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z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 24.08.2009

Uznesenie č. 102/2009
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


	Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009 



Uznesenie č. 103/2009
k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	návrh poslancov Klačka a Fiabáne na doplnenie čl.4 ods. 4 o poslednú vetu v znení: „Všetci poslanci mestského zastupiteľstva dostanú v elektronickej forme materiály na rokovanie mestskej rady na mailovú adresu.“


	Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline v znení schváleného doplňujúceho návrhu


Uznesenie č. 104/2009
k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 1.1.2008 - 31.12.2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Správu o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1.2008 – 31.12.2008



Uznesenie č. 105/2009
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2009 – informatívna správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 bola vypracovaná na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu. 


	berie na vedomie


	zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2009 zo dňa 22.6.2009



Uznesenie č. 106/2009
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu 

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009


Uznesenie č. 107/2009
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 je vypracovaný na základe zmien v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej časti rozpočtu




	schvaľuje


	návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 tak ako je predložený



Uznesenie č. 108/2009
k Návrhu na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Objekty:


08 – Továreň na zápalky – Samuel Wittenberg a syn
09 – Obytný dom Wittenberga
10 – Mestské divadlo
11 – Dom odborov
12 – Základná škola Romualda Zaymusa

za pamätihodnosti mesta Žilina a ich zapísanie do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina


Uznesenie č. 109/2009
k Projektu Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina – skrátenie doby financovania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	skrátenie doby financovania projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“ z 15 rokov splácania na 8 rokov



Uznesenie č. 110/2009
k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odkúpenie parcely č. 6529/75 – ostatné plochy o výmere 286 m2 v kat. úz. Žilina na ul. Bajzova v zmysle geometrického plánu č. 14231174-91/2008 za kúpnu cenu 0,07 € od Žilinského samosprávneho kraja




Uznesenie č. 111/2009
k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odkúpenie pozemkov od  fyzických osôb v k. ú. Bytčica,  za účelom vybudovania novej konečnej zastávky MHD za cenu 20 €/m2. Ide o nasledovné pozemky v k. ú. Bytčica:

	parc.č.KN-C 244,  orná pôda maximálne v rozsahu 618 m2 (presný rozsah bude vymedzený geometrickým plánom/)
	parc.č.KN-C 245, t.tr.pp. o výmere 637 m2 

parc.č.KN-C 246/1, záhrada o výmere 97 m2 v zmysle GP 14231174-56/2009 
parc.č.KN-C 246/2, ostat.pl. o výmere 5 m2 v zmysle GP 14231174-56/2009 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009
k Návrhu VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Žilina




Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole




Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí




Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole





Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009
k Návrhu VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času








									Ivan Harman
							                primátor mesta Žilina




