 11 s účinnosťou od 01. 09. 2006. Školská jedáleň bude mať nový názov Školská jedáleň pri Súkromnom slovensko – anglickom gymnáziu, Oravská 11, Žilina a jej novým zriaďovateľom bude HLAVA, s. r. o, Oravská 11, 010 01 Žilina, zast. Mgr. Mariánom Prievozníkom a Mgr. Nadeždou Závodskou




Uznesenie č. 74/2005

Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na I. polrok 2006



	ukladá


	mestskej rade a predsedom komisií mestského zastupiteľstva vykonávať v plánoch práce nevyhnutné zmeny

Termín:	30. 06. 2006	



Uznesenie č. 75/2005

Projekt grantovej schémy MV a RR „Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Strečno – Vrútky“ II. etapa, Žilinská kotlina 2020, štúdia realizovateľnosti

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	návrh projektu grantovej schémy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja „Strategická koncepcia rozvoja zóny Žilina – Strečno – Vrútky“ II. etapa, Žilinská kotlina 2020, štúdia realizovateľnosti, predloženú OZ Modrá planéta – HEARTH 


	konštatuje, že


	návrh projektu je v sladu s územným plánom mesta Žilina 


	schvaľuje


	zapojenie mesta Žilina do riešenia II. etapy rozvoja kotliny v rozsahu tak, ako je uvedené v prezentovanej koncepcii rozvoja
	príspevok mesta na vypracovanie II. etapy v roku 2006 v objeme cca 70 tis. Sk, po jej vypracovaní a prezentácii v júni 2006 tak, ako je uvedené v návrhu Regionálnej zmluvy


	žiada


	Ing. Jána Slotu, primátor mesta Žilina podpísať Regionálnu zmluvu




Uznesenie č. 76/2005

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta:


	parc. č. KN-C 6775/2, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná, pozemok pod existujúcou garážou č. s. 2159 – Ing. Jozefovi Čajkovi, bytom Predmestská 50/12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	parc.č.KN-C 6764, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná, pozemok pod existujúcou garážou ev. č. 117 – Ing. Pavlovi Skálovi, bytom B. Martinského 5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	časť PK parc. č. 458/2, záhrada (parc. č. KN-C 6697) o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná za účelom výstavby garáže – Jurákovi Danišekovi, bytom Pod Hôrkou 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 a podmienkou doplatenia spoločenskej hodnoty stromov Mestu.
	parc. č. KN-C 4499/15, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. T. Ružičku, pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5435 – Ing. Jozefovi Polomskému, bytom Palárikova 7, Bratislava za cenu 800,– Sk/m2.
	parc. č. KN-C 4526/10/2, zast. pl. o výmere cca 41 m2 v k. ú. Žilina, ul. Nešporova, na ktorom je postavená garáž s prístreškom – Ing. Františkovi Romaníkovi, bytom Nešporova 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	parc. č. KN-C 6372, zast. pl. o výmere 17 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta, pozemok pod existujúcou garážou č. s. 5212 – Martinovi Šafárikovi, bytom Ružová 2424/32, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	časť parc. č. KN-C 4451/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského (areál Žil. univerzity – stav. fakulta), pozemok pod montovanou garážou – Anne Smatanovej, bytom Lichardova 13, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	parc. č. KN-C 3841/17, t. t. p. o výmere 30 m2 a parc. č. KN-C 3841/18, t. t. p. o výmere 87 m2 v zmysle geometrického plánu č. 16/2005 v k. ú. Zástranie, na ktorých sa nachádza regulačná stanica plynu – Slovenskému plynárenskému priemyslu, a. s. Bratislava v zast. advokátskej kancelárii Mgr. Miroslava Haneca za cenu 2500,– Sk/m2.
	parc. č. KN-C 3960/17, ostat. pl. o výmere 516 m2 v zmysle geometrického plánu 02/2004 v k. ú. Žilina, ul. Pri Rajčianke za účelom zriadenia prístupovej komunikácie s obmedzeným prístupom pre väčšie vozidlá k stavebnému dvoru – firme TERMEKO s. r. o., Tulipánova 2, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	parc. č. KN-C 6529/1, ostat.pl. o výmere 15 m2 v k. ú. Žilina, za účelom vybudovania obslužnej komunikácie k novostavbe bytového domu na ul. Bajzovej – firme SSIM DEVELOPMENT, s. r. o., Makovického 7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.

PK parcely 217, roľa o výmere 80,12 m2 v zmysle geometrického plánu č. 5/2000 v k. ú. Budatín za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemku vodojem Budatín – Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za cenu 350,– Sk/m2.
parc. č. KN-C 6362, zast. pl. o výmere 16 m2 v k. ú. Žilina, ul. Rajecká cesta, pozemok pod existujúcou garážou č. s. 1202 – Ing. Františkovi Poliačekovi, bytom Javorová 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	časť parc. č. KN-C 5807/5, zast. pl. o výmere cca 400 m2 za účelom vybudovania prístupovej cesty k prevádzke bufetu – Františkovi Rosnerovi, bytom Potoky 16, Žilina – Trnové za cenu 400,– Sk/m2.
	časť parc. č. KN-C 6276/1, ostat. pl. o výmere cca 120 m2 v k. ú. Žilina, Hliny VII, za účelom vybudovania parkovacích plôch pre pripravovanú výstavbu polyfunkčného domu – Ing. Oliverovi Časnochovi, bytom Osloboditeľov 514, Rajecké Teplice za cenu 1500,– Sk/m2.
	časť. parc. č. KN –C 2018/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Republiky za účelom výstavby garáže – Ing. Danielovi Gažovi, bytom Moyzesova 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 
	budovy materskej školy „Pastierik“ č. s. 3266, postavenej na parc. č. KN-C 8132/2, zast. pl. o výmere 2285 m2 spolu s pozemkom a pozemok (dvor) parc. č. KN-C 8132/1, zast. pl. o výmere 4704 m2 v k. ú. Žilina, Gaštanova ul. – Rímskokatolíckej cirkvi Žilina – Solinky, Farnosť Dobrého pastiera za cenu 1,– Sk.
	parc. č. KN 6666/1, zast. pl. o výmere 23 m2 za účelom výstavby garáže Mgr. Linde Ficekovej, bytom A. Bernoláka 2200/28, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.
	prevádzková budova tenisového areálu č. s. 3937, postavená na parc. č. KN-C 5132/5, zast. pl. o výmere 924 m2 spolu s uvedeným pozemkom za účelom rekonštrukcie budovy s vecný bremenom zachovania prezliekarne  pre tenistov MUDr. Márii Petrášovej, bytom Berylova 4, Žilina. Mestské zastupiteľstvo požaduje predloženie ekonomickej analýzy prevádzkovania tenisových kurtov; odpredaj nehnuteľností za cenu stanovenú podľa vyhl. č. 86/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
	parc. č. KN-C 4988/5, ostat. pl. o výmere 1888 m2,
parc. č. KN-C 4988/6, ostat. pl. o výmere 1367 m2,
parc. č. KN-C  4988/7, zast. pl. o výmere 10909 m2,
parc. č. KN-C  4988/8, zast. pl. o výmere 72 m2,
za účelom výstavby obchodno-zábavného centra v investícii o výške cca    1 mld. Sk firme Plaza Centers Czech Republic s. r. o., K Červenému dvoru 24, Praha 3 s podmienkou vyriešenia dopravy v najbližšom okolí a vybudovaním podzemných garáží pod objektom za cenu 2000,– Sk/m2. 
			
	Zámenu pozemkov:


	Vodohospodárskej výstavby, š. p. Bratislava, ako investora stavby Vodné dielo Žilina (VDŽ) zamieňa investície vo svojom vlastníctve za pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina v k. ú. Mojšova Lúčka: 

Stavby  vo vlastníctve investora: 
	Sanácia zosuvov Dubňa	- drenáže (bez múru “C“) 

- kotevné múry 
- vlastné kotevné múry 
- sadové úpravy 
- chodník 
	Sanácia zosuvov Dubňa  	- preložka štátnej cesty II/589 

                                             	- časť chodník 
	Úprava kanalizačných vyústení 

Sanácia zosuvov Dubňa 	- verejné osvetlenie 
Komunikácie Rosinky 
Dažďová kanalizácia Rosinky 
Verejné osvetlenie Rosinky 
Terénne a sadové úpravy 
Komunikácie Mojšova Lúčka 
Polyfunkčný objekt časť AB škola, materská škola + hnuteľný majetok 
Športový areál Mojšova Lúčka
Detské ihrisko Mojšova Lúčka 
Rybné námestie Mojšova Lúčka 
Dažďová kanalizácia Mojšova Lúčka 
Verejné osvetlenie Mojšova Lúčka 
Terénne a sadové úpravy 
Prístupová cesta do nezatopenej časti Mojšova Lúčka 
Obchod a pohostinstvo č. s. 616 na parc. č. KN-C 615/289 o výmere 653 m2 v  k. ú.  Mojšova Lúčka 
	Rozostavaný kultúrny dom na parc. č. KN-C 615/287 o výmere 660 m2 v k. ú. Mojšova Lúčka 


Pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina: 
k. ú. Mojšová Lúčka 
Neknihovaná parc. č. 430 – cesta

1/1 z       848 m2
diel 1084

 

1/1 zo         6 m2  
diel 1085

Neknihovaná parc. č. 440 – potok 

1/1 z         29 m2  
diel 1126

   

1/1 z         20 m2  
diel 1128

  

1/1 z         32 m2  
diel 1133

     

1/1 z           5 m2  
diel 1134

  

1/1 z     1037 m2
diel 1135

 

1/1 zo         4 m2
diel 1136



1/1 zo     154 m2 
diel 1137

  

1/1 z         93 m2 
diel 1138

Neknihovaná parc. č. 441 – potok

1/1 zo     100 m2  
diel 1000



1/1 zo       14 m2
diel 1140



1/1 z         20 m2   
diel 1141

Neknihovaná parc. č. 445 – cesta

 1/1 z   11 802 m2
diel 1154

LV 158
KN-E 166
1/1 zo        75 m2
diel   485
  TTP


1/1 zo      146 m2
diel   487
  TTP


1/1 z            1 m2
diel   488
  TTP

KN-E 167
1/1 z          35 m2
diel   494
  TTP

KN 516
1/1 z        548 m2
diel 1202
  ost.pl.
  
KN 479
1/1 zo      725 m2
diel 1194
  zast.pl.
   				

1/1 z       243 m2
diel 1195

  

1/1 z         82 m2  
diel 1196

 

1/1 zo       67 m2 
diel 1197



1/1 z       261 m2 
diel 1198



1/1 zo     103 m2 
diel 1199

     				
      
1/1 z         10 m2
diel 1200

  
KN 478
1/1 z       206 m2
diel 1190
  zast.pl.

    
1/1 zo       46 m2
diel 1191

  

1/1 z         88 m2
diel 1192

     

1/1 zo     486 m2 
diel 1193

  
KN 477 
1/1 z       812 m2  
diel 1189
  zast.pl.

KN 480 
1/1 zo     116 m2
diel 1201
  zast.pl.
  
KN 620/1
1/1 zo       76 m2
diel 1231
  zast.pl.
       

1/1 zo       60 m2
diel 1232

	ktoré sú súčasťou novovytvorených parciel č. KN 477 o výmere 812 m2 	(diel 1189), KN 478/2 o výmere 206 m2 (diel 1190), KN 478/3 o výmere  	46 m2 (diel 1191), KN 478/4 o výmere 118 m2 (diel 1192), KN 479/2 	o výmere 725 m2 (diel 1194), KN 479/3 o výmere 243 m2 (diel 1195), KN 	479/4 o výmere 82 m2 (diel 1196), KN 490/5 o výmere 736 m2 (diel 485), 	KN 490/10 o výmere 191 m2 (diel 1126, 1197), KN 490/14 o výmere 359 	m2 (diel 1133, 1134), KN 490/16 o výmere 775 m2 (diel 487, 494), KN 	490/21 o výmere 738 m2 (diel 488), KN 490/23 o výmere 20 m2 (diel 	1128), KN 500/10 o výmere 17942 m2 (diel 1084, 1140,1154, 1135, 1202, 	1198, 1193), KN 520/36 o výmere 688 m2 (diel 1000, 1201, 1199), KN 	520/37 o výmere 10 m2 (diel 1200), KN 520/41 o výmere 24 m2 (diel 1141, 	1136), KN 520/43 o výmere 6 m2 (diel 1085), KN 520/46 o výmere 314 m2 	(diel 1137), KN 520/48 o výmere 117 m2 (diel 1138), KN 549/25 o výmere 	1334 m2 (diel 1231), KN 549/48 o výmere 648 m2 (diel 1232), podľa GP č. 	31562388-74/2003 zo dňa 30. 06. 2003. 
	Vzhľadom k zamieňaným investíciám stanovujeme kúpnu cenu 100,– 	Sk/m2 za pozemky vo vlastníctve Mesta Žilina v celkovej výmere 18378 	m2, t. j. 1 837 800,– Sk.

	Kúpu:


	budovu č. s. 3916,sklad pretekárskych lodí, postavenú na pozemku Mesta Žilina parc. č. KN-C 3247/2, zast. pl. o výmere 205 m2,

budovu č. s. 3840, lodenica a garáž, postavenú na pozemku parc. č. KN-C 3250/5, zast. pl. o výmere 102 m2, v k. ú. Žilina
od TJ SLOVAN Malá Fatra, so sídlom Na Sihoti 14, Žilina za účelom dobudovania športového areálu. 
	parc. č. KN-C 3250/4, zast. pl. o výmere 60 m2,

	parc. č. KN-C 3250/1, ostat. pl. o výmere 995 m2,
	parc. č. KN-C 3250/2, zast. pl. o výmere 218 m2,
	parc. č. KN-C 3250/5, zast. pl. o výmere 102 m2, v k. ú. Žilina 
od SLOVENY, a. s. Žilina, so sídlom Kysucká cesta 3, Žilina za účelom výstavby ihriska, príp. parkoviska za cenu 1000,– Sk/m2.

	ruší


	uznesenie MZ č. 53/2005 bod 11) zo dňa 05. 09. 2005, ktorým bol odsúhlasený odpredaj časti pozemku parc. č. KN 6666/1, zast. pl. o výmere 18 m2 za účelom výstavby garáže Mgr. Jane Popluhárovej, bytom Tomáša Ružičku 13, Žilina.
	uznesenie MZ č. 11/2005 bod 13) zo dňa 21. 02. 2005, ktorým bol odsúhlasený odpredaj časti parc. č. KN-C 4988/9, ostat. pl. o výmere cca 650 m2 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie Tomášovi Kubicovi, bytom Cesta k Paľovej búde 6, Žilina. 




Uznesenie č. 77/2005

Predĺženie zmluvy medzi Mestom Žilina a Žilinskou televíziou

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Predĺženie zmluvy medzi Mestom Žilina a Žilinskou televíziou s príspevkom 2,4 mil. Sk ročne za podmienky vyrovnaného rozpočtu. 




Uznesenie č. 78/2005

Odpredaj akcií Žilinského večerníka a. s.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj 15 % akcií Mesta v Žilinskom večerníku a. s. za nominálnu hodnotu firme Slovben a. s.




Uznesenie č. 79/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	poveruje


	Ing. Jána Slotu, primátora mesta Žilina, vstúpiť do rokovania s Krajským úradom a Slovenskou správou ciest o vybudovanie protihlukovej steny v úseku Hliny – Solinky na diaľničnom privádzači D1.




Uznesenie č. 80/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie 


	Dohodu o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina za účelom skvalitnenia dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou žilinského kraja a jeho sídla – mesta Žiliny a jeho hlavným účelom je vytvorenie integrovaného dopravného systému v žilinskom kraji. 




Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina 


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 15. 12. 2005



Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2005

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacom na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacom na území mesta Žilina s doplnkom čl. 5, kde o poskytnutí dotácie rozhoduje primátor na základe návrhu príslušnej komisie mestského zastupiteľstva. 


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacom na území mesta Žilina vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 15. 12. 2005




Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2005

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani z nehnuteľností na rok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že 


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani z nehnuteľností na rok 2006


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľností na rok 2006 vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 15. 12. 2005






								Ing. Ján Slota
							    primátor mesta Žilina 
	



