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z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.01.2013


Uznesenie č. 3/2013
k Zahájeniu vykonávania kontrol v I. polroku 2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	informáciu, že nebolo možné od nástupu hlavného kontrolóra mesta do funkcie splniť zákonné podmienky pri Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 z časového hľadiska a predložiť tento návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva


	informáciu, že i napriek tejto skutočnosti kontroly na I. polrok 2013 budú zahájené a tieto budú zahrnuté do Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, ktorý predloží hlavný kontrolór mesta na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva 


Uznesenie č. 4/2013
k Informatívnej správe o výsledku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v rozpočtových organizáciách CVČ Spektrum, Kuzmányho 105, Žilina a CVČ Horný Val 24, Žilina, na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov, ktorá sa konala v čase od 21.09.2012 do 28.11.2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o výsledku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v rozpočtových organizáciách CVČ Spektrum, Kuzmányho 105, Žilina a CVČ Horný Val 24, Žilina, na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov, ktorá sa konala v čase od 21.09.2012 do 28.11.2012


Uznesenie č. 5/2013
k Uzavretiu dohody o splátkach

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzavretie Dohody o splátkovom kalendári medzi Mestom Žilina a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky o vrátení 135.159.000,- Sk (4.486.456,88 Eur) zo Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu č. 669/2005-500-001 tak, ako je uvedené v dôvodovej správe a poverenie primátora Mesta Žilina na realizáciu všetkých s tým spojených potrebných úkonov


Uznesenie č. 6/2013
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012 – Informatívna správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že 


	zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 4/2012 bola vypracovaná na základe zmien účelovo určených prostriedkov zo ŠR a EÚ a na základe spresnených reálnych a nevyhnutných potrieb mesta v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu


	berie na vedomie


	zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 4/2012 tak, ako je predložená


Uznesenie č. 7/2013
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že 


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013  je vypracovaný na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb  mesta v roku 2013


schvaľuje 

	zmenu rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2013 tak, ako je predložená


Uznesenie č. 8/2013
k Návrhu na zaplatenie členského poplatku Mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	výšku členského príspevku mesta Žilina ako člena oblastnej organizácie cestovného ruchu pre rok 2013 vo výške 1 Euro za obyvateľa vynásobené počtom obyvateľov k 31.12.2012, čo predstavuje výšku 84 225,- EUR


Uznesenie č. 9/2013
k Návrhu na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo vlastníctve Mesta Žilina a jeho mestských častí s limitovanou výmerou

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Metodickú pomôcku pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou podľa tohto materiálu


Uznesenie č. 10/2013
k Návrhu na schválenie bezodplatného prevzatia verejného osvetlenia „IBV Žilina – Budatín, 20 RD“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	bezodplatné prevzatie verejného osvetlenia „IBV Žilina – Budatín, 20 RD“ ul. Okrová, stožiare 1 až 7 (trasa „A“) a ul. Bordová, stožiare 8 až 16 (trasa „B“), užívanie ktorého bolo povolené kolaudačným rozhodnutím Mesta Žilina č. 976/2012-9266/2012-OS-MIL zo dňa 14.2.2012


Uznesenie č. 11/2013
k Návrhu na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628/1 lesné pozemky o výmere 89 425 m2 v K.Ú. Turie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	zámer predaja lesného pozemku nachádzajúceho sa v obci Turie, a to KN–E parc. č. 1628/1 lesné pozemky o výmere 89425 m², ktorá je evidovaná na LV č. 1634 pre k.ú. Turie, 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 minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, v tlači a na internetovej stránke mesta,


	do 7 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky elektronickou aukciou,


	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


Uznesenie č. 12/2013
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

nevyhovuje

	protestu prokurátora č. k. Pd 207/12-4 zo dňa 19.12.2012 (ďalej len „protest“) v časti týkajúcej sa čl. 3 ods.1 veta posledná a ods. 2


	vyhovuje


	protestu v časti týkajúcej sa čl. 4 ods. 1 a predmetné ustanovenie sa vypustí


	protestu v časti týkajúcej sa čl. 5 ods. 1 a  predmetné ustanovenie sa nahradí novým znením:

„1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia (pri kontrole je príslušník mestskej polície oprávnený použiť prístroj na zisťovanie alkoholu v nápojoch).“



Uznesenie č. 13/2013
k Návrhu na zrušenie Uznesenia č. 170-VIII/1949 Rady národného výboru, ktoré premenováva mesto Žilina na Stalinovo

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

zrušuje

	Uznesenie č. 170-VIII/1949 Rady Jednotného národného výboru v celom rozsahu


Uznesenie č. 14/2013
k Návrhu na schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z. 


Uznesenie č. 15/2013
k Návrhu na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	odkúpenie nasledovných bytov Mestom Žilina:


	byt č. 2 na 1. posch. v bytovom dome súp. č. 8637 v kat. úz. Žilina., zapísaný na LV č. .7864, od PMF Invest s.r.o..za kúpnu cenu 70.500 €,


	byt č. 17 Prízemie, v byt. dome súp. č. 3424 v kat. úz. Žilina-Závodie, zap. Na LV. č.1632, od Pavol Podhora, za kúpnu cenu 68.000 €,


	byt č. 1  Na 1. posch. v bytovom dome súp. číslo 901 v kat. úz. Žilina zapísaný na LV. č. 5822, od Ivan Mičica, za kúpnu cenu: 59.940 €,


	byt č. 5  na 1. posch. v bytovom dome súp. č. 1781 v kat. úz. Žilina., zapísaný na LV č. 5984, od Soňa Stanová, za sumu: 39.170 €,


	byt č. 4 na 2. posch.. bytového domu súp. č. 2197 v kat. úz. Žilina., zapísaný na LV č. 5441, od Jarmila Dostálová, za kúpnu cenu 55.434 €,


	byt č. 6 na 2. posch. v bytovom dome súp. č. 616 v kat. úu. Žilina., zapísaný na LV č. 6351, od Ing. Václav Nezmeškal, za kúpnu cenu: 52.000 €,


	byt č. 3 na 1. posch. V byt. dome súp. č. 8637 v kat. úz. Žilina, zapísaný na LV č. 7864, od PMF Invest s.r.o., za kúpnu cenu: 58.800 €,


	byt .č. 80 na 5. posch. V bytovom dome súp. č. 948 v kat. úz. Žilina., zapísaný na LV č. 5286, od Mária Antošová, za kúpnu cenu: 49.600 €,


	byt. č.  4 na 1. posch. V obytnom dome súp. č. 3391 v kat.úz. Žilina- Závodie, zapísaný na LV č. 1777, od Peter Šurman, za kúpnu cenu: 68.000 €,


	byt č. 43 na 7. posch. , v bytovom dome súp. č. 2418 v kat. úz. Žilina, zapísaný na LV č. 5158, od Andrea Michulková, za kúpnu cenu 54.000 €,


	byt č. 2 na 1. posch. V byt. dome súp. č. 1969 v kat. úz. Žilina, zapísaný na LV č. 5429, od Zdena Šotníková, za kúpnu cenu: 38.000 €,


	byt č. 78 na 4. posch. V bytovom dome súp. č. 1674 v kat. úz. Žilina, zapísaný na LV č. 5649, od Elena Óváriová, za kúpnu cenu 52.000 €,


	byt č. 27 na 3. posch., vy bytovom dome súp. č. 1103 v kat. úz. Žilina, od Ďurišová Zdenka, za kúpnu cenu: 37.700 €,


	byt .č. 43 na 6. posch. V bytovom dome súp. č. 2970 v kat. úz. Žilina, zapísaný na LV č. 5293, od. Ing. Dagmar Grajciarová, za kúpnu cenu: 72.000 €,


	byt. č. 28 na 4. posch. V bytovom dome súp. č. 2232 v kat. úz. Žilina, zapísaný na LV č. 6215, od Richard Porubčanský, za kúpnu cenu: 54.000 €,


	byt. č. 76 na 6. posch. V obytnom dome súp. č. 1782 v kat. úz. Žilina, zapísaný na LV č. 5534, od Miroslav Djablik, za kúpnu cenu: 39.700 €



Uznesenie č. 16/2013
k Informatívnej správe o stave plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Informatívnu správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva



Uznesenie č. 17/2013
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Správu o výsledkoch kontrol


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013
k Návrhu na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov



V Žiline 04.02.2013



				                             Ing. Igor Choma
							         primátor mesta

