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z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.03.2009


Uznesenie č. 14/2009

ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline




Uznesenie č. 15/2009

k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2008



Uznesenie č. 16/2009

k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2009 – zásady stanovenia ich použitia a výšky

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 
	návrh poslanca Gajdošíka na zmenu a doplnenie predloženého návrhu nasledovne: upraviť pôsobnosť výborov v mestských častiach tak, aby boli v súlade so Štatútom mesta Žilina, zaktualizovať počty obyvateľov v jednotlivých obvodoch, vypustiť slovo proporčne z čl. 2 bodu 1

	konštatuje, že


	Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2009 sú navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých mestských častí


	schvaľuje


	predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2009 v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca Gajdošíka



Uznesenie č. 17/2009

k Upozorneniu prokurátora č. Pd 245/08 – 13 zo dňa 16.01.2009
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Upozornenie Okresného prokurátora č. Pd 245/08-13 zo dňa 16.01.2009


	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť zamestnancami stavebného úradu odstránenie porušenia zákonnosti a prijať nasledovne opatrenia:


po prijatí podania skúmať, či ide o stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce podľa kritérií určených v § 55 odst. 2 Stavebného zákona, či ich realizáciou nedôjde k zásahom do vlastníckych práv alebo iných práv, právom chránených záujmov iných osôb, či nebudú ohrozené verejné záujmy alebo nebudú porušené všeobecné záväzné právne predpisy

	pokiaľ stavebný úrad dospeje k záveru, že ohlásenú činnosť možno vykonať len na základe stavebného povolenia, vyzvať stavebníka, aby svoje podanie doplnil a ďalej postupovať podľa ustanovení upravujúcich  stavebné konanie


	ustanovenia Správneho poriadku aplikovať na konanie podľa Stavebného zákona v kontexte ust. § 140 Stavebného zákona


	o prijatých opatreniach informovať Okresnú prokuratúru v Žiline a poslancov mestského zastupitelstva

Uznesenie č. 18/2009

k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vyhovuje


	protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 181/08-10 zo dňa 08.01.2009



Uznesenie č. 19/2009

k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	nevyhovuje


	protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 182/08-10 zo dňa 12.01.2009



Uznesenie č. 20/2009

k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“ 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Limbová 30, Žilina a je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, resp. strednodobými prioritami mesta


	zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 67 500,00 EUR (2 033 505,00 SKK)



Uznesenie č. 21/2009

k Návrhu na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	návrh na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ v Žiline, parcelné číslo 2120/1 na spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 za účelom zabezpečenia jeho údržby a správy



Uznesenie č. 22/2009

k Návrhu na prevod výkonu správy budovy Horný Val

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	návrh na prevod výkonu správy budovy Horný Val, súpisné číslo 67, orientačné číslo 24, postavenej na parc. č. KN-C 109 v kat. úz. Žilina na spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 za účelom zabezpečenia jej údržby a správy



Uznesenie č. 23/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj nebytového priestoru č. 12 o výmere 3,84 m2 v dome č. s. 2160 v k. ú. Žilina, ul. Fándlyho spolu so zriadením vecného bremena spočívajúcom v povinnosti vlastníkov priestoru strpieť prístup k rozvodom tepla pre p. Alexandru Bálintovú, bytom J. Fándlyho 2160/4 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 



Uznesenie č. 24/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje

	odpredaj pozemku parc. č. KN-C 6501, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou garážou č. s. 5332 Prof. Ing. Deziderovi  Szabóvi, PhD.,  bytom  Ružová 32 Žilina za cenu 50 €/m2



Uznesenie č. 25/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1234/7, zast.pl. o výmere 17 m2 v zmysle geometrického plánu č. 106/2008 v k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta pod existujúcou garážou ev.č.713 p. Pavlíne Kuciakovej, bytom F. Ruppeldta 3 Žilina za cenu 50 €/m2



Uznesenie č. 26/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1020/5, zast.pl. o výmere 110 m2 v zmysle geometrického plánu 43/2007 v k. ú. Závodie, ul. Školská, za účelom majetkovo právneho vysporiadania  p. Antonovi Ďurčíkovi, bytom Cesta na Štadión 297/3 Žilina za cenu 50 €/m2



Uznesenie č. 27/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemku parc. č. KN-C 4701/36, zast.pl. o výmere 63 m2 v zmysle geometrického plánu č. 50/2008 v k. ú. Žilina, ul. A. Rudnaya spoločnosti S.H.S. s.r.o., zast. Ing. Dušanom Kalužom, Oravská 13 Žilina za cenu 75 €/m2 





Uznesenie č. 28/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemku parc. č. KN-C 4886/147, zast.pl. o výmere 172 m2 v zmysle geometrického plánu 66/2000 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova Ing. Václavovi Krausovi, bytom Svätoplukova 40 Žilina za cenu 60 €/m2


Uznesenie č. 29/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 223 m2 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova Mgr. Alexandre Divišovej, bytom Konská 315 s podmienkou dodržania vzdialenosti 2,5 m od línie existujúceho pešieho chodníka za cenu 60 €/m2


Uznesenie č. 30/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje



odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 1382/122, zast.pl. o výmere cca 80 m2 v k. ú. Bytčica za účelom rozšírenia záhrady p. Radovanovi Petríkovi, bytom  Gaštanová  2  Žilina za cenu 60 €/m2 


Uznesenie č. 31/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj pozemku parc.č.KN-C 940/1, zast.pl. o výmere 60 m2 v k. ú. Strážov spoločnosti Car Clen Company, s.r.o., zast. Branislavom Tomaníčkom, so sídlom Zborov nad Bystricou za účelom rozšírenia autoumyvárky za cenu 50 €/m2


Uznesenie č. 32/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 53/2008  v k. ú. Brodno nasledovne:
  
	časť parc.č.KN-E 424/12, ktorej zodpovedá diel 1 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/9, zast.pl. o výmere 19 m2 

časť parc.č.KN-E 424/13, ktorej zodpovedá diel 2 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/10, zast.pl. o výmere 11 m2 
	spoluvlastníckeho podielu ½ na časti parc.č.KN-E 424/14, ktorej zodpovedá diel 3 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/3, zast.pl. o výmere 13 m2  (Mesto Žilina 6,5 m2) 
časť parc.č.KN-E 424/15, ktorej zodpovedá diel 4 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/11, zast.pl. o výmere 11 m2 
časť parc.č.KN-E 424/17, ktorej zodpovedá diel 5 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/12, zast.pl. o výmere 12 m2 
časť parc.č.KN-E 424/19, ktorej zodpovedá diel 6 novovytvorenej parc.č.KN-C 1135/13, zast.pl. o výmere 11 m2 
     		Celková výmera predstavuje 70,5 m2 

SPP – distribúcia a. s. Bratislava v zast. advokátskej  kancelárie Mgr. Miroslava Haneca za účelom majetkovoprávneho  vysporiadania pozemku pod regulačnou stanicou plynu a tiež aj prístupovou cestou k uvedenej stanici v k. ú. Brodno, za cenu určenú znaleckým posudkom. 


Uznesenie č. 33/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje



odpredaj pozemku parc. č. KN-C 864/2, záhrady o výmere 84 m2 a parc. č. KN-C 870/3 záhrady o výmere 51 m2 v zmysle geometrického plánu č. 17/2008 v k. ú. Bytčica, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania p. Milanovi Horeckému, bytom Bystrická 18/261 Žilina - Bytčica za cenu 60 €/m2 


Uznesenie č. 34/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj nasledovných pozemkov v k. ú. Žilina, ul. Hollého v zmysle geometrického plánu č. 83/2007 a geometrického plánu č. 3/2008 nasledovne: 

	parc.č.KN-C 1662/4, zast.pl. o výmere 243 m2 

parc.č.KN-C 1662/5, zast.pl. o výmere 23 m2 
parc.č.KN-C 1662/6, zast.pl. o výmere 4 m2 

spoločnosti DS GLOBAL a.s., zast. Ing. Dávidom Dupkalom, so sídlom Legionárska 1370/10 Žilina  za cenu 50 €/m2, spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na parkovanie motorových vozidiel


Uznesenie č. 35/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 1662/1, zast.pl. o výmere cca 230 m2 (12,5 m2/ 1 parkovacie miesto) vlastníkom bytov v bytovom dome na ul. Hollého č. s. 631/32,34,36 v Žiline za cenu 30 €/m2, spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v užívaní uvedených pozemkov výhradne na parkovanie motorových vozidiel


Uznesenie č. 36/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


zámenu a následný odpredaj pozemkov v k. ú. Závodie, Slnečné námestie za účelom vytvorenia parkovacích miest pre polyfunkčný objekt v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 nasledovne: 

parc.č.KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere 1286 m2 vo vlastníctve Mesta Žilina za pozemok parc.č.KN-C 1472/467, zast.pl. o výmere 537 m2 vo vlastníctve spoločnosti ISTROFINAL a.s. a následným odpredajom rozdielu vo výmere a to  749 m2 spoločnosti ISTROFINAL a. s. zast. Slavomírom Bodisom, so sídlom Národná 10 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom s podmienkou, že zamieňané a následne odpredávané pozemky nebudú oplotené a ostanú voľne prístupné a prechodné. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku


Uznesenie č. 37/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj pozemku parc. č. KN-C 5826/6, zast.pl. o výmere 257 m2 v zmysle geometrického plánu č. 16/2007 v k. ú. Žilina, ul. Oravská za účelom prístupu a zabezpečenia parkovania spoločnosti SVS – inžiniering, s.r.o., zast. Ing. Jánom Škopinským, so sídlom Bôrická 107 Žilina, za cenu určenú znaleckým posudkom s podmienkou, že odpredávaný pozemok zostane neoplotený a voľne prístupný. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku


Uznesenie č. 38/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj pozemku parc. č. KN-C 3570/11, zast.pl. o výmere 311 m2 a parc. č. KN-C 3570/15, zast.pl. o výmere 282 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tichá do podielového spoluvlastníctva  pre: 

Záborský Roland, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Ing. Braun Peter, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Tonhauserová Mária, bytom Tichá 1184/9 Žilina
Škorvánková Ľubica, bytom Tichá 1184/9 Žilina 
Švec Vladimír, bytom Tichá 1184/9 Žilina 

za cenu 60 €/m2 

Uznesenie č. 39/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova p. Michalovi Mesiarikovi, bytom Tulipánová 8 Žilina za cenu 60 €/m2



Uznesenie č. 40/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 90 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova p. Pavlovi Škrkoňovi, bytom Tulipánová 6 Žilina za cenu 60 €/m2 



Uznesenie č. 41/2009

k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 4886/2, zast.pl. o výmere cca 75 m2 v k. ú. Žilina, ul. Pribinova p. Dominikovi Furmánkovi, bytom Pribinova 6 Žilina za cenu 60 €/m2



Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009

Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Žilina


	vydáva


	úplné znenie Štatútu mesta Žilina v znení Dodatku č. 1k Štatútu mesta Žilina










									Ivan Harman
							                primátor mesta Žilina










