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Uznesenie z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21. 06. 2004


Uznesenie č. 33/2004

Správa o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva a kontrolná správa o plnení zročných uznesení orgánov mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti mestskej rady od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva a kontrolnú správu o plnení zročných uznesení orgánov mesta



Uznesenie č. 34/2004

Správa o činnosti Mestskej polície v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

schvaľuje

	Správu o činnosti Mestskej polície v Žiline



Uznesenie č. 35/2004

Informatívna správa o príprave Mestskej plavárne na letnú sezónu 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Informatívnu správu o príprave Mestskej plavárne na letnú sezónu



Uznesenie č. 36/2004

Návrh smerného územného plánu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	dodatok konceptu riešenia ÚPN – mesta Žilina
	v lokalite Vlčince pre výstavbu „Obytného súboru Vlčince 5“ podľa predloženej zastavovacej štúdie firmy KASTOR, altern. 2, pre 6 bytových domov s celkovým počtom 380 b. j. 

v lokalite Malý diel „Obytný súbor Malý diel v Žiline“, pre výstavbu 29 samostatne stojacich rodinných domov, schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 30/2003, na základe predloženej urbanistickej štúdie „Obytný súbor Malý diel, Žilina“. 


Uznesenie č. 37/2004

Zmeny v školstve na území mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	vyradenie zo siete škôl:
	Základnej školy Žilina – Brodno,

Materskej školy Žilina – Brodno, 
Školskej jedálne ZŠ Žilina – Brodno,  
Materskej školy Žilina – Vranie, 
Školskej jedálne MŠ Žilina – Vranie, 
Základnej školy Žilina – Vlčince, Sv. Gorazda,
Materskej školy Žilina – Vlčince, Moskovská, 
Školskej jedálne ŽS Žilina – Vlčince, Sv. Gorazda, 
Materskej školy Žilinská Lehota, Žilina, 
Školskej jedálne MŠ Žilinská Lehota, Žilina 
	zaradenie do siete škôl:
	Základnej školy s materskou školou Žilina – Brodno, 
Školskej jedálne ZŠ Žilina – Brodno, 
Základnej školy s materskou školou Žilina – Vlčince, Sv. Gorazda, 
Školskej jedálne ZŠ Žilina – Vlčince, Sv. Gorazda.
	premiestnenie cirkevnej základnej školy Hliny VII, jarná 20, Žilina do budovy zrušenej Základnej školy Žilina – Na Závaží.
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 30 rokov za 1,– Sk s podmienkou, že farský úrad v Tepličke nad Váhom neodkladne odpredá pozemky pre výstavbu KIA MOTORS CORPORATION spoločnostiam Govinvest I, s. r. o. a Govinvest II, s. r. o.
	privatizáciu ZUŠ Ľ. Árvaya podliehajúcej prijatiu zákona NR SR o financovaní základných umeleckých škôl. 

Uvoľnenie budovy ZŠ Moskovskej pre potreby VÚC za:  
	výmenu nehnuteľnosti v primeranej hodnote, príp. odpredajom nehnuteľnosti. 
	Preradenie hokejových tried zo ZŠ Na Závaží do ZŠ Mojšová Lúčka.

	žiada


Ing. Jána Slotu, primátora mesta:

	vymenovať výberovú komisiu za účelom vyhodnotenia privatizačných  projektov ZUŠ Ľ. Árvaya v zložení: 
	zástupca Mestského úradu v Žiline,

zástupca komisie vzdelávania, školstva a kultúry mestského zastupiteľstva,
zástupcovia rady školy,
zástupca ZUŠ Ľ. Árvaya. 


Uznesenie č. 38/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	súhlasí


	so založením súkromnej a. s. Mestský športový klub Žilina s tým, že:

	MŠK a. s. Žilina si bude zo svojich zdrojov hradiť všetky režijné náklady na prevádzku (vrátane energií),

Mesto Žilina dá do prenájmu hnuteľný a nehnuteľný majetok MŠK a. s. Žilina za 1,– Sk na dobu 15 rokov,
v prípade odpredaja majetku Mesto uprednostní ponuku MŠK a. s. Žilina,
MŠK a. s. Žilina bude zabezpečovať bežnú údržbu prenajatého majetku.
	s tým, že súčasná príspevková organizácia MŠK Žilina bude zabezpečovať činnosť mládežníckych futbalových družstiev, na ktorú bude mesto poskytovať dotácie schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline uznesením č. 79/2003 do dňa 15. 12. 2003.


Uznesenie č. 39/2004

Pomenovanie nových ulíc v meste Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Pomenovanie nových ulíc v meste Žilina podľa predloženého návrhu



Uznesenie č. 40/2004

Návrh na vyhlásenie kultúrnej pamiatky v meste Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Vyhlásenie Rosenfeldovho paláca v Žiline za Mestskú kultúrnu pamiatku



Uznesenie č. 41/2004

Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na II. polrok 2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na II. polrok 2004


	ukladá


	Mestskej rade a predsedom komisií mestského zastupiteľstva vykonávať nevyhnutné zmeny v plánoch práce na II. polrok 2004



Uznesenie č. 42/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Podmienky regulácie cien v mestskej pravidelnej doprave osôb v Žiline



Uznesenie č. 43/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


Ing. Marianovi Januškovi, zástupcovi primátora mesta:

1. zvýšenie osobného príplatku podľa § 10 zák. č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých pracovníkov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovného poriadku Mestského úradu v Žiline o 40 % t. j. na 100%, čo činí zvýšenie o 6 290,– Sk s účinnosťou od 01. 07. 2004,
2. s celkovým zvýšením funkčného platu o valorizáciu platov zamestnancov v samospráve o 7 % s účinnosťou od 01. 08. 2004.


Uznesenie č. 44/2004

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta:


	parc. č. KN 2727/6, zast. pl. o výmere 19 m2 v zmysle geometrického plánu č. 31/2002 v k. ú. Žilina na ul. J. Milca, pozemok pod garážou č. s. 435 – Márii Filickej, bytom J. Milca 745/37, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 2727/12, zast. pl. o výmere 19 m2 v zmysle geometrického plánu č. 31/2002 v k. ú. Žilina na ul. J. Milca, pozemok pod garážou č. s. 4431 – Ing. Jánovi Spišiakovi, bytom J. Milca 35, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	časť pozemku parc. č. KN 1577/2, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina na ul. Hollého, za účelom výstavby garáže - Pavlovi Surovkovi, bytom Hollého 410/58, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 1365/9, zast. pl. o výmere 23 m2 v zmysle geometrického plánu č. 17/2002  v k. ú. Žilina na ul. A. Kmeťa, za účelom výstavby garáže – Ing. Erikovi Orlickému, bytom Tamaškovičová 7, Trnava za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 2451/15, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina na ul. Moyzesová za účelom výstavby garáže – Ing. Ľudmile Novotnej, bytom Tatranská 3/33, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 2451/15, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina na ul. Moyzesová, za účelom výstavby garáže – Ing. Borisovi Štefánekovi, bytom Grúne 47, Zázrivá za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 4525/5, zast. pl. o výmere 24 m2 v k. ú. Žilina na ul. Nešporova, za účelom výstavby garáže – Ing. Gabriele Ganseovej, bytom Jedlíková 3429/12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 1472/309, zast. pl. o výmere 34 m2 v zmysle geometrického plánu č. 43/2004 v k. ú. Žilina na ul. J. Hronca, za účelom zabezpečenia príjazdovej komunikácie k radovým garážam – Róbertovi Gregušovi, bytom ul. M. Bela 3449/66, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2


	časť parc. č. KN 4535/2, zast. pl. o výmere cca 84 m2 v k. ú. Žilina na Tajovského ul., za účelom skultúrnenia bývania pri rodinnom dome – Eduardovi Hrnkovi, bytom 2124/20, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 5038/4, orná pôda o výmere 819 m2 v k. ú. Žilina – Cesta k Paľovej búde, za účelom výstavby rodinného domu – Petrovi Klačkovi, bytom Fatranská 9, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2


	parc. č. KN 980/2, ostat. pl. o výmere 30 m2, v zmysle geometrického plánu v k. ú. Trnové. – Eve Janíkovej, bytom A. Kmeťa 7/320, Žilina za cenu 400,– Sk/m2


	parc. č. KN 6512/7, ostat. pl. o výmere 2145 m2 a parc. č. KN 4134/4, ostat. pl. o výmere 212 m2 v k. ú. Žilina na ul. Bajzova v zmysle geometrického plánu č.35/2004, za účelom výstavby domu nábytku – Jozefovi Valockému GEKO, ul. Francúzskych partizánov 17, Vrútky za cenu 1000,– Sk/m2 s podmienkou dvojnásobnej výsadby funkčnej zelene (okrem topoľov) v priestore medzi predmetnou nehnuteľnosťou a školami 


	nebytové priestory 
	v suteréne domu ul. J. Hronca blok E3 č. s. 3409/13 o výmere 11,96 m2 v podiele 121/20143, 

v suteréne domu ul. J. Hronca blok E4 č. s. 3366/17 o výmere 11,33 m2 v podiele 116/12812, 
v suteréne domu ul. J. Hronca blok E5 č. s. 3365/21 o výmere 11,33 m2 v podiele 114/30916
Byttermu, a. s. Žilina za cenu určenú súdnoznaleckým posudkom

	parc. č. KN 784/26, zast. pl. o výmere 30 m2 v zmysle geometrického plánu č. 125/2003 v k. ú. Brodno, za účelom vybudovania čerpacej stanice na odkanalizovanie ZŠ Brodno – Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Bôrická cesta 107, Žilina za ponúknutú cenu (21600,– Sk)


	parc. č. KN 1938/3, orná pôda o výmere 322 m2 v k. ú. Považský Chlmec – Jozefovi Jaššovi, bytom Pod Skalkou č. 447/19, Žilina (zníženie kúpnej ceny) za cenu 400,– Sk/m2


	parc. č. KN 1486/5 zast. pl. o výmere 145 m2 v k. ú. Bytčica v zmysle geometrického plánu č. 108/2003, za účelom rozšírenia predzáhradky – Ing. Petrovi Mazákovi, bytom Piešťanská 9, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	parc. č. KN 1872/1, zast. pl. o výmere cca 19,8 m2 v k. ú. Žilina na ul. Republiky za účelom výstavby dvojgaráže Ing. Petrovi Pilarčíkovi, Csc. a Jaroslavovi Pilarčíkovi, bytom ul. Republiky č. 999/7 Žilina za cenu 800,– Sk/m2



	časť parc. č. KN 6163/3, ostat. pl. o výmere cca 500 m2 v k. ú. Žilina na ul. Lichardova, za účelom výstavby obchodnej prevádzky – firme AUTOMONT, s. r. o., ul. Murgašova 2, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	časť parc. č. KN 2951/1, pasienok o výmere cca 750 m2, za účelom výstavby sezónnej letnej prevádzky občerstvenia - Františkovi Rosnerovi, bytom Potoky 16, Žilina – Trnové za cenu 400,– Sk/m2


	časť parc. č. KN 5983, zast. pl. o výmere cca 310 m2 v k. ú. Žilina na ul. M. Rázusa za účelom zabezpečenia poriadku a čistoty pred budovou – firme DOMINO plus s. r. o., Stráňavy za cenu 600,– Sk/m2


	časť parc. č. KN 1872/1, zast. pl. o výmere cca 15 m2 v k. ú. Žilina na ul. Republiky, za účelom zabezpečenia prístupu do vnútroblokového priestoru bytového domu parc. č. KN 1872/2 – Magdaléne Gažovej, bytom Hlinská č. 9/2616, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou, že menovaná na vlastné náklady odstráni múrik z uvedenej nehnuteľnosti


	časť parc. č. KN 2514/1, zast. pl. o výmere cca 38 m2, za účelom výstavby dvoch garáží (19 m2 jedna garáž) v k. ú. Žilina na ul. Revolučná – Jane Rajmanovej, bytom Jaseňová 36, Žilina a Zuzane Rajmanovej, bytom Jaseňová 36, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	časť parc. č. KN 4906/1 o výmere cca 950 m2 v k. ú. Žilina – ul. Pod Hájom (lokalita IBV Malý Diel) za účelom výstavby rodinného domu – Ing. Stanislavovi Bažánymu, bytom Moyzesova 966/22, Žilina za cenu súdnoznaleckým posudkom 


	parc. č. KN 1479/1, ostat. pl. o výmere 3631 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania polyfunkčných obytných domov – firme West Europe Services Consulting, s. r. o., ul. Geromettu 13, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2


	parc. č. KN 7637, ostat. pl. o výmere 20550 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania polyfunkčných obytných domov – firme West Europe Services Consulting, s. r. o., ul. Geromettu 13, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2


	parc. č. KN 1472/327, zast. pl. o výmere 20 m2 – Ing. Igorovi Hellovi, bytom Petzvalova 3369/19, Žilina 

parc. č. KN 1472/326, zast. pl. o výmere 20 m2 – Ing. Rastislavovi Ťažkému, bytom J. Hronca 3365/25, Žilina 
parc. č. KN 3369/325, zast. pl. o výmere 20 m2 – Michalovi Šárayovi, bytom Petzvalova 3369/19, Žilina 
v k. ú. Závodie (ul. Petzvalova) za účelom výstavby garáží v zmysle geom. plánu č. 46/2004 za cenu 800,– Sk/m2

	časť parc. č. KN 6585/1, zast. pl. o výmere cca 800 m2 v k. ú. Žilina – ul. T. Ružičku, za účelom vybudovania polyfunkčného objektu – Milanovi Hodasovi, bytom J. Silana 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	časť parc. č. KN 6589/1, ostat. pl. o výmere cca 2000 m2 v k. ú. Žilina – ul. Komenského za účelom vybodovania polyfunkčného objektu – firme AKIN s. r. o., ul. Oslobodenia 23845, Žilina za cenu 800,– Sk/m2


	časť parc. č. KN 5146/1, zast. pl. o výmere cca 500 m2 v k. ú. Žilina – ul. Vysokoškolákov (pozemok Mestskej krytej plavárne) za účelom rozšírenia kongresového a hotelového centra – Ing. Miroslavovi Čaneckému, bytom Cesta k vodojemu 24, Žilina a Ing. Jánovi Šestinovi za cenu 1000,– Sk/m2 s podmienkou, že výstavby musí byť započatá do konca roku 2004


	parc. č. KN 2057, zast. pl. o výmere 2030 m2, parc. č. KN 2059, záhrada o výmere 70 m2, parc. č. KN 2061, záhrada o výmere 60 m2 v k. ú. Žilina, LV č. 1100 – firme PJW s. r. o., Poděbrady, L. Dostálové 776/II, ČR za cenu 2000,– Sk/m2 s podmienkou započatia výstavby v mesiaci september 2004


	parc. č. KN 2089 o výmere 232 m2

parc. č. KN 2090 o výmere 532 m2
parc. č. KN 2091 o výmere 506 m2
parc. č. KN 2092 o výmere 309 m2
parc. č. KN 2093 o výmere 160 m2
parc. č. KN 2094 o výmere 309 m2
parc. č. KN 2097 o výmere 263 m2
parc. č. KN 2099 o výmere 324 m2
parc. č. KN 2100 o výmere 212 m2
za účelom výstavby polyfunkčného objektu – firme TRANSFIN, s. r. o., Národná 16, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2 

	Výkup nehnuteľností:


	novovzniknutú parc. č. KN 4940/7, t. t. p. o výmere 20753 m2 (odčlenená z pôvodnej parcely č. KN 4940, ktorej vlastníčkami sú:
	MUDr. Ľubomíra Nováková, bytom Martinengova 4881/38, Bratislava v spoluvlastníckom podiele ½ 
	Viera A. Crout, rod. Nováková, bytom New York, U. S. A., Roorevest, Islands, 531 Main str. A. P. 1209, 10 044 N. Y. City v spoluvlastníckom podiele ½ 

par. č. KN 4940/5, t. t. p. o výmere 17799 m2, ktorej vlastníkom je Vincent Dupkala, bytom Bôrická cesta 1985/18, Žilina
za účelom výstavby AQUAPARKU v lokalite sídliska Solinky v zmysle vypracovaného geom. plánu č. 3/2004 v k. ú. Žiline za cenu súdnoznaleckým posudkom a za podmienky, že Mesto získa 80 % financií na výstavbu AQUAPARKU z fondov EÚ

	ruší


	uznesenie mestského zastupiteľstva č. 49/2003 zo dňa 09. 07. 2003 týkajúce sa vstupu Mesta do a. s. Veľkogaráže Na studničkách


	neschvaľuje


	Odpredaj nehnuteľnosti mesta: 


	parc. č. KN 7605/1, zast. pl., parc. č. KN 7605/2, zast. pl., parc. č. KN 7607, zastl. pl., parc. č. KN 7620, ostat. pl., spolu o výmere cca 4900 m2 a parc. č. KN 7673, ostat. pl., parc. č. KN 7672, zast. pl., parc. č. KN 7669, zast. pl., parc. č. KN 7666, zast. pl. spolu o výmere cca 4100 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby polyfunkčných objektov Vlčince I. a Vlčince II. – firme Pema, s. r. o., A. Zaymusa 72/8, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2



Uznesenie č. 45/2003

K návrhu na spolufinancovanie projektu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	spolufinancovanie projektu „AQUAPARK Žilina – 1. etapa“ vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu



Uznesenie č. 46/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	konštatuje, že


	motorové vozidlo Dopravného podniku mesta Žilina, s. r. o. po havárii nie je pojazdné a oprava podľa vyjadrenia súdneho znalca nie je možná, z toho dôvodu navrhujeme preradiť motorové vozidlo Peugeot 406 z používania Mesta Žilina do Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o.


	schvaľuje


	zakúpenie kvalitného motorového vozidla pre potreby Mesta Žilina



Uznesenie č. 47/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	žiada


Ing. Jána Slotu, primátora mesta:

	zaslať stanovisko Mesta vo veci prerušenia dodávky tepla Žilinskej teplárenskej, a. s.



Uznesenie č. 48/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	súhlasí


	s financovaním ubytovania, stravovania a dopravy pre zahraničných delegátov Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže do výšky 1 mil. Sk



Uznesenie č. 49/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	žiada


	aby Mestský úrad v Žiline vyvinul aktivitu za vytvorenie informačného centra na Hlinkovom námestí v termíne najneskôr do konca júla 2004



Uznesenie č. 50/2004

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	ruší


	Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina







									Ing. Ján Slota, v. r. 
								          primátor mesta Žilina 

