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z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.06.2012


Uznesenie č. 64/2012
k Informatívnej správe o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	odporúča


	školskej rade odvolať z funkcie vedúcej Centra voľného času Spektrum RNDr. Alenu Štolfovú a poveriť vedením až do doby konania výberového konania Mgr. Martu Franekovú


	schvaľuje


	písomné upozornenie hlavného kontrolóra Mesta Žilina v súvislosti so zanedbávaním povinností vyplývajúcich z jeho funkcie


	ukladá


	Centru voľného času Spektrum pripraviť zoznam opatrení, aby dosiahlo úroveň financovania vo výške priemernej dotácie na jedného žiaka 143,- €, v termíne do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva


	berie na vedomie


	Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012


Uznesenie č. 65/2012
k Návrhu na spojenie Centra voľného času Spektrum a Centra voľného času, Horný Val 24, do jedného právneho subjektu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na spojenie Centra voľného času Spektrum a Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina


Uznesenie č. 66/2012
k Návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na 2. polrok 2012


	poveruje


	Hlavnú kontrolórku mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012


Uznesenie č. 67/2012
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2011


Uznesenie č. 68/2012
k Zámeru financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zámer financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., prijatím externých finančných zdrojov Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o.


	záväzok Mesta Žilina, ako 100 % vlastníka Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., počas splácania záväzkov Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., vzniknutých z prijatia externých finančných prostriedkov určených na obnovu vozidlového parku, bude Mesto Žilina:


	 využívať Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ako dopravcu na realizáciu výkonov vo verejnom záujme MHD počas splácania poskytnutého úveru


	uhrádzať preukázateľnú stratu, vzniknutú z poskytnutia služieb vo verejnom záujme, a to v súlade so Zmluvou o výkone vo verejnom záujme a v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Žilina


Uznesenie č. 69/2012
k Informatívnej správe o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne plateného parkovania 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne plateného parkovania 


Uznesenie č. 70/2012
k Personálnej zmene v komisii Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	volí


	Ing. Martu Moravcovú za sekretára komisie životného prostredia, čím bude zloženie komisie životného prostredia nasledovné:


predseda: 	Mgr. Ladislav Čellár

členovia: 	MUDr. Ľubomír Bažík
				Jaroslav Gažo
		           		Ing. Marián Janušek
				Ing. arch. Dušan Maňák
				Ing. Pavol Marček
				Ing. Ján Ničík
				Anna Smikoňová
					
sekretár: 	Ing. Marta Moravcová


Uznesenie č. 71/2012
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné námestie 1, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	uzatvorenie dodatku č.3 k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné námestie 1, Žilina, IČO: 37 982 907 zo dňa 28.08.2006 vydanej Mestom Žilina


Uznesenie č. 72/2012
k Zadaniu urbanistickej štúdie Bánová – Pánske lány

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje, že 

	zadanie urbanistickej štúdie Bánová – Pánske lány je spracované v súlade s koncepciou rozvoja predmetného územia na základe schváleného Územného plánu mesta Žilina 


	zadanie urbanistickej štúdie Bánová – Pánske lány je spracované odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov v súlade s ustanovením §2a) a §4, ods.2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov a v rozsahu stanovenom ustanovením §3, ods.1) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. 


schvaľuje 

	zadanie urbanistickej štúdie Bánová – Pánske lány 


Uznesenie č. 73/2012
k Návrhu na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ukladá

	Mestskému úradu v Žiline začať s prípravou vydania rozhodnutia o odstránení stavby


schvaľuje

	zrušenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy materskej školy v Bytčici nachádzajúcej sa na ulici Dlhá, súp. č. 96, na parc. Č. KN-C 552 o rozlohe 250 m2 v k.ú. Bytčica


Uznesenie č. 74/2012
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vyhovuje


	protestu prokurátora č. k. Pd 47/12-7 zo dňa 07.05.2012 (ďalej len „protest“)


Uznesenie č. 75/2012
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	nevyhovuje


	protestu prokurátora č. k. Pd 12/12-14 zo dňa 25.04.2012 (ďalej len „protest“) ako celku


	vyhovuje


	protestu v časti týkajúcej sa čl. 2 a to tak, že vymedzené verejne prístupné miesta na ktoré sa bude vzťahovať zákaz požívania alkoholických nápojov budú pre potreby predmetného VZN zadefinované grafickým vymedzením častí územného obvodu mesta, ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu VZN


	protestu v časti týkajúcej sa čl. 3 ods. 2 a ods. 3 a čl. 4 ods. 2 a ods. 3 VZN, čl. 5 ods. 2 VZN a to tak, že ustanovenia o možnosti primátora resp. mesta rozhodnutím stanoviť výnimky zo zákazu formulovaného v čl. 3 ods. 1 a ods. 2 prvá časť vety budú vypustené  a takisto čl. 5 ods. 2 VZN bude vypustený


Uznesenie č. 76/2012
k Návrhu na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1253 T.T.P. o výmere 111 453 m2 v k.ú. Zástranie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zámer predaja pozemku KN E parcely č. 1253 trvalé trávnaté porasty o výmere 111453 m² nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zástranie, vedenej na Katastrálnom úrade Správe katastra Žilina na liste vlastníctva č. 702 pre obec Žilina a katastrálne územie Zástranie, formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami:


	účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny nehnuteľnosti, pričom minimálna výška ceny akceptovanej zo strany Mesta Žilina je stanovená podľa ceny určenej znaleckým posudkom


	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 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v tlači a na internetovej stránke mesta


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


	pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška ceny nehnuteľnosti


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



Uznesenie č. 77/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc.č.KN-C 5817/4, zast.pl.  o výmere 22  m2 v zmysle geometrického plánu 14231174-11/2012 v k. ú. Žilina, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Petrovi Orieščikovi s manž. Annou Orieščikovou, obaja bytom Baničova 3389/11 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 720,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že žiadaný pozemok sa nachádza za existujúcim oplotením a priamo naväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľa


Uznesenie č. 78/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	darovanie novovytvorených pozemkov v zmysle GP 30469236-40/2011 pre k. ú. Považský Chlmec a to:  parc.č.KN-C 2031/8, t.tr.p. o výmere 56 m2 darcom Jánom Červencom s manž. Máriou Červencovou, obaja bytom Na Hôrke 822/35, Považský Chlmec a  parc.č.KN-C 2030/6, záhrada o výmere 12 m2 darcom Jozefom Moravcom s manž. PaedDr. Katarínou Moravcovou, obaja bytom Na Hôrke 479/33  Považský Chlmec v prospech obdarovaného Mesto Žilina. Zároveň sa zriaďuje bezodplatné vecné bremeno IN REM spočívajúce v povinnosti vlastníka  pozemkov parc.č.KN-C 2031/8 a parc.č.KN-C 2030/6 v zmysle GP 30469236-40/2011 v  k. ú. Považský Chlmec strpieť právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom v prospech vlastníkov týchto pozemkov :  

parc.č.KN-C 2030/4, záhrady o výmere 125 m2, 
novovytvorený pozemok parc.č.KN-C 2030/5, t.tr.p. o výmere 44 m2, 
parc.č.KN-C 2031/2 t.tr.pl. o výmere 244 m2
parc.č.KN-C 2031/3, zast.pl. o výmere 175 m2
parc.č.KN-C 2031/4, t.tr.p. o výmere 386 m2
parc.č.KN-C 2031/5, zast.pl. o výmere 148 m2 
parc.č.KN-C 2031/6, zast. pl. o výmere 54 m2 
parc.č.KN-C 2031/7, zast.pl. o výmere 362 m2
parc.č.KN-C 2040/3,t.tr.p. o výmere 1696 m2
parc.č.KN-C 2040/2, t.tr.p. o výmere 186 m2
parc.č.KN-C 2426/5, zast.pl. o výmere 32 m2 
parc.č.KN-C 693, zast.pl. o výmere 323 m2
parc.č.E-KN 2030, orná pôda o výmere 1444 m2 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu, že ide o prístupovú komunikáciu s nevyhnutnosťou zabezpečiť prístup k nehnuteľnostiam žiadateľov ako aj vlastníkov ostatných uvedených nehnuteľností, čím sa predíde možnosti vyvolávania vzájomných sporov o prístup v danej lokalite

Uznesenie č. 79/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom je budúca kúpa cestného majetku (cestnej stavby) – úseku cesty III/507057 so súčasťami cesty v staničení od 0,000 km do 2,801 km, v dĺžke 2,801 km od budúceho predávajúceho: vlastníka Žilinského samosprávneho kraja, Ul. Komenského 48, Žilina, IČO: 37808427 a  správcu: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina, IČO: 42054575 za kúpnu cenu: 1,- EUR a za nasledujúcich podmienok:


	 Mesto Žilina sa zmluvne zaviaže, že počas udržateľnosti projektu Žilinského samosprávneho kraja: „Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie“ z dotknutého úseku cesty neurobí tzv. koncovú komunikáciu (úsek cesty neuzavrie), že neobmedzí dopravné prepojenie (najmä osobnú dopravu a zásobovanie) medzi Žilinou a obcami Rudinka, Rudina, Rudinská a že zachová dostupnosť obyvateľov obcí Rudinka, Rudina a Rudinská k vyššej občianskej vybavenosti v Meste Žilina, ako aj že bude voči Žilinskému samosprávnemu kraju dodržiavať informačnú povinnosť a povinnosť súčinnosti, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať


	 za porušenie podmienok podľa predchádzajúceho bodu pod podmienkou, že na preberanej pozemnej komunikácii nebude obmedzené dopravné prepojenie (najmä osobná doprava a zásobovanie) a dostupnosť  medzi obcami Rudinka, Rudina, Rudinská a Mestom Žilina, sa nepovažuje to, ak:


	Mesto Žilina  na preberanej pozemnej komunikácii  po jej vyradení z cestnej siete a zaradení do siete miestnych komunikácií Mesta Žiliny určením a osadením dopravného značenia  IP 28a a IP 28 b vyznačí obytnú zónu


	Mesto Žilina  na preberanej pozemnej komunikácii  po jej vyradení z cestnej siete a zaradení do siete miestnych komunikácií Mesta Žiliny upraví maximálnu povolenú rýchlosť


	Mesto Žilina na preberanej pozemnej komunikácii po jej vyradení z cestnej siete a zaradení do siete miestnych komunikácií Mesta Žiliny  zrealizuje opatrenia pre upokojenie dopravy (napr. retardéry)


	 v prípade, ak mesto Žilina poruší niektorý z uvedených záväzkov a toto porušenie  bude mať za následok to, že Žilinský samosprávny kraj bude povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, ktorý bol poskytnutý v rámci projektu: „Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie“, alebo ktoré bude mať za následok  zodpovednosť Žilinského samosprávneho kraja za správny delikt a uloženie peňažnej sankcie, Žilinský samosprávny kraj si vyhradzuje právo postupovať voči Mestu Žilina podľa ust. § 420 a nasl.  Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zodpovednosť za škodu a nárok na náhradu škody

 
Uznesenie č. 80/2012
k Návrhu na schválenie zámeru zámeny nehnuteľností medzi mestom Žilina a SIRS Development, a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zámer zámeny nehnuteľností Mesta Žilina, a to stavby Dispečing MHD, na parcele parc. č. KN-C 5396/3, o výmere 399m2, k.ú. Žilina  spolu s parcelou parc. č. KN-C 5396/3, všetko zapísané na LV č. 1100,  za časť nehnuteľnosti SIRS- Development, a.s. Framborská 12, Žilina parc. č. KN-C 5433/1, k.ú. Žilina,  zapísanej na LV č. 8132 vytýčenú geometrickým plánom za pozemky priliehajúce k budove bývalej ubytovne DPMŽ na ul. Košická a časť parkoviska


poveruje

	primátora Mesta Žilina rokovať so spol. SIRS – Development, a.s., Framborská 12, Žilina v uvedenej veci za účelom predloženia konkrétneho návrhu na schválenie zámeny nehnuteľností Mestskému zastupiteľstvu v Žiline


Uznesenie č. 81/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	uznesenie č. 47/2008 v bode IV. v znení: aby, Ing. Elena Šuteková vykonávala funkciu podpredsedu výkonného výboru Lesného a pozemkového spoločenstva Kotešová - Oblazov






Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3/1996

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 3/1996


Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a  výdajnej školskej jedálni

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni


Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu     nákladov na činnosti školského klubu detí


Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	v Čl. 4 ods. 2 doplnenie prvej vety v znení: „ktorá odporúča, resp. neodporúča primátorovi mesta pridelenie každého takéhoto bytu“


	v Čl. 9 ods. 1 doplnenie druhej vety v znení: „ktorá odporúča, resp. neodporúča primátorovi mesta výmenu nájomcov každého takéhoto bytu“


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov v znení schválených pozmeňujúcich návrhov


Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina


Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	dopĺňa


	do grafického vymedzenia zón vyhradených verejne prístupných miest aj katastrálne územie Mojšovej Lúčky


	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012
k Návrhu na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011



V Žiline 25.06.2012



				                             Ing. Igor Choma
							         primátor mesta

