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z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.04.2009

Uznesenie č. 42/2009

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. 43/2009

k Žiadosti o schválenie dodatku k zriaďovacej listine (rozšírenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť) Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Mesta Žilina, príspevkovej organizácie, Republiky 1, 010 01 Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	dodatok k zriaďovacej listine Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie



Uznesenie č. 44/2009

k Voľbe prísediacich Okresného súdu Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

volí

	v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


Boženu Gažicovú

za prísediacu Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012


Uznesenie č. 45/2009

ku Koncepcii zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	koncepciu zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a postup spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina, ktoré pozostávajú predovšetkým z nasledovných krokov:


	zníženie základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na minimálnu zákonom stanovenú výšku 25 000,-EUR


	poskytnutie peňažného plnenia, ktoré pozostáva zo sumy, o ktorú bolo znížené základné imanie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. jedinému akcionárovi - Mestu Žilina


	prevod zimného štadióna vrátane súvisiacich nehnuteľností a hnuteľných vecí zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na Mesto Žilina prostredníctvom kúpnej zmluvy, a to za kúpnu cenu rovnajúcu sa výške peňažného plnenia poskytnutého jedinému akcionárovi - Mestu Žilina pri znižovaní základného imania spoločnosti


	vzájomné započítanie pohľadávky Mesta Žilina na vyplatenie peňažného plnenia zo zníženého základného imania voči spoločnosti MsHK Žilina, a.s. s pohľadávkou spoločnosti MsHK Žilina, a.s. voči Mestu Žilina na zaplatenie kúpnej ceny za prevádzané nehnuteľnosti


	pristúpenie Mesta Žilina k záväzkom spoločnosti MsHK Žilina, a. s. z dôvodu zabezpečenia pohľadávok veriteľov pri znižovaní základného imania spoločnosti a pri prevode nehnuteľností na Mesto Žilina s cieľom vylúčiť podmienky, za ktorých môže prísť k vyhláseniu konkurzu na spoločnosť MsHK Žilina, a.s.





Uznesenie č. 46/2009

k Personálnym návrhom v MsHK Žilina, a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193 a to 


	namiesto doterajších členov predstavenstva:

	Mgr. Jozef Kubík, 		nar. 11.4.1967

Ing. Peter Šoltés, 			nar. 9.5.1964
Michal Altus, 			nar. 25.3.1975

nasledovných nových  členov predstavenstva:
	Michal Horecký, 			nar. 05.12.1974

Mgr. Jozef Kubík, 		nar. 11.4.1967
Ing. Pavel Požoni, 		nar. 05.12.1955
MUDr. Rastislav Johanes, 	nar. 3.11.1964
Peter Zánický, 			nar. 29.9.1972

	namiesto doterajších členov dozornej rady:

	Mgr. Peter Fiabáne, 		nar. 29.6.1963

Ing. Pavel Požoni, 		nar. 5.12.1955
MUDr. Juraj Popluhár,		nar. 29.7.1955

nasledovných nových členov dozornej rady:
	Ing. Viliam Mikuláš, 		nar. 30.8.1954

Mgr. Peter Fiabáne, 		nar. 29.6.1963
MUDr. Juraj Vyletelka, 		nar. 22.1.1951



Uznesenie č. 47/2009

k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008


	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu prijať opatrenia pre naplnenie odporúčaní vyplývajúcich a navrhnutých v Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra



Uznesenie č. 48/2009

k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	prebytok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2008 vo výške 119 662 749,21 Sk bude použitý:


	na zabezpečenie údržby bytového a nebytového fondu a finančné vysporiadanie ročného zúčtovania vo výške 34 952 006,00 Sk


	na krytie výdavkov mesta v zmysle zmeny rozpočtu na rok 2009 rozpočtovým opatrením č.1/2009 vo výške 84 710 743,21 Sk


	finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta bude realizované v zmysle Prílohy č. 6 Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008


	schvaľuje


	použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina za rok 2008 tak, ako je navrhnutý

 
	finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta v zmysle Prílohy č. 6 Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008


	celoročné hospodárenie mesta v zmysle záverečného účtu „bez výhrad“




Uznesenie č. 49/2009

k Stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2009

Uznesenie č. 50/2009

k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje, že 

návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009  je vypracovaný na základe:

	finančného vysporiadania výsledku  - prebytku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2008 v zmysle Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008

finančného vysporiadania výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta v zmysle  Prílohy č. 6  Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008


zmien v príjmovej časti rozpočtu (a následne aj vo výdavkovej) v zmysle rozpisových listov z príslušných ministerstiev (dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2009), zmlúv o poskytnutí účelových dotácií zo ŠR a z rozpočtu EÚ  a úveru zo ŠFRB

nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu (bežného aj kapitálového)  funkčnej klasifikácie -  pričom nedôjde k zmene výšky rozpočtu funkčnej klasifikácie a presuny v rámci celkového rozpočtu
 
	schvaľuje 


	návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009 tak,  ako je predložený



Uznesenie č. 51/2009

k Prevodu akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky za:


	1. alternatíva - ministerstvom navrhovanú kúpnu cenu 1 € alebo


	2. alternatíva - nominálnu cenu akcií, t.j. 410 000,- Sk alebo


	3. alternatíva - cenu stanovenú znaleckým posudkom



Uznesenie č. 52/2009

k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej a jeho realizáciu podľa nasledovného:


	založenie obchodnej spoločnosti bez majetkovej účasti mesta (pracovné označenie pre spoločnosť je “SPV“)


	uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie medzi mestom ako poskytovateľom dotácie a SPV ako prijímateľom dotácie za nasledovných podmienok:


	výška dotácie max. 829.847.97 € ročne (t.j. 25.000.000,-Sk ročne)

dotácia poskytovaná v mesačných splátkach
možnosť každoročnej úpravy výšky dotácie o výšku medziročnej inflácie, vyhlásenej Štatistickým úradom SR
doba trvania zmluvy – od jej podpisu do roku 2029
dotácia za obdobie od začatia prevádzky multifunkčného športového areálu na Karpatskej do 31.12.2009 v alikvotnej výške z celkovej výšky dotácie
účelom dotácie a jej výšky bude platba za možnosť využitia objektu športového areálu na Karpatskej v rozsahu času, priestorov a organizácií, určených Mestom Žilina  v prílohe dotačnej zmluvy
zmluva bude obsahovať klauzulu na ochranu investícií a zakotvovať zmluvné pokuty pre prípad porušenia ustanovení dotačnej zmluvy 

	uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej sa mesto zaviaže na odkúpenie objekt športového areálu na Karpatskej pre prípad konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie SPV alebo pre prípad zániku dotačnej zmluvy


	uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej získa mesto právo na odkúpenie objektu športového areálu na Karpatskej po uplynutí doby trvania dotačnej zmluvy za symbolické 1,-€


	uzatvorenie zmlúv na zabezpečenie pohľadávok, súvisiacich s financovaním projektu športového areálu na Karpatskej



Uznesenie č. 53/2009

k Súhrnnej správe o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie 

	Súhrnnú správu o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008



Uznesenie č. 54/2009

ku Koncepcii rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Koncepciu rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení


ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu pripraviť zmenu rozpočtu súvisiacu s Koncepciou rozvoja kultúry v meste Žilina



Uznesenie č. 55/2009

k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší

	uznesenie č. 215/2008 zo 17. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline konaného dňa 8. 12. 2008


	schvaľuje


	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ, Lichardova, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta


	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 62 504,30 EUR (1 883 004,54 SKK)



Uznesenie č. 56/2009

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

ruší

uznesenie č. 20/2009 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 2. 3. 2009

	schvaľuje


	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta


	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 67 499,99 EUR (2 033 504,69 SKK)



Uznesenie č. 57/2009

k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší

uznesenie č. 216/2008 zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 8. 12. 2008

	schvaľuje


	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ, Jarná, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 47 284,85 EUR (1 424 503,39 SKK)



Uznesenie č. 58/2009

k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 56 927,71 EUR (1 715 004,19 SKK)



Uznesenie č. 59/2009

k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia  a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

	zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok


	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 49 840,79 EUR (1 501 503,64 SKK)



Uznesenie č. 60/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj garáže o výmere 20,70 m2 v bytovom dome na ul. Rajecká 2788 v k. ú. Žilina Mgr. Jozefíne Mestickej, bytom Rajecká 1 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku



Uznesenie č. 61/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemku parc.č.KN-E 10/2, záhrady o výmere 151 m2 v k. ú. Závodie za účelom majetko-právneho vysporiadania p. Dušanovi Dorčíkovi, bytom J. Závodského 386/91 Žilina-Závodie za cenu 50 €/m2



Uznesenie č. 62/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1396/1, zast.pl. o výmere cca 30 m2 v k. ú. Bánová MUDr. Anne Lojdlovej, bytom M. Dohnányho 1 za cenu 50 €/m2 





Uznesenie č. 63/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 5454, zast.pl. o výmere cca 220 m2 v k. ú. Žilina, ul. Košická spoločnosti MERKURY  MARKET s.r.o., zast. Bc. Andrejom Koptákom, so sídlom Duklianska 11 Prešov, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku



Uznesenie č. 64/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 3570/16, zast.pl. o výmere cca 50 m2 a parc.č.KN-C 3570/2, zast.pl.o výmere cca 25 m2 v k. ú. Žilina, ul. Tichá do podielového spoluvlastníctva pre: 


	Ing. Milana Rojíka, bytom Tichá 1181/3 Žilina, 

p. Rusnákovú Máriu, bytom Tichá 1181/3 Žilina, 
p. Beniača Petra, bytom Tichá 1181/3 Žilina, 
p. Ďuriša Jaroslava, bytom Tichá 1181/3 Žilina 
p. Neumanna  Michala, bytom Tichá 1181/3 Žilina

za cenu 60 €/m2


Uznesenie č. 65/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4699/7, zast.pl. o výmere 22 m2 a parc.č.KN-C 4699/9, zast.pl. o výmere 22 m2 v zmysle geometrického plánu č. 9/2009 v k. ú. Žilina, ul. V. Javorku spoločnosti S.H.S. s.r.o., zast. Ing. Dušanom Kalužom, so sídlom Oravská 13 Žilina za cenu 50 €/m2



Uznesenie č. 66/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemkov v súvislosti so stavbou „Diaľničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ SR – Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19 Bratislava  za cenu určenú znaleckým posudkom


k. ú. Strážov v zmysle geometrického plánu č. 45/2007 nasledovne:

diel č. 163 o výmere 387 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/2, zast.pl.
diel č. 164 o výmere 726 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/5, zast.pl. 
diel č. 165 o výmere 190 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/6, zast.pl. 
diel č. 166 o výmere 89 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 441/7, zast.pl. 
diel č. 192 o výmere 111 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 482/2, zast.pl. 
diel č. 193 o výmere 12 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 482/5, zast.pl. 
diel č. 239 o výmere 303 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 683/4, zast.pl. 
diel č. 263 o výmere 169 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 938/2, zast.pl. 
diel č. 264 o výmere 47 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 938/3, zast.pl. 
diel č. 265 o výmere 1 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 939/5, zast.pl. 
diel č. 266 o výmere 31 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 939/7, zast.pl. 
diel č. 267 o výmere 1 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 940/4, zast.pl. 
diel č. 268 o výmere 84 m2 v prospech novovytvorenej parc.č.KN-C 940/5, zast.pl. 

k. ú. Žilina v  zmysle geometrického plánu č. 67/2008 nasledovne:

diel č. 58  o výmere 85 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/35, zast.pl.  
diel č. 59  o výmere 19 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/36, zast.pl. 
diel č. 60  o výmere  6 m2, v prospech  novovytvorenej parcely  KN-C 3515/37, zast.pl. 


Uznesenie č. 67/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj nehnuteľnosti, a to budovy – západná tribúna č. s. 567, ktorá je postavená na pozemku parc.č.KN-C 3237/3, zast.pl. o výmere 853 m2 v k. ú. Žilina, ul. Športová MŠK Žilina, a. s., zast. Ing. Jozefom Michalkom-predsedom predstavenstva, so sídlom Športová 9 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku


Uznesenie č. 68/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 8133, ostat.pl. o výmere cca 60 m2 v k. ú. Žilina, ul. Smreková spoločnosti BVR-TRIS s.r.o., zast. Ladislavom Rovderom, so sídlom Smreková 33 Žilina za cenu  67 €/m2


Uznesenie č. 69/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 6/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení: 

Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže Ing. Jánovi Smržovi CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


Uznesenie č. 70/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 9/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení: 


Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc.č.KN-C 823/15 záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže JUDr. Ľubomírovi Jurigovi-Brankovičovi, bytom A. Bernoláka 30 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


Uznesenie č. 71/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 5/ zo dňa 24.10.2005 v nasledovnom znení: 


Odpredaj časti parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady Anna Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


Uznesenie č. 72/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


odpredaj pozemku parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 55 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady p. Anne Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 67 €/m2  


Uznesenie č. 73/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


kúpu časti pozemku parc.č.KN-E 3991, orná pôda o výmere cca 3000 m2 (presná výmera bude definovaná geometrickým plánom) v k. ú. Trnové za účelom rozšírenia cintorína v k. ú. Trnové od Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Trnové za cenu 16,60 €/m2


Uznesenie č. 74/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj pozemku prc.č.KN-C 1472/476, zast.pl. o výmere 423 m2 v zmysle geometrického plánu č. 1/2009 v k. ú. Závodie do podielového spoluvlastníctva pre: 


p. Petra Sobčiaka, bytom J. Závodského 3 Žilina
p. Igora Halasa, bytom J. Hronca 3409/13 Žilina

za cenu 50 €/m2


Uznesenie č. 75/2009

k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 2999/4, zast.pl. o výmere cca 300 m2 v k. ú. Žilina p. Rastislavovi Jelušovi, bytom Zvolenská 1777/5 Žilina s podmienkou zachovania existujúcich stromov nábrežia Trnovského potoka za cenu 40 €/m2 



Uznesenie č. 76/2009

k Návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

vyhlasuje

	podľa § 9 zákona SNR č. 63/1973 Zb.  o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov dobrovoľnú verejnú zbierku na získanie peňažných príspevkov do troch pevne zapečatených schránok umiestnených: na Mestskom úrade v Žiline, na Radnici mesta Žilina a v Základnej škole v mestskej časti Budatín ako aj zriadením a zverejnením účtu v peňažnom ústave. Zbierka sa uskutoční na území mesta Žilina v dňoch od 27.4.2009 do 31.5.2009 

	berie na vedomie 

	zriadenie osobitného účtu mesta s číslom 0330358048/5600 v Dexia Banke Slovensko a.s. pobočka Žilina výlučne na účel zbierky  uvedenej v bode I.

	konštatuje, že

	poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline sa vzdajú v prospech tejto verejnej zbierky poslaneckej odmeny za mesiac máj 2009


	k tejto iniciatíve sa ako prví pridávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorí schválili príspevok mesta na túto zbierku

	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu zabezpečiť vykonanie úloh súvisiacich s vykonaním zbierky zamestnancami Mestského úradu v Žiline a spolupracujúcimi inštitúciami podľa bodu I. a II. v termínoch tam uvedených












Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove  a držaní zvierat na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina


	ukladá 


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu doručiť do najbližšieho zasadnutia predsedom výborov mestských častí zoznam majiteľov psov (podľa ulíc)



Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy

                                      






									Ivan Harman
							                primátor mesta Žilina



