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Uznesenie z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 24. 04. 2006



Uznesenie č. 17/2006

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Kontrolnú správu o plnení zročných uznesení mestského zastupiteľstva




Uznesenie č. 18/2006

Správa o čerpaní rozpočtu mesta Žilina na rok 2005 a schválenie záverečného účtu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu a hospodáreniu mesta Žilina za rok 2005


	konštatuje, že 


	Hospodárenie Mesta Žiliny skončilo účtovným prebytkom vo výške 473 318 tis.Sk, pričom tento prebytok predstavujú nevyčerpané účelové zdroje zo ŠR a odvedené príjmy školských zariadení.

Účelové prostriedky boli v priebehu roku 2005 vyčerpané v súlade so stanoveným účelom použitia a zo strany mesta boli vyúčtovania predložené a boli dodržané  podmienky  stanovené v uzatvorených dohodách.


	schvaľuje


	Správu o čerpaní rozpočtu mesta Žiliny za rok 2005 a  záverečný účet mesta výrokom:  celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Finančné vysporiadanie za rok 2005 podľa prílohy č. 1.

	ukladá 


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	vykonať zmeny rozpočtu mesta Žiliny na rok 2006 vyplývajúce z finančného vysporiadania za rok 2005 na základe prílohy č. 1 a 2. 




Uznesenie č. 19/2006

Návrh na bezodplatný predaj 41 ks akcií Letiskovej spoločnosti Žilina a. s. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Bezodplatný prevod majetkovej účasti štátu vo výške 32,540 % podielu na základnom imaní Letisková spoločnosť Žilina a. s. v počte 41 ks s menovitou hodnotou jednej akcie 10 000,– Sk, t. j. v celkovej hodnote 410 000,– Sk.


	ukladá


	Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	zabezpečiť podpísanie zmluvy o bezodplatnom prevode akcií a prostredníctvom centrálneho dopozita zabezpečiť prevod predmetných akcií

Termín: 	do 30. 04. 2006



Uznesenie č. 20/2006

Prehľad o čerpaní rozpočtu ZŠ a MŠ na území mesta Žilina v správe oddelenia školstva 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Prehľad o čerpaní rozpočtu na oddelení školstva


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	zabezpečiť sústavné sledovanie čerpania rozpočtu na oddelení školstva


Uznesenie č. 21/2006

Správa o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina, s. r. o.


	ukladá


Ing. Jurajovi Popluhárovi, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, s. r. o.
	predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žilina, s. r. o. za rok 2006 

	Termín: 	do apríla 2007 



Uznesenie č. 22/2006

Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie 2005/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie 2005/2006


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	predložiť Informatívnu správu o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 2006/2007

	Termín: 	do 31. 10. 2006



Uznesenie č. 23/2006

Informatívna správa o súčasnom stave detských jaslí na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o súčasnom stave detských jaslí na území mesta


	ukladá

Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	predložiť Správu o súčasnom stave detských jaslí na území mesta 

		Termín: 	do 31. 04. 2007



Uznesenie č. 24/2006

Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline




Uznesenie č. 25/2006

Zmluva o založení Združenia krajských miest

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	založenie združenia krajských miest, pod názvom Združenie K8 so sídlom v Bratislave, Rudnayovo nám. 8
	zmluvu o založení Združenia K8


	poveruje


	Ing. Jána Slotu, primátora mesta
	ako štatutárneho zástupcu mesta 
	zastupovaním mesta v Združení K8
	podpísaním Zmluvy o založení Združenia K8
	vykonaním všetkých úkonov potrebných na registráciu Združenia K8




Uznesenie č. 26/2006

Rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

		schvaľuje


1.	prípravu a vypracovanie projektu rozdelenia so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi, ktoré budú jeho súčasťou, v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorým sa rozdelí Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, ktorej je mesto Žilina akcionárom,
2.	princípy rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.: 
	- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na 6 (šesť) nástupníckych akciových spoločností, ktorými budú 
	(I) Vodárenská spoločnosť Žilina, a. s., 
	(II) Vodárenská spoločnosť Dolný Kubín, a. s., 
	(III) Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a. s., 
	(IV) Vodárenská spoločnosť Martin, a. s., 
	(V) Vodárenská spoločnosť Považská Bystrica a 
	(VI) Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.,
	- rozdelenie Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na základe regionálneho princípu tak, že akcionári zanikajúcej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. sa stanú akcionármi v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach podľa regionálneho princípu,
	- poskytnutie majetkových práv – akcií v jednotlivých nástupníckych spoločnostiach akcionárom Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktoré si budú povinní navzájom z dôvodu rozdelenia poskytnúť.

	poveruje 


	Ing. Jána Slotu, primátora mesta
	na vykonanie všetkých úkonov v mene mesta Žilina ako akcionára rozdeľujúcej sa Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. potrebných na prípravu, vypracovanie a realizáciu projektu rozdelenia,

na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu.



Uznesenie č. 27/2006

Petícia občanov sídliska Solinky za výstavbu garáží na ul. Jaseňova
a
Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru mestského zastupiteľstva č. 3 (Solinky), konaného dňa 05. 07. 2005, na ktorej sa obyvatelia ulíc Platanová a Jaseňová vyjadrili k výstavbe hromadných garáží medzi týmito ulicami

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie a zamieta


	Petíciu občanov sídliska Solinky za výstavbu garáží na ul. Jaseňova

Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru mestského zastupiteľstva č. 3 (Solinky), konaného dňa 05. 07. 2005, na ktorej sa obyvatelia ulíc Platanová a Jaseňová vyjadrili k výstavbe hromadných garáží medzi týmito ulicami

	súhlasí


	s uznesením 53/2006 ods. III bod 4) kde neodporúča odpredaj časti parc. č. KN 7981, ostat. pl. o výmere cca 1200 m2v k. ú. Žilina firme Garáže, s. r. o., Bôrická cesta 107, Žilina


	ukladá 


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	prostredníctvom stavebného úradu vypracovať územný plán riešenia výstavby garáží na sídlisku Solinky




Uznesenie č. 28/2006

Petícia proti výstavbe bytovky Hliny VI. Poľná ul. za komplexom Máj

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	zamieta


	Petíciu proti výstavbe bytovky Hliny VI. Poľná ul. za komplexom Máj


	súhlasí


	s pokračovaním výstavby bytovky Hliny VI. Poľná ul. 




Uznesenie č. 29/2006

Petícia proti výstavbe ubytovacích kapacít pre neprispôsobivých občanov v mestskej časti Žilina – Vranie
Petícia proti výstavbe ubytovacích kapacít pre neprispôsobivých občanov v mestskej časti Žilina – Vranie (obyvatelia Brodna)
Petícia proti výstavbe ubytovacích kapacít pre neprispôsobivých občanov v mestskej časti Žilina – Vranie (Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Žilina – Vranie Ihrisko)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie ako v súčasnosti bezpredmetnú

	Petíciu proti výstavbe ubytovacích kapacít pre neprispôsobivých občanov v mestskej časti Žilina – Vranie







Uznesenie č. 30/2006

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta: 


	parc. č. KN-C 2451/13, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Moyzesova pod existujúcou garážou č. s. 360 – JUDr. Magde Poliačkovej, bytom Rovniankova 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 4451/1, zast. pl. o výmere cca 21 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského (areál Stavebnej fakulty ŽU), pod existujúcou panelovou garážou – Ing. Slavomírovi Fecmanovi, bytom Komenského 55, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C  3570/16, zast. pl. cca 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tichá  za účelom výstavby garáže – Alene Gambošovej, bytom Tichá 7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 1245/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v  k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta za účelom výstavby garáže – Ing. Josefovi Královi, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 1245/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v  k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta za účelom výstavby garáže – Petrovi Deckému, bytom F. Ruppeldta 20, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 1245/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2  v k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta za účelom výstavby garáže – Oľge Mikysovej, bytom F. Rupeldta 20, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 823/9, záhrada o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom svojho využitia ako záhrady a na výstavbu jednej garáže – Mária Lenčová, bytom Lichardova, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 451, záhrada o výmere 450 m2 v k. ú. Trnové (Trnovská Medzierka) za účelom jeho užívania ako záhrady – Vladimírovi Rychlikovi, bytom Dolná Trnovská 21, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť pozemku parc. č. KN-C 2399, zast. pl. o výmere cca 12 m2 v k. ú. Považský Chlmec z dôvodu realizácie prístavby k rodinnému domu na parc. č. KN-C 361 v k. ú. Považský Chlmec – Ing. Borisovi Halajovi, bytom Zúbekova 245/4, Žilina – Pov. Chlmec za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 962, zast. pl. o výmere cca 4 m2 v k. ú. Budatín, ul. Horná z dôvodu neúmyselného záberu pri stavebných úpravách okolia svojho rodinného domu parc. č. KN-C 177 a 178 v k. ú. Budatín, ul. Horná – Petrovi Buvalovi, bytom Horná č. 286/16, Žilina – Budatín za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 5344/55, ostat. pl. o výmere cca 2000 m2 v k. ú. Žilina, ul. Košická za účelom vybudovania parkoviska pre nové vozidlá RENAULT – AUTO MARKET a. s., Košická 1601, Žilina za cenu 1500,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 5861/3, zast. pl. o výmere 60 m2 a parc. č. KN-C 5861/2, zast. pl. o výmere 2 m2 v zmysle geometrického plánu č. 72/2005 v k. ú. Žilina, ul. Na Studničkách  za účelom umiestnenia kontajnerov na komunálny odpad, separovaný odpad a stojany na bicykle pre obyvateľov rekonštruovaného domu na pozemku parc. č. KN-C 2035 v k. ú. Žilina – AMAZONKA – Kamil Ďuriš, A. Bernoláka 41, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	dom č. s. 1247, ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 1166, zast. pl. o výmere 155 m2 spolu s pozemkom v k. ú. Žilina, ul. Na Šefranici 11 – Misionárom Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, Na Šefranici 11, Žilina za cenu 1,– Sk s vecným bremenom prípadného odpredaja ďalšiemu záujemcovi bude nehnuteľnosť odpredaná Mestu za 1,– Sk po odpočítaní oprávnených nákladov.


	parc. č. KN-C 5500/5, zast. pl. o výmere 410 m2 a parc. č. KN-C 5773/3, zast. pl. o výmere 903 m2 v zmysle geometrického plánu č. 10947264-1/2006 za účelom výstavby „Paroplynového cyklu Žilina“ v k. ú. Žilina – ENERGO–THERM-u SLOVAKIA, s. r. o., Rajčianska 32, Bratislava za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 415/1, zast. pl. o výmere cca 50 m2 v k. ú. Bytčica za účelom vybudovania prístupovej komunikácie od ul. Harmaneckej k premosteniu Bytčického potoka – Mgr. Ivanovi Cimrákovi, bytom Pelhřimovská 1191/5, Dolný Kubín za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 1472/1, zast. pl. o výmere cca 2500 m2 v k. ú. Závodie za účelom výstavby polyfunkčného objektu občianskej vybavenosti a garáží vo väzbe na hlavný peší ťah sídliska Hájik s dopravným napojením na ul. Mateja Bela – MMK-TRADE, s. r. o., J. Hronca 3408/7, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 5785, zast. pl. o výmere cca 21 m2 v k. ú. Žilina, ul. D. Dlabača, na ktorom je osadený stánok rýchleho občerstvenia – Irene Jurištovej, bytom Cesta do Rudiny 1081, Kysucké Nové Mesto za cenu 1000,– Sk/m2.


	parc. č. KN 3209 o výmere 270 m2 v k. ú. Žilina (ul. Na Strelnici) za účelom výstavby, predaja a servisu motocyklov – Jánovi Přikrylovi, Moyzesova 7, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	zmenu 


	uznesenia č. 16/2006 zo dňa 20. 02. 2006 nasledovne:

odpredaj časť parc. č. KN 5723/1 a parc. č. KN 5721/3 v k. ú. Žilina po jestvujúci peší chodník– Ing. Stanislavovi Babicovi, bytom Svätoplukova 48, Žilina za cenu 1500,– Sk/m2.

	uznesenia č. 16/2006 zo dňa 20. 02. 2006 nasledovne:

odpredaj parc. č. KN-C 1696/1, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Kálov za účelom vytvorenia parkovacích miest – Mgr. Emilovi Hadbábnymu, bytom Ametystová 607/5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.  

	nesúhlasí


	s odpredajom nehnuteľností mesta: 


	časť parc. č. KN 2337/2, zast. pl. o výmere cca 250 m2, ktorá bola vytvorená z neknihovanej parcely č. 2337 v k. ú. Závodie do podielového spoluvlastníctva, za účelom zriadenia prístupovej komunikácie k svojím rodinným domom

Ing. Vladimír Beno, bytom V. Tvrdého 6, Žilina, 
Ing. Kamil Káčer, bytom Pod Sadom, Žilina, 
Ing. Dušan Dančiak, bytom Pod Sadom, Žilina, 
Ing. Ľuboš Kuchár, bytom Pod Sadom, Žilina.  

	časť parc. č. KN-C 7981, ostat. pl. o výmere cca 1200 m2 v k. ú. Žilina, ul. Jaseňová, za účelom výstavby hromadných garáží – firme Garáže s. r. o., Žilina.


	ruší


	uznesenie č. 76/2005 bod 19) zo dňa 12. 12. 2005

v ktorom bol schválený odpredaj pozemkov Plaza Centers Czech Republic      s. r. o., K Červenému dvoru 24, Praha 3



Uznesenie č. 31/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vyhlasuje


	výberové konanie na prenájom športovej haly za podmienky, že sa záujemca preukáže zabezpečením vo výške 30 mil. Sk, ktorých zabezpečí do dvoch mesiacov opravy tak, aby budova zodpovedala bezpečnostným predpisom a aby zabezpečil prevádzku budovy z vlastných zdrojov. V opačnom prípade mestské zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom športovej haly za cenu 50 mil. Sk a priľahlých pozemkov za cenu 2000,– Sk/m2.




Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006

Zmena Štatútu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Zmenu Štatútu mesta Žilina


	ukladá

	
	Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	zabezpečiť vyhlásenie zmeny Štatútu mesta Žilina vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 	27. 04. 2006








							Ing. Ján Slota 
			  	 		      primátor mesta Žilina

