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z Mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 03.06.2013


Uznesenie č. 71/2013
k Návrhu zmeny Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zmenu Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline



Uznesenie č. 72/2013
k Návrhu zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline 



Uznesenie č. 73/2013
k Návrhu na zmenu zriaďovateľa zariadenia sociálnych služieb Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Osiková č. 26, Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	zmenu zriaďovateľa zariadenia Úsmev - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Osiková 26, Žilina, IČO: 00647713 zo súčasného zriaďovateľa - Žilinského samosprávneho kraja na zriaďovateľa - Mesto Žilina, so sídlom Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina IČO: 00321796 tak že:


	prechádza celá činnosť podľa zriaďovacej listiny


	prechádzajú všetky zmluvné vzťahy vrátane pracovnoprávnych, ktoré vznikli a neboli ukončené do 31.júla 2013


	neuhradené záväzky a pohľadávky zariadenia, vzniknuté do 31.07.2013, prechádzajú na Žilinský samosprávny kraj


	prijatie dotácie vo výške 190 103 Eur Mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad, Nám. Obetí komunizmu 1, Žilina, IČO: 00321796 od doterajšieho zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja podľa § č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle plnenia skutočných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného celku a obce v sociálnej oblasti na prevádzku zariadenia Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Osiková č. 26, Žilina, IČO: 00647713 na obdobie od 01.08.2013 do 31.12.2013


	poveruje


	primátora Mesta Žilina vypracovaním dodatku k zriaďovateľskej listine zariadenia Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, v ktorom bude premietnutá zmena zriaďovateľa tohto zariadenia



Uznesenie č. 74/2013
k Vyhodnoteniu pripomienok k Návrhu VZN mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, rozpočtovej organizácie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, rozpočtovej organizácie



Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24,  Žilina, rozpočtovej organizácie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24,  Žilina, rozpočtovej organizácie 




V Žiline, ____________



				                             Ing. Igor Choma
							         primátor mesta

