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zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 30.05.2011


Uznesenie č. 71/2011
k Informatívnej správe o stave plnenia uznesení MZ v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Informatívnu správu o stave plnenia uznesení MZ v Žiline



Uznesenie č. 72/2011
k Zmene Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zmenu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline



Uznesenie č. 73/2011
k Zmene Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 74/2011
k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	návrh poslanca Žilinčíka v znení: 


	článok 9, bod 1, písm. a) zmeniť na: „v zmysle plánu činnosti komisie, ktorý je zostavený v súlade s harmonogramom zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, najneskôr však 24 hodín pred zasadnutím mestskej rady“
	článok 9, bod 1, písm. b) zmeniť na: „mimo schváleného plánu činnosti komisie podľa potreby na prerokovanie podnetov a návrhov, ktoré patria do pôsobnosti komisie“,
	článok 9, bod 1, písm. c) zmeniť na: „zasadnutie komisie zvolané podľa písm. b) tohto odseku sa bude označovať ako mimoriadne zasadnutie komisie“
	článok 9, bod 4 zmeniť na: „Pozvánka na zasadnutie komisie sa doručí najneskôr 3 dni pred zasadnutím. V prípade ak ide o mimoriadne zasadnutie komisie, musia byť pozvánka a materiály doručené členom komisie najneskôr 24 hodín pred zasadnutím komisie. O doručení pozvánky a materiálov na zasadnutie komisie do poslaneckých schránok sú členovia komisie informovaní SMS správou“


	Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline



Uznesenie č. 75/2011
k Arieh Klein – udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Žilina“ pánovi Arieh Kleinovi



Uznesenie č. 76/2011
k Hospodáreniu Mesta v rozpočtovom provizóriu v roku 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	Mesto Žilina v období od 01.01.2011 do 21.03.2011 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, počas ktorého bolo povinné dodržiavať ustanovenia § 11 Zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


	berie na vedomie


	zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória s rozpočtom mesta po jeho schválení



Uznesenie č. 77/2011
k Zníženiu základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zníženie základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. (v súlade s § 146 a § 147 Obchodného zákonníka), IČO 36 433 420, na výšku 6.638,783775 € a uskutočnenie všetkých s tým súvisiacich úkonov


	vyplatenie časti podielu na základnom imaní, jedinému spoločníkovi (Mestu Žilina) z titulu zníženia základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. (v súlade s § 123 ods. 3 Obchodného zákonníka) a následné vysporiadanie zostávajúceho záväzku vzniknutého z titulu zníženia základného imania na novú hodnotu podľa bodu 1 tohto uznesenia



Uznesenie č. 78/2011
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 1/2011  je vypracovaný na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb  mesta v roku 2011


	schvaľuje


	zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2011 tak, ako je predložená



Uznesenie č. 79/2011
k Vyúčtovaniu straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. za rok 2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške 882 006 € za rok 2009 pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik mesta Žiliny  s.r.o.  a vyrovnanie straty najneskôr do decembra 2012



Uznesenie č. 80/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší

	uznesenie č. 36/2009 mestského zastupiteľstva zo dňa 02.03.2009



	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č. KN-C 1472/466, zast.pl. o výmere1286 m2 v zmysle geometrického plánu č. 69/2008 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov spoločnosti ISTROFINAL, a. s. Žilina, so sídlom Národná 10 Žilina, IČO :36 396 761 za cenu 43 306,91 € s podmienkou, že odpredaný pozemok nebude oplotený a ostane voľne prístupný a prechodný



Uznesenie č. 81/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to nasledovných dielov : diel č.“3“ pre parc.č.KN-C2390/8, t.tr.p. o výmere 220 m2, diel „4“ pre parc.č.KN-C 2390/9, t.tr.p. o výmere 20 m2 a diel„5“ pre parc.č.KN-C 2390/10, t.tr.p. o výmere 238 m2 (z pôvodnej parc.č.KN-C 2390/1)v zmysle GP 36315583-027-07 v k. ú. Považský Chlmec, a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 45 Bratislava, IČO :35 919 001 za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 11 721,06 €



Uznesenie č. 82/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc.č.KN-C 3006/5, záhrada o výmere 159 m2 a parc.č.KN-C 5817/3, zast. pl. o výmere 36 m2 v zmysle geometrického plánu č. 37/2011 v k. ú. Žilina, časť Rosinky, a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov p. Miroslavovi Rosnerovi, bytom Bagarova 1489/36 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku



Uznesenie č. 83/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


	predložiť súdnoznalecký posudok a návrh zmluvy o definitívnom majetkoprávnom vysporiadaní medzi Mestom a OC MIRAGE za cenu minimálne 200 €/m2, vrátane zrušenia vecného bremena zriadeného v prospech OC MIRAGE, v termíne do najbližšieho mestského zastupiteľstva



Uznesenie č. 84/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to budovy č. s. 567 (západná tribúna), postavenej na pozemku parc.č.KN-C 3237/3, zast.pl. v k. ú. Žilina, ul. Športová a jej odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, MŠK Žilina, a. s., Športová 9 Žilina, IČO : 36 419 320 za cenu 120 380,– € , ktorá bola zvýšená o hodnotu znaleckého posudku (119 000,– € ZP + faktúra za vypracovanie znaleckého posudku, ktorá predstavuje 1 380,– €.)



Uznesenie č. 85/2011
k Nakladaniu s majetkom mesta (odpredaj a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	dlhodobý prenájom – 15 rokov časti pozemku parc.č.KN-C 554, ostat.pl. o výmere cca 40 m2 v k. ú. Žilina, Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská diecéza, Mariánske námestie 23 Žilina, IČO: 42 063 043 za účelom rozšírenia vstupného areálu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, a to dodatkom k nájomnej zmluve




Uznesenie č. 86/2011
k Informatívnej správe o stave rušenia Základnej školy na Rybnom námestí v Mojšovej Lúčke

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o stave rušenia Základnej školy na Rybnom námestí v Mojšovej Lúčke



Uznesenie č. 87/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


	pripraviť návrh nového VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území mesta Žilina so zapracovaním definovania celého grantového systému, vrátane definovania jeho podmienok, s dôrazom na zvýšenie jeho objektívnosti a transparentnosti a s poukazom na účinnosť, účelnosť a efektívnosť poskytovania verejných prostriedkov z rozpočtu mesta Žilina. Súčasťou predkladaného uznesenia je príloha, ktorá obsahuje Návrh základného rámca Grantového systému mesta Žilina pre zapracovanie do tohto nového VZN



Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie  pozemných komunikácií

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	návrh poslankyne Hamalovej na zmenu v článku 7 v znení: „Povinnosť uhradiť správny poplatok vzniká odo dňa doručenia rozhodnutia do dňa začatia prác súvisiacich so zvláštnym užívaním pozemných komunikácií, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia“


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií



Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb k návrhu VZN o dani za užívanie verejného priestranstva


schvaľuje

	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného priestranstva


Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov





V Žiline 07.06.2011



							        Ing. Igor Choma
							     primátor mesta Žilina


