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z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17. 01. 2007


Uznesenie č. 6/2007

K personálnym zmenám v obchodných spoločnostiach s podielom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	predložené personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s podielom Mesta Žilina


	žiada 


	Ivana Harmana, primátora mesta

	vykonať príslušné personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s podielom 	Mesta 	Žilina podľa schváleného predloženého návrhu v znení:

	Mestský hokejový klub, a. s.

do predstavenstva namiesto predsedu predstavenstva Mgr. Petra Juráša za mesto Mgr. Jozefa Kubíka, namiesto Ing. Juraja Čermáka CSc. za mesto Ing. Petra Šoltésa, namiesto MUDr. Štefana Zelníka za mesto Ing. Jána Barčáka, do dozornej rady namiesto predsedkyne dozornej rady JUDr. Ľuboslavy Vendrinskej za mesto Petra Fiabáneho, namiesto Ing. Ivety Chodelkovej za mesto Ing. Pavla Požoniho, namiesto Ing. Soni Bugáňovej za mesto MUDr. Juraja Popluhára Phd.

	Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o.

namiesto konateľov Ing. Juraja Popluhára a Ing. Albína Staneka za mesto Ing. Igora Gubalu

	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

splnomocniť v konaní a zastupovaní mesta Žilina ohľadom spoločnosti namiesto štatutára Žiliny primátora Ivana Harmana štatutára Michala Horeckého, vrátane jeho účasti v Dozornej rade spoločnosti za mesto Žilina

	Žilina Invest, Govinvest I, Govinvest II

namiesto Ing. Juraja Čermáka za mesto Ing. Mikuláša Kačaljaka

	Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o.

namiesto Daniela Kováčika za mesto Ing. Pavla Kropitza

	Žilina Real, s. r. o., Obytný súbor Krasňany, s. r. o.

namiesto Ing. Juraja Lichnera za mesto Mgr. Martina Šafárika

	Žilinské komunikácie, a. s. 

namiesto Ing. Ivana Mokrého do predstavenstva za mesto Ing. Vladimíra Baránka, namiesto Ing. Soni Bugáňovej do dozornej rady za mesto Ing. Martin Súkupčák

	Garáže Žilina, a. s.

v predstavenstve namiesto Ing. Mariána Januška za mesto zástupcu primátora Michala Horeckého, namiesto JUDr. Karola Gordíka za mesto Ing. Viliama Mikuláša, v dozornej rade namiesto JUDr. Viery Urdzíkovej za mesto Mgr. Martina Valkyho

	ukladá


	predstavenstvu Mestského hokejového klubu a. s. 

	predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva základnú predstavu 	o fungovaní MsHK a následne do 2 mesiacov predložiť celkový model 	štruktúry a riadenia MsHK



Uznesenie č. 7/2007

K informácii o návrhu na zriadenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	informáciu o návrhu na zriadenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.


	žiada 


Ivana Harmana, primátor mesta
	poveriť zamestnanca mesta funkciou hlavného architekta mesta Žilina.


	schvaľuje, že 


	Útvar hlavného architekta zastupujúci mesto Žilina sa v územnom a stavebnom konaní bude vo svojich vyjadreniach do schváleného nového územného plánu mesta riadiť posledným platným Územným plánom sídelného útvaru Žilina, (ďalej len ÚPN – SÚ Žilina) spracovaným Stavoprojektom Žilina, schváleným uznesením Vlády SSR č. 352/78 zo dňa 29. 11. 1978 a následne dopracovaného v júni 1980, vrátane všetkých následných doplnkov a zmien schválených Mestským zastupiteľstvom v Žiline a nariadeniach o záväzných častiach ÚPN – SÚ Žilina č. 3/1994.


	ukladá


	poverenému hlavnému architektovi mesta Žilina

vypracovať návrh na zriadenie Útvaru hlavného architekta mesta s určením jeho predmetu činnosti a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v mesiaci február 2007.
	


Uznesenie č. 8/2007

K delegovaniu zástupcov do rady školy

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	zoznam stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

zoznam základných škôl v pôsobnosti Mesta Žilina
zoznam materských škôl v pôsobnosti Mesta Žilina

	ukladá


	Mgr. Petrovi Fiabáne

koordinovať a zabezpečiť delegovanie zástupcov (poslancov) mestského zastupiteľstva do rady školy

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu

chýbajúci počet delegovaných zástupcov školských rád doplniť z radov zamestnancov Mesta – Mestského úradu v Žiline

	splnomocňuje


	Ivana Harmana, primátora mesta Žilina

delegovať do školských rád poslancov mestského zastupiteľstva v súlade so zák. 596/2003 Z. z. a podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení. 







Uznesenie č. 9/2007

K návrhu na vykonanie ekonomického a právneho auditu Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


	vykonanie ekonomického a právneho auditu Mesta Žilina


	žiada


	Ivana Harmana, primátora mesta Žilina

		zabezpečiť vykonanie ekonomického a právneho auditu v cene do 5 mil. Sk


Uznesenie č. 10/2007

K plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady na 1. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Plán práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady na 1. polrok 2007


	ukladá


	Mestskej rade

vykonávať nevyhnutné zmeny v plánoch práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady

	Predsedom komisií

predložiť plán práce komisií na 1. polrok 2007 mestskému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní
		Termín: 	do 16. 02. 2006


Uznesenie č. 11/2007

K výstavbe nájomných bytov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Výstavbu nájomných bytov v bytových domoch E7 – 32 b. j., H5 – 21 b. j., H11 – 21 b. j., H12 – 21 b. j. a príslušnej technickej vybavenosti na sídlisku Žilina – Hájik 2. stavba

Financovanie nájomných bytov v bytových domoch E7, H5, H11, H12 a technickej vybavenosti Žilina Hájik – 2. stavba, bude zabezpečené cestou dotácií v zmysle výnosu MVaRR SR zo 07. 12. 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, úvermi a dotáciami ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania a z rozpočtu Mesta Žilina. 
Žiadané dotácie v zmysle výnosu MVaRR SR zo 07. 12. 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania na obstarávanie nájomných bytov a technickej vybavenosti budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške 
-	32 nájomných bytov v bytovom dome E7			11 093 000,– Sk
-	21 nájomných bytov v bytovom dome H5			  7 342 000,– Sk
-	42 nájomných bytov v bytových domoch H11 a H12	14 685 000,– Sk
-	technickú vybavenosť k bytovému domu E7		  1 265 000,– Sk
-	technickú vybavenosť k bytovému domu H5		     693 000,– Sk
-	technickú vybavenosť k bytovým domom H11 a H12	  1 146 000,– Sk
4. 	Žiadané úvery a dotácia ŠFRB v zmysle zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania budú podľa Zmluvy o dielo, maximálne vo výške: 
-	32 nájomných bytov v bytovom dome E7
		úver							33 112 000,– Sk
		dotácia na byty ZŤPO				     170 000,– Sk
- 21 nájomných bytov v bytovom dome H5	
		úver							21 945 000,– Sk
		dotácia na byt ZŤPO					       85 000,– Sk
- 42 nájomných bytov v bytových domoch H11 a H12
			úver							43 888 000,– Sk
		dotácia na byty ZŤPO				     170 000,– Sk
5. 	Doba splatnosti úverov ŠFRB je 30 rokov s úrokovou sadzbou vo výške 1,0 %.
6. 	Ručenie za úvery bude zabezpečené majetkom mesta Žilina. 
7. 	Mesto Žilina zachová nájomný charakter bytov v bytových domoch E7, H5, H11 a H12 Žilina Hájik 2. stavba po dobu najmenej 30 rokov. 
		


Uznesenie č. 12/2007

K plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 1. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

		schvaľuje


	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 1. polrok 2007








Uznesenie č. 13/2007

Zmena rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	bod 6 v § 6 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bol doplnený uznesením č. 11/2004 Mestského zastupiteľstva v Žiline, zo dňa 23. 02. 2004 v nasledovnom znení: 

Materiály na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve môžu byť v prípade potreby a nutnosti predložené primátorom mesta priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva. 



Uznesenie č. 14/2007

K preskúmaniu doterajšieho postupu príslušných orgánov mesta pri konaniach a vyjadreniach pri investičnej akcii AUPARK

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	žiada


	Ivana Harmana, primátora mesta

o preskúmanie doterajšieho postupu príslušných orgánov mesta pri konaniach a vyjadreniach pri investičnej akcii AUPARK-u na Štúrovom námestí. Zároveň požaduje, aby zámer výstavby v tejto lokalite bol v zmysle platného stavebného zákona a súvisiacich vyhlášok riešený dielčou zmenou územného plánu mesta, pretože podľa platných územno-plánovacích dokumentov mesta má pozemok aj naďalej funkciu pešej plochy Námestia Ľudovíta Štúra s podzemným parkoviskom. 








									Ivan Harman
							                primátor mesta Žilina


