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z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2012


Uznesenie č. 82/2012
k Zmene Tarify MHD v Žiline od 1.10.2012 (rozšírenie platnosti SMS cestovného lístka a EPL cestovného lístka na nočné spoje)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa rozširuje platnosť SMS cestovného lístka a elektronického prenosného cestovného lístka na nočné spoje s platnosťou od 01.10.2012


Uznesenie č. 83/2012
k Návrhu na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104/2011 v bode II.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	mení


	Uznesenie MZ č. 104/2011 zo dňa 19.09.2011 k Osobnostiam mesta Žilina – ocenenie v bode II.:


predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline zoznam všetkých ľudí, ktorí boli od roku 1918 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. 84/2012
k Zmene Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline


Uznesenie č. 85/2012
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	doplnenie zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2012 v rámci programu 8 presunúť kapitálové výdavky z podprogramu 1 na podprogram 2 v sume 20 000 € na ZŠ (kanalizácia)


	schvaľuje


	návrh na presun finančných prostriedkov v rámci zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2012 nasledovne: 



v €
Č. nákl. str.
Zdroj
Pro-gram
Pod-progr. 
Funkč. klasif.
Ekon.              klasif.
Text
Akcia
RO č. 2/2012








A
B








účelové       
presuny (+/-), navýš./zníž. rozp.prostr.                      
205
41
2
1
01.1.1.6
636001
Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí
 
 
-5 000
210
41
7
2
04.5.1.3
637011
Štúdie, expertízy, posudky    */
 
 
10 000
210
41
7
3
05.1.0
635006
Údržba budov, objektov...
 
 
-5 000
Spolu:
0
0


	konštatuje, že


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2012 


	schvaľuje


	zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2012 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov






Uznesenie č. 86/2012
k Návrhu na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28,  Žilina, IČO: 37 810 961 zo dňa 22.04.2002


Uznesenie č. 87/2012
k Požiadavkam na spracovanie dokumentácie - Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 1

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	požiadavky na spracovanie úlohy Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1


Uznesenie č. 88/2012
k Návrhu na odpis pohľadávok

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	odpis pohľadávok Mesta Žilina, vzniknutých z titulu neuhradenia nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve,  voči nasledujúcim subjektom: 


BaCH, Žilina, Košická 1602/14, vo výške 116.476,54 €
Erazmus Kobielský, Žilina, Gaštanová 3084/29, vo výške 40.150,74 €
Hana Skupeňová, Žilina, T. Vansovej 1600/3, vo výške 2.165,50 €

	odpis pohľadávok Mesta Žilina  tzv. „likvidovaných podnikov“ voči nasledujúcim subjektom:


Podnik služieb II- Závodská cesta:   TernoEuropaShop, Poprad, vo výške 3.598,35 €

Podnik služieb – Horný Val:	     ALLDAKO, Žilina, vo výške 11.241,65 €

Mototrans:				     IVCO Žilina, vo výške 2.429,57 €
						     Matador Púchov, vo výške 3.072,23 €
						     STAVING Bratislava, vo výške 12.044,75 €

Kovoslužba:			     Agrospol Bytča, vo výške 1.705,07 €
     Poľnohospodárske potreby, závod, Veľké 
     Kostolany, vo výške 5.611,21 €
     SATES Považská Bystrica, vo výške
     33.193,32 €
     UNIOS, Žilina, vo výške 12 056,85 €
     ZVT Banská Bystrica, vo výške 1.982,64 €
     ZŤS Košice, vo výške 4.707,53 €

Obnova: 				     DREAL Rajecké Teplice, vo výške 9.090,90 €
     UNISAN Praha, vo výške 4.352,67 €


Uznesenie č. 89/2012
k Návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje 

	vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline nasledovne: 


	usporiadateľ zbierky: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796

účel zbierky: rekonštrukcia Národnej ulice v Žiline 


miesto konania zbierky: územný obvod mesta Žilina

čas konania zbierky: október 2012 – august 2013

spôsob konania zbierky: zaslaním príspevku na účet č. 5030373994/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., na ktorý je možné poukázať ľubovoľnú čiastku

predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi mesta. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením (napr. kopírovanie) budú hradené z rozpočtu mesta

použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na spolufinancovanie rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline

osoby zodpovedné za konanie zbierky: Mgr. Anton Trnovec, Mgr. Richard Hulín, Ing. Karol Krutek








Uznesenie č. 90/2012
k Personálnej zmene v záujmovom združení právnických osôb Vedecko - technologický park Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	personálnu zmenu v záujmovom združení právnických osôb Vedecko-technologický park Žilina, IČO: 378071986


	do funkcie člena dozornej rady za Mesto Žilina namiesto PhDr. Pavla Čorbu nového člena dozornej rady JUDr. Jána Brodenca


Uznesenie č. 91/2012
k Návrhu transformácie príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zámer transformácie príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta


	zrušenie príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň k 31.12.2012 bez právneho nástupníctva


	poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na všetky právne úkony spojené so zrušením príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň


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


	názov spoločnosti: Mestská krytá plaváreň, s.r.o.


	sídlo spoločnosti: Vysokoškolákov 8, Žilina


	predmet podnikania:

	prevádzkovanie športových zariadení

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
prenájom hnuteľných vecí
reklamné a marketingové služby
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
rozmnožovacie a kopírovacie služby,
	čistiace a upratovacie služby

	hodnota základného imania spoločnosti bude 5.000,- EUR, toto bude tvorené peňažným vkladom Mesta Žilina


	doba, na akú sa spoločnosť zriaďuje: neurčitá


	vklad peňažných prostriedkov vo výške 5.000,- EUR (ako peňažný vklad Mesta Žilina) do základného imania spoločnosti


	určenie štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti a správcu vkladu:

za konateľa spoločnosti: Mgr. Marián Brezáni, bytom A. Bernoláka 2179/62, 010 01 Žilina
za správcu vkladu: Mesto Žilina

	poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na podpísanie zakladateľskej listiny a všetky právne úkony spojené so založením spoločnosti


Uznesenie č. 92/2012
k Zmenám v personálnom obsadení predstavenstva MsHK Žilina, a.s. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


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


	do funkcie člena predstavenstva namiesto Ing. Milana Hauera nového člena predstavenstva p. Mariána Troligu


Uznesenie č. 93/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to nebytového priestoru č. 4-301 nachádzajúceho sa v suteréne obytného domu č. s. 907, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1989/1 v k. ú. Žilina a jeho odpredaj vlastníkom bytového domu č. s. 907/9 zapísaných na LV č. 5824  do podielového spoluvlastníctva za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 6 950,- €


Uznesenie č. 94/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 864/2, zast.pl.  o výmere 84  m2 v zmysle geometrického plánu 17/2008 v k. ú. Bytčica, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Milanovi Horeckému s manž. Annou Horeckou, obaja bytom Bystrická 261/1 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 4 436,- €, 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 nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľa


Uznesenie č. 95/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemku parc. č. KN-C 2337/2, zast.pl.  o výmere 578 m2 v  k. ú. Závodie, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov do podielového spoluvlastníctva vlastníkov na Mládežníckej ul. v k. ú. Závodie nasledovne: 


	Ing. Kamilovi Káčerovi spolu s manželkou Máriou Káčerovou, obaja bytom Mládežnícka 1123/22 Žilina 
	Ing. Vladimírovi Beňovi s manželkou Gabrielou Beňovou, obaja bytom ul. V.  Tvrdého 6,  Žilina 
	Ing. Dušan Dančíkovi CSc.  s manželkou Mgr. Vlastou Dančíkovou, 

obaja bytom  Mládežnícka 1139/31, Žilina    
	Ing. Ľubošovi Kuchárovi s manželkou Annou Kuchárovou, 

obaja bytom Mládežnícka 1128/33,  Žilina   

za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 8 900,- €, 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 v tesnej blízkosti vlastníkov pozemkov a stavieb v k. ú. Závodie. Zároveň sa na odpredávaný pozemok zriaďuje vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti zachovať komunikáciu verejne prístupnú a aby bol zachovaný neobmedzený prístup vlastníkov susediacich nehnuteľností na uvedenú komunikáciu 

Uznesenie č. 96/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 2136/42, zast.pl. o výmere 481 m2 v zmysle geometrického plánu 14231174-59/2012  v k. ú. Závodie, a jeho bezplatnú  zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemky  v k. ú. Závodie v zmysle GP 14231174-59/2012: 
parc. č. KN-C 2132/5, t. tr. p. o výmere 86 m2  

parc. č. KN-C 2136/43, zast. pl. o výmere 155 m2 
parc. č. KN-C 2136/44, zast. pl. o výmere 240 m2 
vo vlastníctve Ing. Mieczyslawa Tomkówa, bytom Veľká Okružná 78, Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí. Navrhovanou zámenou získa Mesto Žilina vlastnícke práva k častiam pozemkov pod miestnymi komunikáciami ulíc Kvačalova a Pietna

Uznesenie č. 97/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc. č. KN-C 1479/2, zast.pl. o výmere 255 m2 v k. ú. Žilina, a jeho bezplatnú  zámenu 3/5 väčšinou všetkých poslancov za pozemok parc. č. KN-C 3463/13, zast.pl. o výmere 259 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve p. Pavla Stopku, bytom Radlinského č. 296/5 Žilina,  ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že citovanou zámenou pozemkov Mesto získa časť pozemku pod miestnou komunikáciou na ul. Kragujevská v Žiline 

Uznesenie č. 98/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


	zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov parc. č. KN-C 3325/1 a parc. č. KN-C 5766 v zmysle geometrického plánu 17887411-15/2012 v k. ú. Žilina strpieť inžinierske siete v rámci stavby: „Rušňové depo Žilina - Výstavba ČOV, kanalizácie, rozvodov požiarnej a úžitkovej vody“ cez uvedené pozemky v rozsahu vyznačenom v citovanom GP prerušovanou čiarou v prospech Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., Drieňová 24,  Bratislava, IČO: 36 914 921, za jednorázovú cenovú odplatu  určenú znaleckým posudkom  vo výške 820,35 €,  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že uvedené pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti existujúcej železničnej trate Bratislava - Žilina, ako aj z dôvodu ochranných pásiem už existujúcich stavieb 

Uznesenie č. 99/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


	prebytočnosť prázdneho dreveného „švédskeho domčeka“ na Čulenovej ul. č. 8 (za Vuralom)  v k. ú. Žilina a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Kultúrnemu centru Stanica Žilina - Záriečie za cenu 1,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu, že si jeho demontáž a odvoz zabezpečí uvedené centrum na vlastné náklady 

Uznesenie č. 100/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


	z dôvodu lepšieho informovania a tiež kontroly verejnosťou obidve centrá voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina (Spektrum i Žirafa) sú povinné na svojej web stránke viditeľne a prehľadne zverejniť „Zoznam krúžkov“ 2012/2013: teda názvy všetkých záujmových útvarov (krúžkov), ktoré uvedené CVČ organizujú v školskom roku 2012/2013. Pri každom záujmovom útvare (krúžku) bude uverejnený termín, kedy sa krúžok koná (deň, hodina začiatku a konca krúžku), miesto a adresa, kde sa krúžok koná, ako aj meno vedúceho krúžku. Termín: 1. Október 2012. Prípadné zmeny termínov, miesta či vedúcich krúžkov počas školského roka budú včas uvedené na príslušnej web stránke v „Zozname krúžkov“, na mieste, kde sú uverejnené uvedené informácie o danom krúžku, a to prostredníctvom textového oznamu o konkrétnej zmene


Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole


Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby


Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012
k Návrhu všeobecné záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach - (úpravy niektorých názvov ulíc) (pokračovanie ulice - Antona Bernoláka)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	vypustenie Článku 3 „Určenie názvu ulice v mestskej časti Trnové“


	zmenu v prílohe všeobecne záväzného nariadenia z „Námestie Ľ. Štúra (zrušené – zástavba Akvap.)“ na „Námestie Ľ. Štúra (zrušené – zástavba Aupark)“


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach – (úpravy niektorých názvov ulíc, pokračovanie ulice Antona Bernoláka) 




V Žiline, 25.09.2012



				                             Ing. Igor Choma
							         primátor mesta

