1




















z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.12.2012


Uznesenie č. 126/2012
k Návrhu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zmenu termínu konania Mestskej rady v Žiline zo 07.01.2013 na 14.01.2013


	Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady  v Žiline na rok 2013 


Uznesenie č. 127/2012
k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 - 2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013, ktorý je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 51 514 335 €. Návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015 je informatívny a nezáväzný 


	schvaľuje


	vo výdavkovej časti rozpočtu presun prostriedkov nasledovne: 

- program 9, podprogram 9.4 (Grantový systém – podpora v oblasti kultúry), presunúť z „príspevky primátora“ sumu 5000,- € do „grantov“, teda výsledná suma „príspevkov primátora“ bude 1000,- € a suma „grantov“ bude 25 000,- €
- program 10, podprogram 10.4 (Grantový systém – podpora v oblasti športu), presunúť z „príspevky primátora“ sumu 5000,- € do „grantov“, teda výsledná suma „príspevkov primátora“ bude 2000,- € a suma „grantov“ bude 58 000,- €

	doplnenie návrhu programového rozpočtu na rok 2013 program 7, podprogram 7.1 o textovú časť nasledovne: „vyššie uvedené finančné prostriedky použije DPMŽ, s.r.o. aj na ročnú splátku bankového úveru – istiny vo výške 449 880,- € + príslušného úroku – rovnomerne mesačne a zároveň na splátku za jeden trolejbus priamo dodávateľovi celkovom objeme 483 176, 36,- €, rozloženom na splátky v termínoch 29.01.2013, 26.02.2013, 28.03.2013, 26.04.2013, 29.05.2013, 27.06.2013“


	návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov 


	berie na vedomie


	návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2014 – 2015 ako informatívny a nezáväzný 


Uznesenie č. 128/2012
k Výročnej správe konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie 


	Výročnú správu konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2011 


Uznesenie č. 129/2012
k Pohotovostným zdrojom z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2013 – zásady  stanovenia ich použitia a výšky

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že 


	pohotovostné zdroje z  rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2013 sú navrhnuté proporčne podľa špecifík jednotlivých mestských častí


schvaľuje 

	predložený návrh zásad stanovenia použitia a výšky pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2013





Uznesenie č. 130/2012
k Návrhu na prijatie nehnuteľného daru od Ruskej federácie – oplotenie vojenského cintorína na Bôriku

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prijatie nehnuteľného daru – stavby nového oplotenia vojenského cintorína na Bôriku (parc. č. 4899 v kat. úz. Žilina) od Ruskej federácie, resp. Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku


Uznesenie č. 131/2012
k Návrhu na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	shvaľuje


	uzatvorenie zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina  a príslušných pozemkov medzi Vodohospodárskou výstavbou, š.p. ako prenajímateľom a Mestom Žilina ako nájomcom podľa tohto materiálu


Uznesenie č. 132/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a to: garáže č. s. 1451, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 4535/7, zast.pl. o výmere 19 m2  spolu s uvedeným pozemkom, a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov p. Pavlovi Cabalovi s manž. Zuzanou Cabalovou, obaja bytom Tajovského 2040/2, Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 995,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania garáže a pozemku pri bytovom dome postavenom na pozemku parc. č. KN-C 4535/8 v k. ú.  Žilina


Uznesenie č. 133/2012
k Nakladaniu s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. Žilina a to : garáže č. s. 1452, postavenej na pozemku parc.č.KN-C 4535/3, spolu s uvedeným pozemkom parc.č.KN-C 4535/3, zast.pl. o výmere 21 m2 v zmysle geometrického plánu 14231174-106/2011, a ich odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov Ing. Vladimírovi Budíkovi s manž. Ľudmilou Budíkovou, obaja bytom Tajovského 2039/4, Žilina, za cenu stanovenú znaleckým posudkom v celkovej výške 1 119,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania garáže a pozemku pri bytovom dome postavenom na pozemku parc. č. KN-C 4535/9 v k. ú. Žilina


Uznesenie č. 134/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje, že 

	mestu Žilina záleží na tom, aby Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline poskytovala kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť širokej verejnosti aj naďalej


	krajské mesto Žilina je situované na hlavných dopravných tepnách, ktoré zabezpečujú ľahšiu dostupnosť k zdravotnej starostlivosti ľudí zo širokej spádovej oblasti


	nesúhlasí, aby


	sa oslabila akákoľvek pozícia nemocnice v tom význame, že poskytovaná zdravotná starostlivosť niektorými oddeleniami sa zruší a prenesie mimo krajské mesto


	Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline postupne degradovala, čo by negatívne mohli pocítiť nielen občania nášho mesta


	vyzýva


	lekárov a vedenie nemocnice, aby dospeli ku konsenzu, čím sa zachová i naďalej dobré meno Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline


Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012
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


Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina




V Žiline 21.12.2012



				                             Ing. Igor Choma
							         primátor mesta

