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Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného 23. 04. 2007



Uznesenie č. 33/2007

Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Kontrolnú správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva




Uznesenie č. 34/2007

Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina za rok 2006 a schválenie záverečného účtu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2006


	konštatuje, že 


	Hospodárenie Mesta Žilina skončilo účtovným prebytkom vo výške             309 988 tis. Sk, pričom tento prebytok predstavujú nevyčerpané účelové zdroje zo ŠR a prebytok bytového hospodárstva (II. účtovný okruh – Bytterm a. s.)


	 Účelové prostriedky boli v priebehu roku 2006 vyčerpané v súlade so stanoveným účelom použitia a zo strany mesta boli vyúčtovania predložené a boli dodržané  podmienky  stanovené v uzatvorených dohodách.




	schvaľuje


	Záverečný účet Mesta Žilina výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Finančné vysporiadanie za rok 2006 podľa prílohy č. 1.



Uznesenie č. 35/2007

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

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti a výsledky hospodárenia DPMŽ, s. r. o. za rok 2006


	schvaľuje


	Návrh zliav v mestskej hromadnej doprave v Žiline s účinnosťou                    od 01. 07. 2007


	ukladá


Ing. Igorovi Gubalovi, riaditeľovi DPMŽ, s. r. o.:	
	navrhnúť spôsob vysporiadania pohľadávky z nesplatenej dotácie pre DPMŽ, s. r. o. voči mestu Žilina za roky 2002 – 2006 v celkovom objeme 60 917 333,– Sk.

Termín:	31. 12. 2007 
	navrhnúť spôsob vysporiadania pohľadávky za straty spoločnosti v rokoch 2002 – 2006 v celkovom objeme 11 483 964,91 Sk.

		Termín: 	31. 12. 2007



Uznesenie č. 36/2007

Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste za zimné obdobie 2006/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste za zimné obdobie 2006/2007





Uznesenie č. 37/2007

Celkový model štruktúry a riadenia MsHK Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


Celkový model štruktúry a riadenia MsHK Žilina, a. s.



Uznesenie č. 38/2007

Návrh na vytvorenie a činnosť grantových komisií pre rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na vytvorenie a činnosť grantových komisií pre rok 2007

predsedov a členov grantových komisií:
	pre oblasť kultúry

	predseda:	Anton Šulík
	členovia: 	Katarína Šušoliaková
			Ing. Ľubomír Bechný
			Marek Adamov
			Pavel Choma	
	pre oblasť vzdelávania

predseda: 	Ján Ničík
členovia: 	Vasil Dorovský
Paulína Pauriková
Soňa Řeháková
Ingrid Dolníková
c) 	pre oblasť športu
predseda: 	Peter Fiabáne	 
členovia:	Daniel Kováčik
		Marián Zrník
Dušan Ondruš
Michal Staňo
Michal Polák
	pre zdravotnú a sociálnu oblasť

predseda: 	Juraj Popluhár    	
	členovia: 	Juraj Vyletelka
			Anna Lovritšová 	
Janka Hrošovská  	
Mária Vargová
			Karol Orlovský
			Ivan Leitman
			Jozef Hudcovský	
			Štefan Köhler
			Soňa Holúbková
	pre oblasť prostredie mesta a zeleň

predseda:	Dušan Maňák	
členovia: 	Juraj Gallo
		Blanka Malá
		Ľubica Koreňová
Milan Veliký



Uznesenie č. 39/2007

Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s podielom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na zmenu zástupcov mesta do orgánov právnických osôb s účasťou Mesta Žilina: 
	v Govinvest I, s. r. o. so sídlom Mariánske námestie 5/30, Žilina, IČO: 35 879 181, do dozornej rady spoločnosti namiesto Ing. Soňa Bugáňová nového zástupcu za mesto Ing. Alžbeta Popluhárová, namiesto JUDr. Viera Urdziková nového zástupcu za mesto JUDr.  Martin Valky,

v Govinvest II, s. r. o. so sídlom Mariánske námestie 5/30, Žilina, IČO: 35 879 131,  do dozornej rady spoločnosti namiesto Ing. Soňa Bugáňová nového zástupcu za mesto Ing.  Alžbeta Popluhárová,
v Žilina Invest, s. r. o. so sídlom Mariánske námestie 5/30, Žilina, IČO: 36 416 754, do dozornej rady namiesto Ing. Soňa Bugáňová nového zástupcu za mesto Ing. Alžbeta Popluhárová,
v Letisko a. s. Žilina so sídlom Dolný Hričov 013 41, IČO: 31 643 191, do predstavenstva spoločnosti namiesto Ing. Ivan Mokrý nového zástupcu za mesto Ing. Viliam Mikuláš,
v Vedecko-technologický park Žilina, združenie právnických osôb so sídlom Moyzesova 20, 010 26 Žilina, IČO: 37 807 196, do dozornej rady združenia namiesto Ing. Soňa Bugáňová nového zástupcu za mesto Ing. Alžbeta Popluhárová a do predstavenstva združenia namiesto Ing. Ján Slota nového zástupcu za mesto Ivan Harman.



Uznesenie č. 40/2007

Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline



	menuje


	Mgr. Stanislava Kľučku za náčelníka Mestskej polície Žilina s účinnosťou od 01. 05. 2007




Uznesenie č. 41/2007

Informatívna správa o kontrole NKÚ, prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov a plnenie opatrení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o kontrole NKÚ, prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov a plnenie opatrení




Uznesenie č. 42/2007
 
K Mestskému informačnému systému

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá

		
Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
	predložiť komplexnú správu o Mestskom informačnom systéme

		Termín: 	najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 

		

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov žrebovaním na zabezpečenie jeho vykonania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje

             
	Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov – žrebovaním na zabezpečenie jeho vykonania

	s doplnením v článku VI – osobitné ustanovenie doplniť:
	„…primátor mesta má možnosť 10 % z celkového ročného počtu nájomných 	bytov prideliť do užívania fyzickým osobám…“

	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov – žrebovaním, na zabezpečenie jeho vykonania, na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

Termín:  	26. 04. 2007 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007

Zmena Štatútu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podaní žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Zmenu Štatútu mesta Žilina


	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie Zmeny Štatútu mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

Termín:	26. 04. 2007






								Ivan Harman
							    primátor mesta Žilina

