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z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.11.2012


Uznesenie č. 112/2012
k Informácii o zmene v zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	informáciu o zmene v zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline


Uznesenie č. 113/2012
k Návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104/2011 v bode II. a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 83/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	zrušuje


	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 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


	zrušuje


	uznesenie č. 83/2012 zo dňa 17.09.2012 k Návrhu na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104/2011 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. 114/2012
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje , že 


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3/2012 je vypracovaný na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v roku 2012 


	schvaľuje 


	zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2012 tak, ako je predložená 


Uznesenie č. 115/2012
k Návrhu na odpis nezaradeného majetku

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odpis nezaradeného majetku v obstarávacej cene 4.520.824,32 € tak, ako je predložené


Uznesenie č. 116/2012
k Oceneniu osobností mesta Žilina za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Žilina“ týmto osobnostiam: Alexander Lombardini in memoriam, Andrej Barčík in memoriam, Ivan Krajíček in memoriam


schvaľuje

	udelenie ocenenia „Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina“ týmto osobnostiam: Ing. Ján Pagáč, Michal Novinski, Vlado Bača, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.


Uznesenie č. 117/2012
k Návrhu na zrušenie uznesenia č. 25/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	uznesenie č. 25/2012 k Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.4 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP


Uznesenie č. 118/2012
k Návrhu na schválenie účasti Mesta Žilina v Združení Horné Považie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	založenie záujmového združenia právnických osôb – „Združenie Horné Považie“


	účasť Mesta Žilina v Združení Horné Považie


	poverenie primátora mesta Žilina zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia Horné Považie a rokovať o postavení Mesta Žilina v zakladateľskej zmluve a v stanovách združenia


	poverenie primátora Ing. Igora Chomu na všetky právne úkony, spojené so založením záujmového združenia právnických osôb


Uznesenie č. 119/2012
k Vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra mesta Žilina Ing. Eleny Šutekovej ku dňu 19.11.2012


vyhlasuje

	konanie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina na deň 07.01.2013


	ukladá


	Mgr. Antonovi Trnovcovi, prednostovi mestského úradu v Žiline, zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina najmenej 40 dní pred dňom konania voľby na úradnej tabuli mesta a spôsobom v mieste obvyklým


Uznesenie č. 120/2012
k Návrhu na vymenovanie do funkcie riaditeľa Mestského divadla Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

vymenúva

	Mgr. Art. Antona Šulíka do funkcie  riaditeľa Mestského divadla v Žiline od 23.11.2012


Uznesenie č. 121/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zrušenie uznesenia č. 95/2012 MZ zo dňa 17.09.2012 k nakladaniu s majetkom mesta


	odpredaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena v nasledovnom znení : 

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 nehnuteľností na Mládežníckej ul. v k. 
ú. Závodie nasledovne : 

1/ Ing. Kamil Káčerovi spolu s manželkou Máriou Káčerovou, 
    		obaja bytom Mládežnícka 1123/22, Žilina 
      2/ Ing. Vladimírovi Beňovi s manželkou Gabrielou Beňovou, 
    		obaja bytom ul. V.  Tvrdého 6, Žilina 
                 3/ Ing. Dušan Dančíkovi CSc.  s manželkou Mgr. Vlastou Dančíkovou, 
   		obaja bytom Mládežnícka 1139/31, Žilina    
                 4/ Ing. Ľubošovi Kucharovi s manželkou Annou Kucharovou, 
    		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. Na odpredávaný pozemok sa zriaďuje vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti  povinného z vecného bremena zachovať prístup oprávneného z vecného bremena na citovaný pozemok za účelom odvozu odpadu, ochrany života, majetku a životného prostredia a aby bol zachovaný neobmedzený prístup vlastníka pozemku parc.č.KN-C 1235/77 orná pôda o výmere 665 m2 vedenej na LV č. 2709 a parc.č.KN-C 1235/78 orná pôda o výmere 371 m2 vedenej na LV č. 2709 v k. ú. Závodie

Uznesenie č. 122/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prebytočnosť nehnuteľného majetku a to pozemku parc.č.KN-C1390/144, orná pôda  v zmysle geometrického plánu 47/2012 v k. ú. Bytčica, a jeho odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov JUDr. Drahomírovi Mrvovi s manž., Denisou Mrvovou, obaja bytom Baničova 8 Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 4 000 €, 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 pozemkov, ktorých väčšinovým vlastníkom je žiadateľ. Na odpredávaný pozemok sa zriaďuje vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena ponechať pozemok neoplotený a verejne prístupný až do zániku existujúcej stavebnej uzávery

Uznesenie č. 123/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


	uzatvorenie dlhodobej  zmluvy o nájme nehnuteľností na dobu určitú - 30 rokov, zapísaných na LV č. 1471 v prospech Severoslovenských vodární a kanalizácií a. s., so sídlom Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 36 672 297. Súčasne sa zriaďuje predkupné právo v prospech Mesta Žilina pre prípad, že by vlastník pozemkov – SEVAK  a.s. chcel predmet nájmu odpredať.  Nájomné za prenajaté nehnuteľnosti bude zodpovedať ročnej dani z nehnuteľnosti za bežný rok. Následne po zhodnotení stavby bude vykonaná úprava výšky nájmu o odpisy z objektu pitnej fontány 

Ide o nasledovné pozemky a stavbu:  


parc. č. KN-C 2068/1 o výmere 3 361 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN-C 2071 o výmere 394 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN-C 2072/1 o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN-C 2072/2 o výmere 48 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN-C 2073 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN-C 2074 o výmere 384 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN-C 2075 o výmere 119 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
parc. č. KN-C 2076 o výmere 199 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria



Stavby:
na parc. č. 2072/2, vodný zdroj Studničky



V Žiline, 23.11.2012



				                             Ing. Igor Choma
							         primátor mesta

