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z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 04. 09. 2006



Uznesenie č. 49/2006

Správa o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 



Uznesenie č. 50/2006

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2006



Uznesenie č. 51/2006

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2006




Uznesenie č. 52/2006

Správa o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2006 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	Hospodárenie mesta Žilina skončilo účtovným prebytkom vo výške 204 tis. Sk

V priebehu polroka 2006 boli mestu schválené dotácie zo ŠR a účelových fondov,  z toho:
	decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy  na vedenie matrík 1 365 tis. Sk,
decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre školstvo 173 200 tis. Sk,
decentralizačná dotácia  na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania  stavebného poriadku  a ŠFRB vo výške 5 169 tis. Sk.
	Účelové prostriedky boli v priebehu 1. polroka 2006 čerpané v súlade so stanoveným účelom použitia a zo strany mesta boli dodržané podmienky  stanovené v uzatvorených dohodách.
Novonavrhnuté  zmeny rozpočtu  mesta Žiliny  predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške 1 953  390 tis. Sk.

	schvaľuje 


	Správu o plnení rozpočtu mesta Žiliny za 1. polrok 2006 a zmeny rozpočtu  mesta Žiliny na rok 2006 – 2. zmena
	navýšenie rozpočtu o 1 150 tis. Sk na rekonštrukciu domu smútku v Mojšovej Lúčke

navýšenie rozpočtu o 5 mil. Sk na zvýšenie platov pre originálne kompetencie na kapitole školstva

	berie na vedomie


	Informáciu o stave verejnej zelene pri Námestí Jána Pavla II. na sídlisku Vlčince v Žiline



Uznesenie č. 53/2006

Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta


	ukladá


	Ing. Elene Dikošovej, riaditeľke Mestského divadla v Žiline
	predložiť mestskému zastupiteľstvu Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline

	Termín: 	31. 08. 2007


Uznesenie č. 54/2006

Určenie volebných obvodov a počty poslancov pre volebné obdobie 2006 – 2010 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	určuje


	Volebné obvody a počty poslancov pre volebné obdobie 2006 – 2010 následovne: 



Volebný obvod č. 1	(Staré mesto, Hliny I – IV a VIII)			počet poslancov: 5
Volebný obvod č. 2	(Hliny VI – VII a Bôrik) 				počet poslancov: 4
Volebný obvod č. 3 	(Solinky)						počet poslancov: 5
Volebný obvod č. 4	(Vlčince)						počet poslancov: 7
Volebný obvod č. 5	(Hájik)							počet poslancov: 3
Volebný obvod č. 6	(Bytčica, Rosinky, Trnové a Mojšová Lúčka;	počet poslancov: 2
			po prípadnom zlúčení obce Mojš s mestom Žilina,
			vrátane uvedenej časti mesta)
Volebný obvod č. 7	(Závodie, Bánová, Strážov a Žilinská Lehota)	počet poslancov: 2
Volebný obvod č. 8 	(Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Vranie, Zá-	
			dubnie a Zástranie)					počet poslancov: 3

	
Uznesenie č. 55/2006

Správa o činnosti výborov mestského zastupiteľstva č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti výborov mestského zastupiteľstva č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8



Uznesenie č. 56/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	vyhlasuje


	hlasovanie obyvateľov mesta Žilina (miestne referendum) na zlúčenie mesta Žilina a obce Mojš. 


Uznesenie č. 57/2006

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta


	časť parc.č.KN-C 1872/1, zast. pl. o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina, ul. Republiky za účelom výstavby garáže – Ing. Jozefovi Pistlovi, bytom Republiky 7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 1258/10, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Veľká Okružná pod existujúcou garážou ev. č. 782 – Helene Majerčíkovej, bytom Veľká Okružná 1305/9, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 5750/5, zast.pl. o výmere 138 m2 v zmysle geometrického plánu č. 30/2006 v k. ú. Žilina, ul. Hurbanova  za účelom zriadenia terasy – DOXX RESTAURANT-u, s. r. o., Murgašova 3, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	rodinný dom na parc.č.KN-C 1068, zast. pl. o výmere 873 m2 v k. ú. Trnové – Bernardíne Obšívanovej, bytom Šibeničná 138/9, Žilina za cenu 10,– Sk/m2.


	parc.č. KN-C 4886/2. zast. pl. o výmere 215 m2 v k. ú. Žilina – MUDr. Štefanovi Baďurovi, bytom Svätoplukova 12, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 1366/9, zast. pl. o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého za účelom výstavby garáže – Ing. Jozefovi Slepičkovi, bytom Hollého 25, Žilina za cenu 500,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 532/2, orná pôda o výmere 60 m2 a parc.č.KN-C 511/48, orná pôda o výmere 60 m2 v k. ú. Bytčica v zmysle geometrického plánu č. 50/2006 za účelom rozšírenia záhradnej časti pozemku – Ing. Václavovi Zalčíkovi, bytom Pažite 50, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 5589/39, zast. pl. o výmere  62 m2 v k. ú. Žilina, ul. Brezová  (Rosinky) – Viere Feranovej, bytom Karpatská 1/58, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc.č.KN-C 3187, zast. pl. o výmere 325 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pri Celulózke – VIP autu, s. r. o. za cenu 1000,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 1472/389, zast. pl. o výmere 200 m2  v zmysle geometrického plánu č. 20/2006  v k. ú. Závodie, ul. Petzvalova kde prevádzkuje samoobslužnú predajňu potravín – večierka v stánku typu POLYMO-KVATRO 25 ŠPECIAL – Romanovi Fabšíkovi, bytom Závodská 1778/15, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 1189/7, zast. pl. o výmere 16 m2 v k. ú. Brodno v zmysle geometrického plánu č. 71/2006 Geotop Košice s. r. o., Južná trieda 82, Košice (Železnice SR Bratislava) za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 1472/208, zast. pl. o výmere cca 350 m2 v k. ú. Z8vodie za účelom vybudovania zdravotného strediska medzi blokom E8 a pozemkom rímskokatolíckeho kostola – U. T. A. H.-u, a. s. Hálkova 2968/22, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN-C 6663/1, ostat. pl. o výmere cca 180 m2 (10 x 18 m2) v k. ú. Žilina, ul. V. Spanyola za účelom vybudovania parkovacích plôch 

Márii Homolovej, bytom V. Spanyola 2124/20, Žilina
Mgr. Dušanovi Grúňovi, 	bytom V. Spanyola 2124/20, Žilina
Lýdii Čuboňovej, bytom V. Spanyola 2124/20, Žilina
Ing. Františkovi Pavelekovi, bytom V. Spanyola 2124/20, Žilina
Emílii Rovňaníkovej, bytom V. Spanyola 2124/20, Žilina
Márii Kyselovej, bytom V. Spanyola 2124/18, Žilina
Anne Chovancovej, bytom V. Spanyola 2124/18, Žilina
Jánovi Čungovi, bytom V. Spanyola 2124/18, Žilina
Miroslavovi Kormaníkovi, bytom V. Spanyola 2124/18, Žilina
Jarmile Tichej, bytom V. Spanyola 2124/18, Žilina
za cenu 1000,– Sk/m2 s podmienkou, že stavebný dozor bude vykonávať MIÚ, s. r. o. a vybudovanie spevnenej plochy zabezpečí stavebná firma vybraná Mestom Žilina na náklady stavebníkov. 

	časť parc. č. KN-C 5132/6 v k. ú. Žilina vymedzeného nasledovne: 

	6 metrov medzi hranicami parciel KN-C 5132/5 a 5132/14 smerom k ulici 	Za plavárňou ku hranici spoločnosťou T+T,

3 metre k hranici pozemkov KN-C 5132/5 a 5132/60 smerom k polyfunkčnému objektu vlastneným spoločnosťou T+T,
6 metrov smerok k existujúcemu hádzanárskemu ihrisku,
5 metrov smerok k tenisovým dvorsom vrátane priestoru „U“ vymedzeným existujúcou budovou na prac. č. KN-C 5132/5 o rozlohe cca 233 m2
MUDr. Márii Petrášovej a Ing. Jurajovi Petrášovi, bytom Berylová 4, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.

	parc. č. KN-C 2196/54 o výmere 1425 m2 v k. ú. Závodie pomernou časťou 1:1 – firme SEZAM, s. r. o., Kvačalova 1, Žilina a firme A-auto, s. r. o., Lipová 1946/5, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 5953/1, zast. pl. o výmere cca 500 m2 v k. ú. Žilina (Jánošíková ul.) len v úseku susediaciou s uzemím vo vlastníctve firmy – firme ŽILMONT, s. r. o., Jánošíkova 20, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 1678 o výmere 15 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby garáže – Natálii Marejkovej, bytom Kukučínová 5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.



	Odpredaj hnuteľného majetku


	Súkromnej základnej škole Hliny VI, Žilina, Oravská cesta 11, Žilina v celkovej nadobúdacej hodnote 2 541 992,01 Sk za cenu 1,– Sk.#

Ide o nasledovný majetok: 
Investičný majetok 			v hodnote 	589 181,30 Sk 
Drobný hmotný majetok 
(PPS do 30 000,– Sk) 			v hodnote 	717 479,55 Sk 
Software  					v hodnote 	    1 720,–   Sk 
Drobný hmotný majetok 
(učebné pomôcky do 30 000,– Sk)	v hodnote 	629 534,90 Sk 
OTE operatívno-technická evidencia 
(PPS do 500,– Sk) 			v hodnote 	410 735,87 Sk 
Drobný hmotný majetok 
(učebné pomôcky do 500,– Sk) 		v hodnote 	193 340,39 Sk 
               
	Zníženie kúpnej ceny 


	za časť pozemku PK 2719/1 o výmere cca 450 m2 v k. ú. Žilina, ul. Bagarova (Rosinky), odpredaj ktorého bol odsúhlasený uznesením č. 41/2006  mestského zastupiteľstva zo dňa 26.6.2006 za cenu 1000,– Sk/m2 – Alene Puškárovej, bytom Černovská 1667/3, Žilina na cenu 800,– Sk/m2.


	Zámenu pozemkov


	parc. č. 1872/5, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina, vo vlastníctve firmy RERKA s. r. o., Hôrecká 17, Žilina za parc. č. 1872/12 vo vlastníctve Mesta Žilina.



Uznesenie č. 58/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	ako jediný spoločník s obchodným podielom predstavujúcim 100% na základnom imaní v spoločnosti ŽILINA REAL, s. r. o. nepeňažný vklad na základné imanie spoločnosti ŽILINA REAL, s. r. o., IČO 36433420, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vložka č. 16523/L v celkovej výške 113 390 000,– Sk, pozostávajúci z nehnuteľnosti parc. KNC č. 852/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 324 m2 v hodnote vkladu 108 290 000,– Sk a z nehnuteľnosti parc. KNC č. 852/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 123 m2 v hodnote vkladu 5 100 000,– Sk, nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Gbeľany, zapísané na liste vlastníctva č. 1088 Správy katastra Žilina ocenené na základe znaleckého posudku znalca Ing. Ľubomíra Bobuľu na čiastku celkovo 113 394 248,71 Sk.




Uznesenie č. 59/2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vyzýva


	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o urýchlenú dostavbu diaľnice D1 v úseku Ovčiarsko – Lietavská Lúčka a Lietavská Lúčka – Kraľovany, vrátane tunela Dubná skala – Višňové. 

V prípade oddialenia výstavby týchto úsekov a presmerovanie dopravy smerom na českú republiku, Poľsko a Ukrajinu cez južný diaľničný privádzač v Žiline – Strážove, hrozí mestu Žilina dopravný kolaps. 









									Ing. Ján Slota
							 	     primátor mesta Žilina



