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zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 23.01.2012


Uznesenie č. 1/2012
k Informatívnej správe k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Informatívnu správu k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline


Uznesenie č. 2/2012
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2011 – Informatívna správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje, že

	zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011 bola vypracovaná na základe zmien účelovo určených prostriedkov zo ŠR a EÚ a na základe spresnených reálnych a nevyhnutných potrieb mesta vo výdavkovej časti rozpočtu


berie na vedomie

	zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011 tak, ako je predložená



Uznesenie č. 3/2012
k Návrhu na zmenu termínu vyrovnania straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy za roky 2009 a 2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	Uznesenie č. 95/2011 zo dňa 27.06.2011 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 2010


	Uznesenie č. 79/2011 zo dňa 30.05.2011 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


schvaľuje

	vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo výške 882 006 € za rok 2009  a vo výške 885 108 € za rok 2010 za rok pre prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy Dopravný podnik mesta Žiliny  s.r.o.  a vyrovnanie straty najneskôr do decembra 2013



Uznesenie č. 4/2012
k Návrhu na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	Uznesenie č. 54/2011 MZ zo dňa 21.03.2011  v nasledovnom znení:


            minimálnu výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina     
            nasledovne, pričom v odôvodnených prípadoch o výnimke môže rozhodnúť primátor 
            mesta:
 
	 v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Námestí Andreja Hlinku za cenu 0,66 €/m2/deň


	na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, Sad SNP, na ulici J. M. Hurbana, na ul. Jána Milca za cenu 0,38 €/m2/deň


	na ostatnom území mesta za cenu 0,18 €/m2/deň


schvaľuje

	minimálnu výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina nasledovne, pričom v odôvodnených prípadoch o výnimke môže rozhodnúť primátor mesta:

 
	 v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Námestí Andreja Hlinku za cenu 0,53 €/m2/deň


	na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, Sad SNP, na ulici J. M. Hurbana, na ul. Jána Milca za cenu 0,31 €/m2/deň


	na ostatnom území mesta za cenu 0,15 €/m2/deň


ukladá Ing. Dušanovi Petríkovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline 

	po skončení letnej sezóny predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline písomnú informáciu o príjme z nájmu letných terás v porovnaní pred a po zdražení nájmu 


Uznesenie č. 5/2012
k Návrhu na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou GAST SK, s.r.o ako s uchádzačom, ktorého odporučila komisia v rámci vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom obslužno-technického objektu v Lesoparku Chrasť, súp. č. 8398, ktorý sa nachádza na pozemku KN-C 4958/5 o rozlohe 393m


	schvaľuje


	zrušenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov postavených na časti pozemku parc.č. KN-C 5713/3 o výmere 126m² v k.ú Žilina, námestie A. Hlinku za účelom prevádzkovania rýchleho občerstvenia


	schvaľuje


	zrušenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 7896/1 v kat. úz. Žilina na sídlisku Vlčince o výmere cca 10 000 m2 pod existujúcim tenisovým ihriskom (vrátane susediacej oplotenej zelenej plochy) medzi ul. Karpatská a Rosinská


Uznesenie č. 6/2012
k Nájmu nehnuteľností pre Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti a to parc. č. KN-C 1345/75, vodné plochy v zmysle geometrického plánu č. 51/2011, vyhotoveného Ing. Milanom Kubáňom Geometra, v k. ú. Považský Chlmec na dobu určitú do uplynutia 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina“ so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 v rámci stavby: „Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina“ s výškou nájomného v období od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 1,– €/mesačne za celý predmet nájmu. Od účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu bude výška nájomného určená znaleckým posudkom


Uznesenie č. 7/2012
k Nájmu nehnuteľností pre Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností a to parc. č. KN-C 1345/2, ostat.pl. o výmere 3363 m2 a parc. č. KN-C 1345/62, zast.pl. o výmere 262 m2 v k. ú. Považský Chlmec na dobu určitú a to 25 rokov, so spoločnosťou T+T, a. s., so sídlom A. Kmeťa 18 Žilina, IČO: 36 400 491 v rámci stavby: „ Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina“ s výškou nájomného v období od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 1,– €/mesačne za celý predmet nájmu. Od účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu bude výška nájomného určená znaleckým posudkom


Uznesenie č. 8/2012
k Nájmu nehnuteľností pre Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá


spoločnosti T+T, a.s., aby na najbližšom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline podala poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline informáciu

	o postupe na uzatváraní, rekultivácii a monitorovaní skládky Žilina Považský Chlmec v zmysle integrovaného povolenia SIŽP zo dňa 23.12.2009


	o výsledku topografického merania ku 31.12.2011 – koľko odpadu bolo uloženého na skládku v roku 2011 a aká je celková voľná kapacita skládky


	komu patrí odpad uložený na Skládke Žilina Považský Chlmec a kto bude hradiť monitorovanie skládky počas 30 rokov, ako to ukladá integrované povolenie


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenie mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina

  

V Žiline 30.01.2012




						        Ing. Igor Choma
							     primátor mesta Žilina

