z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.01.2009

Uznesenie č. 1/2009
Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 2/2009
Správa o počte nevyužívaných budov, ktoré sú v majetku Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Správu o počte nevyužívaných budov, ktoré sú v majetku Mesta Žilina

Uznesenie č. 3/2009
Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských
komunikácií
Úloha zadaná uznesením č. 3/2008 zo dňa 11. 02. 2008 /doplnená úloha na žiadosť
poslancov MZ/
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
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I.

berie na vedomie
1. Správu č. 9/2008 z vykonanej kontroly dodržiavania Smernice prednostu
mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní
komunálnych služieb v meste Žilina platnej od 1. 3. 2008 v nadväznosti na
dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o udržiavaní
všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina
č. 6/1992 v znení doplnkov a zmien a použitia finančných prostriedkov v rámci
údržby mestských komunikácií

Uznesenie č. 4/2009
Plán činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie,
na rok 2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Plán činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej
organizácie, na rok 2009

Uznesenie č. 5/2009
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. návrh poslanca Klačka na zmenu čl. 9 ods. 10
- druhú vetu vypustiť
- v prvej vete doplniť na konci - „a navrhne mu, aby jeho príspevok bol
presunutý do iného bodu“
2. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline v znení schváleného
pozmeňujúceho návrhu poslanca Klačka

Uznesenie č. 6/2009
Návrh na zmenu Poriadku odmeňovania Dodatkom č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
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1. Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania schváleného Mestským zastupiteľstvom
v Žiline uznesením č. 123/2008
s účinnosťou od 01.02.2009

Uznesenie č. 7/2009
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2008
– Informatívna správa
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

konštatuje, že
1. Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 bola vypracovaná na základe zmien
v príjmovej časti rozpočtu a na základe nevyhnutných potrieb vo výdavkovej
časti rozpočtu

II.

berie na vedomie
1. Zmeny rozpočtu Mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2008 zo dňa 11.12.
2008

Uznesenie č. 8/2009
Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

volí
1. v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Máriu Adamíkovú
Alžbetu Dobroňovú
Boženu Franclovú
Milana Chovana
Magdalénu Kirchnerovú
Stanislava Kullu
Ing. Vladimíra Oleša
Annu Vrabcovú
za prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012
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Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina
Uznesenie č. 9/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. hlavnej kontrolórke mesta Ing. Elene Šutekovej mesačnú odmenu vo výške
30% z mesačného platu hlavnej kontrolórky počnúc od 01.01.2009

Uznesenie č. 10/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Ing. Elene Šutekovej vo výške
3000 € za kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2008 v najbližšom
výplatnom termíne

Žiadosť o schválenie výstavby nájomných bytov a bytov s nižším štandardom
Uznesenie č. 11/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. Správu k žiadostiam o poskytnutie dotácie s výnosom MV a RR SR zo
7.12.2006 č. V – 1/2006 v znení výnosu MV a RR SR z 28. novembra 2007 č.
V – 1/2007, výnosu z 15. júla č. V – 1/2008 a výnosu z 21. novembra 2008 č.
V – 2/2008 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov
a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z.
o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č.
536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z. a zákona č. 518/2008 Z. z. ( Stavba
bytového domu na sídlisku Žilina Hájik – 2. Stavba )

II.

schvaľuje
1. výstavbu nájomných bytov v rámci stavby“ Žilina Hájik – 2. Stavba, blok E9 –
62 b.j. s technickou vybavenosťou „
2. financovanie nájomných bytov v bytovom dome E9 na sídlisku Žilina- Hájik,
bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu MV a RR SR zo 7.12.2006
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č. V-1/2006 v znení neskorších predpisov o poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania vo výške 24,84 % a úverom zo ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č.
607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších zákonov
vo výške 65,35 % a z rozpočtu Mesta Žilina vo výške 9,81 % z celkových
nákladov stavby
3. predloženie žiadosti o dotácie v zmysle výnosu MV a RR SR zo 7.12.2006 č.
V-1/2006 v znení neskorších predpisov o poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti budú podľa
Zmluvy o dielo, maximálne vo výške:
820 640,00 Eur
Z toho:
• 62 nájomných bytov v bytovom dome E9
• Technická vybavenosť

721 610,00 Eur
99 030,00 Eur

4. predloženie žiadosti o úver a nenávratný príspevok zo ŠFRB v zmysle zákona
NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
zákonov budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške:
• 62 nájomných bytov v bytovom dome E9:
2 159 020,00 Eur
Z toho:
- úver
2 151 360,00 Eur
- nenávratný príspevok
7 660,00 Eur
5.

Výdavky z rozpočtu mesta vo výške:
Z toho:
• Bytový dom E9
• technická vybavenosť k bytovému domu E9
• ostatné náklady

323 903,71 Eur
5 830,00 Eur
167 051,71 Eur
151 022,00 Eur

6. Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.
7. Mesto Žilina sa zaväzuje v prípade poskytnutia úveru prehodnotiť rozpočet
mesta a vyčleniť v roku 2009 a v budúcich rokoch, finančné prostriedky
v rozpočte mesta na splácanie úveru a zabezpečiť splácanie úveru počas celej
doby jeho splatnosti.
8. Ručenie za úver bude zabezpečené majetkom mesta Žilina.
9. Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytovom dome E9 Žilina Hájik po dobu najmenej 30 rokov.
10. Čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z MVRR SR Mesto Žilina
oznámi túto skutočnosť ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie.
11. Výber dodávateľa stavby bude zabezpečený verejným obstarávaním podľa
zákona 25/2006 Z. z a v znení neskorších predpisov.

5

Uznesenie č. 12/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. správu k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MV a RR SR zo
7.12.2006 č. V – 1/2006 v znení výnosu MV a RR SR z 28. novembra 2007 č.
V – 1/2007, výnosu MV a RR SR z 15.júla 2008 č. V- 1/2008 a výnosu z 21.
novembra 2008 č. V – 2/2008 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom
NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č.
523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z. a zákona č.
518/2008 Z. z. ( Stavba bytového domu na Bratislavskej ulici v Žiline )

II.

schvaľuje
1. výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom v rámci stavby „Nájomné
byty s nižším štandardom bloku B2 – 9 b. j. s technickou vybavenosťou,
Žilina, Bratislavská ulica“
2. financovanie nájomných bytov s nižším štandardom v bytovom dome B2,
Bratislavská ulica, Žilina, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu
MV a RR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení neskorších predpisov o
poskytovaní dotácií na rozvoj bývania vo výške 71,48 % a úverom zo ŠFRB
v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších zákonov vo výške 16,68 % a z rozpočtu Mesta
Žilina vo výške 11,48 % z celkových nákladov stavby
3. predloženie žiadosti o dotácie v zmysle výnosu MV a RR SR zo 7.12.2006 č.
V-1/2006 v znení neskorších predpisov o poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti , maximálne
vo výške:
127 050,00 Eur
Z toho:
• 9 nájomných bytov s nižším štandardom bl. B2
117 950,00 Eur
• Technická vybavenosť
9 100,00 Eur
4. predloženie žiadosti o úver a nenávratný príspevok zo ŠFRB v zmysle zákona
NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších
zákonov , maximálne vo výške:
• 9 nájomných bytov s nižším štandardom bl. B2
- úver
29 490,00 Eur
5. Výdavky z rozpočtu mesta vo výške:
Z toho:
• Bytový dom B2
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20 306,41 Eur
0,98 Eur

•
•

technická vybavenosť k bytovému domu bl. B2
ostatné náklady

7 405,43 Eur
12 900,00 Eur

6. Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.
7.

Mesto Žilina sa zaväzuje v prípade poskytnutia úveru prehodnotiť rozpočet
mesta a vyčleniť v roku 2009 a v budúcich rokoch, finančné prostriedky
v rozpočte mesta na splácanie úveru a zabezpečiť splácanie úveru počas celej
doby jeho splatnosti.

8. Ručenie za úver bude zabezpečené bankovou zárukou.
9. Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytovom dome B2
Bratislavská ulica, Žilina po dobu najmenej 30 rokov.
10. Čestné prehlásenie, že v prípade poskytnutia dotácie z MVRR SR Mesto Žilina
oznámi túto skutočnosť ŠFRB aj s priznanou výškou dotácie.
11. Výber dodávateľa stavby bude zabezpečený verejným obstarávaním podľa
zákona 25/2006 Z. z. a v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 13/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

volí
1. predsedov, členov a sekretárov komisií:
a) pre komisiu kultúry
predsedu:
členov:
sekretára:

Mgr. Antona Šulíka
Ing. Jána Ničíka
Mgr. Ing. Petra Ničíka
akad. Mal. Stanislava Lajdu
Bc. Alenu Ondráškovú

b) pre komisiu školstva, mládeže a športu
predsedu:
Mgr. Petra Fiabáne
členov:
Mgr. Mariána Zrníka
Daniela Kováčika
Mgr. Emíliu Talafovú
sekretára:
Bc. Annu Jantákovú
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009
Štatút mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. návrh poslanca Gromu vypustiť v čl. 16 ods. 5 v poslednej vete slovo
„podpredsedu“ na tvar „Predsedu a sekretára volia členovia výboru.“
2. návrh poslanca Gromu doplniť v čl. 7 ods. 3 na konci odseku vetu „Toto
splnomocnenie bez osobných údajov splnomocneného sa umiestni do 3 dní od
jeho vystavenia na webovej stránke mesta Žilina a bude na nej umiestnené až
do doby skončenia jeho platnosti.“
3. návrh poslanca Klačka zmeniť čl. 13 ods. 3 nasledovne: „V čase zastupovania
primátora mesta je zástupca primátora oprávnený v naliehavých prípadoch
riešiť personálne zmeny dočasným poverením výkonu funkcie so súhlasom
mestského zastupiteľstva.“
4. návrh poslanca Fiabáne doplniť v čl. 6 ods. 2 slovo „Bôrik“ za slovo Hliny
5. návrh poslanca Fiabáne doplniť v čl. 16 ods. 2 v prvej odrážke za slová „Staré
mesto“ spojenie „Hliny I-IV a VIII“
6. návrh poslanca Fiabáne zmeniť v čl. 15 ods. 6
- spojiť „komisiu územného plánovania“ a „komisiu výstavby a životného
prostredia“ do jednej a vytvoriť „komisiu územného plánovania, výstavby
a životného prostredia“
- rozdeliť „komisiu kultúry a športu“ a šport pričleniť ku komisii školstva
a mládeže, pričom vznikne „komisia kultúry“ a „komisia školstva, mládeže
a športu“
7. návrh poslanca Fiabáne doplniť v čl. 16 ods. 4 na konci vety „pričom počet
obyvateľov je nižší ako počet poslancov“
8. návrh poslanca Fiabáne doplniť v čl. 20 nový ods. 10 v znení „Vzťah
primátora, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva k výborom
mestských častí je vzájomne nezávislý.“
Pôvodné odseky 10 až 15 sa prečíslujú na 11 až 16.
9. návrh poslanca Fiabáne nahradiť v čl. 23 ods. 1 slovo olivovozelenú slovom
„zelenú“
10. návrh poslanca Fiabáne nahradiť v čl. 25 slovo olivovozelená slovom „zelená“
11. návrh poslanca Fiabáne na zmenu v čl. 27 ods. 1
- odrážky nahradiť písmenami
- doplniť nové písm. „ d) Cenu primátora mesta“
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12. návrh poslanca Fiabáne doplniť v čl. 27 ods. 4 za slovo „ods. 1“ spojenie
„písm. a) až c)“
13. návrh poslanca Fiabáne doplniť v čl. 27 nový ods. 5 v znení „O udelení Ceny
primátora mesta rozhoduje primátor mesta.“
Pôvodný ods. 5 sa prečísluje na ods. 6.
14. Štatút mesta Žilina v znení schválených doplňujúcich a pozmeňujúcich
návrhov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009
Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
1.

schvaľuje
1. návrh poslankyne Turčányiovej nahradiť v celom texte vo všetkých tvaroch
slovo „kľud“ slovom „pokoj“
2. návrh poslanca Gromu doplniť v čl. 6 ods. 1 za prvú vetu nasledovný text
„Toto sa nevzťahuje na prevádzku letných terás podľa čl. 7 ods. 1 písm. b)
tohto všeobecne záväzného nariadenia“
3. návrh poslanca Gromu zmeniť čl. 11 ods. 1 nasledovne: „Záväzné stanoviská
o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred účinnosťou tohto
všeobecne záväzného nariadenia zostávajú v platnosti do 30.06.2009, pričom
pre poskytovanie služieb v čase po 22,00 hod. je podnikateľ povinný požiadať
do 30.06.2009 o vydanie rozhodnutia podľa čl. 6 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.“
4. spoločný pozmeňujúci poslanecký návrh v čl. 7 ods. 1 písm. a) „Mariánske
námestie a z neho vychádzajúce ulice Bottova, Štúrova, Jozefa Vuruma,
Hodžova a Sládkovičova“
5. spoločný pozmeňujúci poslanecký návrh v čl. 7 ods. 1 písm. a) „Mariánske
námestie a Národná ulica“
6. návrh poslanca Petra Ničíka nahradiť v čl. 5 ods. 4 slovo zahájením slovom
„začatím“
7. návrh poslanca Kropitza a Maňáka doplniť v čl. 7 ods. 1 písm. a) pred ulicu
Národnú spojenie „a Hlinkovo námestie“
8. návrh primátora mesta na zmenu názvu čl. 11 „Prechodné a záverečné
ustanovenia“
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9. Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení
schválených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov

Ivan Harman
primátor mesta Žilina
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