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z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 03.02.2014


Uznesenie č. 1/2014
k Správe o výsledkoch kontrol

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Správu o výsledkoch kontrol  


Uznesenie č. 2/2014
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2013 


Uznesenie č. 3/2014
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2013 – Informatívna správa

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje, že

	zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 7/2013 bola vypracovaná na základe zmien účelovo určených prostriedkov zo ŠR a EÚ a na základe spresnených reálnych a nevyhnutných potrieb mesta vo výdavkovej časti rozpočtu


berie na vedomie

	zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 7/2013 tak, ako je predložená


Uznesenie č. 4/2014
k Informatívnej správe o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie september - november 2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie september - november 2013 


Uznesenie č. 5/2014
k Návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny prvej zástupkyni primátora mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	vyplatenie mimoriadnej odmeny prvej zástupkyni primátora mesta Žilina vo výške 1 000 € za mimoriadne kvalitné plnenie úloh v roku 2013 v najbližšom výplatnom termíne 


Uznesenie č. 6/2014
k Návrhu na elokáciu Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, 010 07 Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na elokáciu Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, 010 07 Žilina


Uznesenie č. 7/2014
k Návrhu na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z.z.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	odkúpenie bytu Mestom Žilina:

dvojizbový byt č. 6 na 2. p. v bytovom dome súp. č. 2598, na ulici Jarná v kat. úz. Žilina vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. Č. KN-C 6298, zapísaný na LV č. 6189, od Martina Sulovského za kúpnu cenu 54.300 €

Uznesenie č. 8/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá Mgr. Antonovi Trnovcovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


	predložiť poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline najneskôr 7 dní pred nasledujúcim zasadnutím mestského zastupiteľstva (24.03.2014) písomnou formou súpis predaných a prenajatých bytov Mestom Žilina, alebo príslušnou mestskou organizáciou spravujúcou byty vo vlastníctve mesta Žilina (Žilbyt, Bytterm) v období január 2011 – marec 2014, pričom uvedie meno kupcu, alebo nájomcu a cenu predaja, prípadne cenu mesačného nájmu


Uznesenie č. 9/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


doplnenie uznesenia č. 202/2013 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 16.12.2013 o predmet kontroly a jej vykonanie 

	kontrola čerpania a použitia dotácií poskytnutých mestom Žilina a nakladanie s majetkom za obdobie od 01.06.2010 do 31.05.2013 v MsHK Žilina, a.s.


	kontrola bude zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2014



Uznesenie č. 10/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mestský hokejový klub Žilina, a.s., Ing. Patrika Gromu k dátumu 01.06.2014



Uznesenie č. 11/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá prednostovi Mgr. Antonovi Trnovcovi, prednosti Mestského úradu v Žiline


	hľadať riešenia pri otázkach zlepšenia a pomoci pri zlepšení parkovania v oblasti parciel v okolí nemocnice a o prípadných možných riešeniach informovať poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline



V Žiline, 10.02.2014



				                             Ing. Igor Choma
							         primátor mesta

