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z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.09.2011


Uznesenie č. 101/2011
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. 102/2011
k Informatívnej správe o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na 1. a  2. polrok 2011


Uznesenie č. 103/2011
k Prerokovaniu správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu  Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti 


	poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly, prijatými  opatreniami  na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly ako aj so stavom plnenia prijatých opatrení v čase predkladania Správy NKÚ SR


	berie na vedomie


	Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu  Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti,  prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy ako aj stav ich plnenia 


	ukladá


	priebežne sledovať a zabezpečiť trvalé  plnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov z protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu  Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti podľa stanovenej zodpovednosti a  v uvedených termínoch 


Uznesenie č. 104/2011
k Osobnostiam mesta Žilina – ocenenie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Žilina“ pánom Jánovi Dadanovi, st., pánovi Jánovi Dadanovi, ml. a Dušanovi Kállayovi


	ocenenie „Cena mesta Žilina“ pánovi Zdenovi Horeckému


	ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


	predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline zoznam všetkých ľudí, ktorí boli od roku 1900 ocenení rôznymi cenami Mesta Žilina (čestné občianstvo Mesta Žilina, Cena primátora mesta, Cena Mesta Žilina, verejné uznania za zásluhy a pod.) aj s uvedením názvu príslušného ocenenia a roku udelenia ocenenia pri mene oceneného, a to na posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline v tomto roku


Uznesenie č. 105/2011
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 2/2011 je vypracovaný na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2011


	schvaľuje


	zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2011 tak, ako je predložená 


Uznesenie č. 106/2011
k Informácii o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informáciu o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta


	ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


	v termíne do 30.10.2011 predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline účtovnú závierku všetkých subjektov (spoločností), v ktorých má Mesto Žilina účasť viac ako 51%. Účtovnú závierku + poznámky + štruktúrovanú správu treba predložiť za roky 2007, 2008, 2009 a 2010


Uznesenie č. 107/2011
k Personálnym zmenám v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


nasledovnú personálnu zmenu v obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Žilina:

	v spoločnosti MsHK Žilina, a.s., IČO 36 387 193:


	do funkcie člena predstavenstva namiesto JUDr. Ľubomíra Jurigu – Brankoviča Ing. Milana Hauera



Uznesenie č. 108/2011
k Návrhu na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského komunitného fondu, n.f.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského komunitného fondu, n.f., Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina:

	do funkcie členov správnej rady Mgr. Ingrid Dolníkovú, Ing. Jána Ničíka a PhDr. Mgr. Slavomíru Brezovskú


	do funkcie člena dozornej rady Mgr. Teréziu Straňákovú


Uznesenie č. 109/2011
k Odporučeniu stratégie a návrhu cieľov na najbližšie obdobie pre Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	odporučenie stratégie a návrh cieľov na najbližšie obdobie pre DPMŽ, s.r.o.


Uznesenie č. 110/2011
k Tarife mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Tarifu mestskej hromadnej dopravy v Žiline s platnosťou od 01.10.2011



Uznesenie č. 111/2011
k Možnostiam riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2012 až 2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2012 až 2020 s variantným riešením č. 3


Uznesenie č. 112/2011
k Požiadavke na výstavbu oplotenia detského ihriska

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Informatívnu správu k výstavbe oplotenia detského ihriska





Uznesenie č. 113/2011
k Návrhu na založenie nadácie Žilinský lesopark, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto  Žilina, a to za účelom revitalizácie Žilinského lesoparku a na úkony s tým súvisiace
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	založenie nadácie, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto Žilina, nasledovne:


	názov nadácie: Nadácia žilinský lesopark


	sídlo nadácie: sídlo MsÚ v Žiline, t.j. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina


	verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať: revitalizácia, rozšírenie, dobudovanie žilinského lesoparku


	hodnota nadačného imania nadácie bude 6 638 EUR, toto bude tvorené majetkovým vkladom Mesta Žilina, ktorého predmet budú tvoriť peňažné prostriedky vo výške 6 638 EUR


	doba, na akú sa nadácia zriaďuje: neurčitá


	vklad peňažných prostriedkov vo výške 6 638 EUR (ako majetkový vklad Mesta Žilina) do nadačného imania nadácie


	určenie prvého správcu nadácie a prvých členov orgánov nadácie:


	za prvého správcu nadácie Ing. Andreja Vidru


	za prvých členov správnej rady nadácie Ing. Igora Chomu, Ing. Mariana Cisarika, Ing. Jána Ničíka


	za prvého revízora nadácie Ing. Štefana Pieša


	poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie nadačnej listiny


Uznesenie č. 114/2011
k Návrhu na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zámer prenechania časti pozemku parc. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Žilina na sídlisku Vlčince o výmere cca 6150 m2 pod existujúcim tenisovým ihriskom medzi ul. Karpatská a Rosinská do nájmu s cieľom zachovania tenisového ihriska formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami:


	nájom bude trvať 10 rokov od podpísania zmluvy s možnosťou výpovede zo strany Mesta Žilina aj bez uvedenia dôvodu s 1-ročnou výpovednou dobou


	užívanie predmetu nájmu výlučne na športové účely (tenis)  po celú dobu trvania nájmu


	vybudované zhodnotenie tenisového ihriska zostane aj po ukončení nájomného vzťahu (aj predčasnom) majetkom mesta Žilina bez nároku na kompenzáciu zo strany nájomcu


	areál bude prístupný verejnosti


	účastník súťaže predloží svoj návrh, obsahujúci najmä víziu fungovania tenisového ihriska po dobu nájmu, výšku nájomného, zámer celkovej revitalizácie ihriska a vybudovania adekvátneho zázemia (napr. sociálne zariadenia a pod.)


	Mesto Žilina ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Mesto Žilina si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy


	návrhy budú podávané osobne alebo do podateľne MsÚ


	lehota na podávanie návrhov do 15.10.2011


	lehota na oznámenie vybraného návrhu - do 14 dní od konania najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva po vyhodnotení návrhov


	Mesto Žilina si vyhradzuje právo vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje



Uznesenie č. 115/2011
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	nevyhovuje


	protestu prokurátora č. k. Pd 142/11-3 zo dňa 01.08.2011 (ďalej len „protest“) ako celku


	vyhovuje


	protestu v časti týkajúcej sa čl. 8, ktorý bude vypustený a čl. 7, 9 a 10, ktoré budú zmenené


Uznesenie č. 116/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to parc.č.KN-C 4758/41, ostat.pl. o výmere 

3 m2 v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, HLAVE s.r.o., Oravská cesta 11, Žilina, IČO: 36 429 503 za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Uznesenie č. 117/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to časti pozemku parc.č.KN-C 2196/50, zast.pl. o výmere cca 264 m2 v k. ú. Závodie, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov p. Ivanovi Hubočanovi, bytom Lietavská Závadka 75, za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku


Uznesenie č. 118/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4544/1, zast.pl. o výmere 128 m2  v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj do podielového spoluvlastníctva, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov p. Ladislavovi Badžgoňovi, bytom Tajovského 20, Žilina (1/4), p. Petrovi Badžgoňovi, bytom Tajovského 20, Žilina (1/4), Ing. Jánovi Badžgoňovi, bytom Hrebendova 28, Bratislava (1/4) a p. Ivane Krchňavej bytom Tajovského 20, Žilina spolu s Ing. Milanom Krchňavým bytom Gabajova 4, Žilina (1/4) za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku


Uznesenie č. 119/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 690/22, ostat.pl.  o výmere 3512 m2  v zmysle geometrického plánu 125/2011 v k. ú. Strážov, a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov spoločnosti MŠK Žilina a. s., Športová 9, Žilina, IČO : 36 419 320 za cenu určenú znaleckým posudkom v celkovej výške 67 244,– € (ZP vo výške 67 100,– € + fa za vypracovanie ZP vo výške 144,– € )


Uznesenie č. 120/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to dielov pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 30469236-16/2001 v k. ú. Žilina nasledovne : 

diel č. 1 o výmere 17 m2 pre parc.č.KN-C 6795/25 
diel č. 2 o výmere 12 m2 pre parc.č.KN-C 6795/25
diel č. 3 o výmere 19 m2 pre parc.č.KN-C 6795/25 
diel č. 4 o výmere 110 m2  pre parc.č.KN-C 2193/9 
a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov p. Jurajovi Leškovi, bytom Oslobodenia 152/6, Belá za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

Uznesenie č. 121/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 4451/9, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina pod existujúcou garážou č. s. 923 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj MUDr. Viere Maršovej, ul. SNP 23, Trenčianske Teplice za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku


Uznesenie č. 122/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to dielov pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 58/2009 v k. ú.  Bytčica v rámci  stavby I/64 Bytčica – bodová závada : 


- parcela  KNC 1171/5  zast. plochy a nádvoria o výmere 298 m2, ktorú tvorí diel č.2 odčlenený od parcely KNE 482  TTP o výmere 29212, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1
- parcela  KNC 1171/7  zast. plochy a nádvoria o výmere 9 m2, ktorú tvorí diel č.4 odčlenený od parcely KNE 482  TTP o výmere 29212, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1
- parcela  KNC 1172/46  zast. plochy a nádvoria o výmere 451 m2, ktorú tvorí diel č.6 odčlenený od parcely KNE 482  TTP o výmere 29212, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1
- parcela  KNC 1173/21  zast. plochy a nádvoria o výmere 15 m2, ktorú tvorí diel č.23 odčlenený od parcely KNE 520  TTP o výmere 3265, vedenej na LV 1569 v podiele 1/1

a ich odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov Slovenskej správe ciest – investičnej výstavbe a správe ciest, M. Rázusa 104/1, Žilina, IČO: 00 33 28, za cenu         26 946, 78 €

Uznesenie č. 123/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	kúpu nehnuteľností za účelom rozšírenia a sprístupnenia cintorína v k. ú. Vranie a to parc.č.KN-C 922/2, ostatné plochy o výmere 133 m2, parc.č.KN-C 931/2, záhrady o výmere 254 m2 a parc.č.KN-C 1029/4, zast.pl. o výmere 73 m2  od vlastníkov (fyzických osôb) vedených na liste vlastníctva č. 326 pre k. ú. Vranie za výkupnú cenu 8,30 €/m2


Uznesenie č. 124/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	kúpu nehnuteľností a to pozemkov parc.č.KN-C 3900/7, záhrada o výmere 306 m2 a parc.č.KN-C 3900/8, zast.pl. o výmere 44 m2 v zmysle geometrického plánu č. 164/2011 v k. ú. Žilina, za účelom majetko - právneho vysporiadania miestnych komunikácií v križovatke ulíc Škultétyho a ul. Žitná od Ing. Oľgy Boreckej, bytom Škultétyho 2856/64, Žilina za cenu 1,– €


Uznesenie č. 125/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	kúpu nehnuteľností parc.č.KN-C 5900/12, zast. pl. o výmere 4414 m2 a parc.č.KN-C 5900/15, zast.pl. o výmere 1681 m2 v k. ú. Žilina, za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov od Saleziánov don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava za jednotkovú cenu 28,40 €/m2 (cena spolu za pozemky 173 098,– €)  v zmysle znaleckého posudku Ing. Bohuslava Osadského


Uznesenie č. 126/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	kúpu pozemku parc.č.KN-C 7633/20, ostat.pl. o výmere 165 m2 v k. ú. Žilina za účelom majetko-právneho vysporiadania od spoločnosti Garáže Vlčince s.r.o.,  IČO: 44 983 727 za cenu určenú znaleckým posudkom


Uznesenie č. 127/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na pozemky v k. ú. Bytčica, zameraných geometrickým plánom č. 31606997-33-2005 s tým, že budúci nájomca a budúci prenajímateľ do troch rokov, odo dňa obojstranného podpisu uzatvoria definitívnu nájomnú zmluvu na ročný a dočasný záber: 


Ročný záber
LV
KN C
Parcela KN E
Diel podľa GP
Výmera dielu m2
Hodnota pozemku podľa ZP v  €
Spoluvl. podiel
Podiel v 
m2/diel
Cena za podiel
 v  €
796
245
 
3
76
5,18
1/1
76,00
393,68
1569
 
513/1
9
33
5,18
1/1
33,00
170,94
1569
 
522
26
55
2,42
1/1
55,00
133,10

Dočasný záber 
LV
KN C
Parcela KN E
Diel podľa GP
Výmera dielu m2
Hodnota pozemku podľa ZP v  €
Spoluvl. podiel
Podiel v 
m2/diel
Cena za podiel
  v €
1569
 
513/2
16
41
5,18
1/1
41,00
212,38
1569
 
520
6
546
2,42
1/1
546,00
1 321,32
Spolu dočasný  a ročný  záber  za rok	      		                                      2 231,42 €


s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. Bratislava, IČO: 35 919 001, v rámci stavby diaľnice:  D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov




Uznesenie č. 128/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na pozemky v k. ú. Bytčica, zameraných geometrickým plánom č. 36315583-37-2005 s tým, že budúci nájomca a budúci prenajímateľ do troch rokov, odo dňa obojstranného podpisu uzatvoria definitívnu nájomnú zmluvu na dočasný záber: 



Dočasný záber 
LV
KN C
Parcela KN E
Diel podľa GP
Výmera dielu m2
Hodnota pozemku podľa ZP v  €
Spoluvl. podiel
Podiel v 
m2/diel
Cena za podiel
 v  €
1569
 
502/2
28
2
3,95
1/1
2,00
7,90
Spolu dočasný  záber	za rok				                                                            7,90 €

s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. Bratislava, IČO: 35 919 001, v rámci stavby diaľnice:  D1 Lietavská Lúčka – Višňové, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

Uznesenie č. 129/2011
k Nakladaniu s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na pozemky v k. ú. Bytčica, zameraných geometrickým plánom č. 36315583-88-2006 s tým, že budúci nájomca a budúci prenajímateľ do troch rokov, odo dňa obojstranného podpisu uzatvoria definitívnu nájomnú zmluvu na dočasný záber: 


Dočasný záber
LV
KN C
Parcela KN E
Diel podľa GP
Výmera dielu m2
Hodnota pozemku podľa ZP v €
Spoluvl. podiel
Podiel v 
m2/diel
Cena za podiel
v  €
796
1391/37
 
14
31
5,18
1/1
31,00
160,58
796
1392
 
13
9
5,18
1/1
9,00
46,62
1569
 
490/2
11
122
3,89
1/1
122,00
474,58
1569
 
494
2
382
3,89
1/1
382,00
1 485,98
Spolu   ročný a  dočasný záber za rok				                                           2 167,76 €


s Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava, IČO: 35 919 001, v rámci stavby diaľnice Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

Uznesenie č. 130/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


pri kúpe a predaji nehnuteľností

	žiadať stanovisko príslušného poslaneckého výboru pred podaním návrhu na mestské zastupiteľstvo


Uznesenie č. 131/2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Mesto Žilina do 31.03.2012 zverejní na svojej internetovej stránke zoznam dlžníkov, ktorí majú nedoplatky voči nemu a to v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Aktualizácia zoznamu bude vykonávaná raz mesačne k poslednému dňu v príslušnom mesiaci



Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu   výdavkov  v materskej škole



Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zariadení dočasného bývania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Zariadení dočasného bývania


Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina



Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2011
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta




V Žiline 26.09.2011 



						        Ing. Igor Choma
							     primátor mesta Žilina

