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z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25. 04. 2005



Uznesenie č. 17/2005

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o plnení zročných uznesení z 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva




Uznesenie č. 18/2005

Správa o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2004 a schválení záverečného účtu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu a hospodáreniu mesta Žilina za rok 2004


	konštatuje, že


	Hospodárenie mesta Žilina za rok 2004 skončilo účtovným prebytkom vo výške 159 239 tis. Sk, pričom tento prebytok predstavujú nevyčerpané účelové zdroje zo ŠR

Účelové zdroje zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a účelových fondov boli použité v súlade s účelom určenia

	schvaľuje


	Správu o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za rok 2004 a záverečný účet

Návrh na finančné vysporiadanie za rok 2004 podľa prílohy č. 1

	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	Vykonať zmeny rozpočtu mesta Žilina na rok 2005 vyplývajúce z finančného vysporiadania za rok 2004 na základe prílohy č. 1 a 2




Uznesenie č. 19/2005

Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie 2004/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o priebehu zimnej údržby miestnych komunikácií za obdobie 2004/2005


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	Predložiť Informatívnu správu o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 2005/2006

Termín: 	31. 10. 2005



Uznesenie č. 20/2005

Informatívna správa o súčasnom stave detských jaslí na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o súčasnom stave detských jaslí na území mesta


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	Predložiť Správu o súčasnom stave a využití detských jaslí na území mesta

Termín: 	30. 04. 2006



Uznesenie č. 21/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 3 (Solinky)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 3 (Solinky)


	ukladá


PaedDr. Michalovi Červenému, predsedovi výboru mestského zastupiteľstva č. 3
	Predložiť Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 3

Termín: 	31. 12. 2006

	žiada


Ing. Jána Slotu, primátora mesta,
aby sa písomne obrátil na všetky zodpovedné inštitúcie o vyriešenie problému „Stavba Obchodné centrum Solinky“, ktoré ohrozuje životy obyvateľov Žiliny



Uznesenie č. 22/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 4 (Vlčince) 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	berie na vedomie


	Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 4 (Vlčince)


	ukladá


JUDr. Karolovi Gordíkovi, predsedovi výboru mestského zastupiteľstva č. 4
	Predložiť Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 4

Termín: 	31. 12. 2006
		
	Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	Vypracovať návrh na riešenie možnosti zriadenia útulkov pre psov 

V spolupráci s mestskou políciou zabezpečiť kontrolu všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa chovu a držania psov, udržiavaní verejného poriadku a čistoty v meste a miestnej dani za psov. 



Uznesenie č. 23/2005

Návrh na odpredaj nehnuteľností 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta:


1) 	neknihovanej parcely 2944/3 v k. ú. Žilina, ul. Pri celulózke o výmere 19 m2 Marte Babíkovej, bytom Borová 36/43, Žilina za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov za cenu 800,– Sk/m2 

2) 	časť parc. č. KN 5734, zast. pl. o výmere cca 10 m2 v k. ú. Žilina, ul. Dolný Val Miroslavovi Zelinkovi, bytom Na Priekope 110/41, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2 

3) 	časť parc. č. KN 472/1, zast. pl. o výmere cca 18 m2 v k. ú. Bytčica Jaroslavovi Dojčiakovi, bytom Bajzova 2415/24, Žilina za cenu 500,– Sk/m2

4) 	parc. č. KN 6512/10, ostat. pl. o výmere 148 m2 v zmysle geometrického plánu   č. 34-2005 v k. ú. Žilina, ul. Bajzova  za účelom rozšírenie svojej nehnuteľnosti Jozefovi Valockému GEKO, Francúzskych partizánov 17, Vrútky za cenu 1000,– Sk/m2

5) 	časť parc. č. KN 6612/1, ostat. pl. o výmere 29 m2 v k. ú. Žilina, ul. A. Bernoláka za účelom prístavby osobného výťahu na bezbariérový prístup do objektu AMAZONKE – Kamilovi Ďurišovi, A. Bernoláka 41, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s vecným bremenom prístavby osobného výťahu na bezbariérový prístup do objektu 

6) 	parc. č. KN 1472/344, zast. pl. o výmere 100 m2 v k. ú. Závodie v zmysle geometrického plánu č. 1/2005 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k prevádzkovému objektu č. s. 1107 v ich vlastníctve a parc. č. KN 1472/349, zast. pl. o výmere 432 m2 v zmysle geometrického plánu č. 2/2005 pre GREMA a spol. – Pavol Greguš, A. Rudnaya 66, Žilina za cenu 500,– Sk/m2 

7) 	parc. č. KN 7808/3, zast. pl. o výmere 209 m2 v k. ú. Žilina, ul. Martinská za účelom vytvorenia športoviska GROSLOG s. r. o., ul. A. Rudnaya 9/A, Žilina za cenu 150,– Sk/m2 s podmienkou zriadenia vecného bremena pre ZŠ Martinská ktorá bude bezplatne uvedený areál využívať v dopoludňajších hodinách počas školského roka 

8) 	parc. č. KN 2193/5, ostat. pl. o výmere 1488 m2 v zmysle geometrického plánu č. 14/2005 v k. ú. Žilina, Hlboká cesta MATE s. r. o., Kamenná cesta 19, Žilina za cenu 200,– Sk/m2  

 9) 	budova ZŠ Oravská 11, č. s. 3242, na parc. č. KN 4758/6, budovy a stavby nachádzajúce sa na parc. č. KN 4758/11, 4758/7 v k. ú. Žilina, Hliny VI firme HLAVA s. r. o., so sídlom Oravská cesta 11, Žilina za cenu 4,1 mil. Sk s podmienkou, že do dvoch rokov bude rovnaká čiastka preinvestovaná do uvedenej stavby. S podmienkou, pokiaľ ostane v prevádzke súčasná ZŠ, normatív na žiaka sa rozdelí medzi mzdy zamestnancov tejto školy a ostatné finančné prostriedky na prevádzku budovy 

10)	nebytový priestor na parc. č. KN 6677/1, zast. pl. o výmere 24 m2 vk. ú. Žilina, Hliny I, za účelom uskladnenia náradia, táborníckeho vybavenia a ďalších pomôcok pre skautskú činnosť Slovenskému katolíckemu skautingu, Predmestská 1, Žilina za 1,- Sk

11)	časť parc. č. KN 1472/153 a 1472/208 spolu o výmere cca 3500 m2, ktorá bude upresnená geom. plánom v k. ú. Závodie, Hájik za účelom vybudovania polyfunkčnej budovy spolu s priestorom parkovacích garáží pod objektom firme Cda Consulting, Sládkovičova 13, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou vybudovania priestoru pre obchod s potravinami a služby

12)	parc. č. KN 1834 o výmere 1480 m2 v k. ú. Žilina Rímskokatolíckej cirkvi Žilina – Solinky, Farnosti Dobrého pastiera za účelom vybudovania polyfunkčného ihriska za cenu 1,– Sk

13)	MŠ Brodno č. s. 168, postavená na parc. č. KN 361, zast. pl. o výmere 1972 m2 v k. ú. Brodno spolu s uvedeným pozemkom firme HVIEZDA s. r. o. za cenu 1,6 mil. Sk s vecným bremenom vyriešenia bytovej otázky obyvateľky bývajúcej v uvedenej nehnuteľnosti 

14)	MŠ Žilinská Lehota č. s. 41, postavená na pozemku parc. č. KN 1, zast. pl. o výmere 745 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. ú. Žilinská Lehota Emílii Beňovej za cenu 700 tis. Sk

15)	dom č. s. 1602, postavený na parc. č. KN 5453/14, zast. pl. o výmere 765 m2 spolu s uvedeným pozemkom, budovu práčovne a čistiarne parc. č. KN 5453/16, zast. pl. o výmere 1959 m2 spolu s uvedeným pozemkom, parc. č. KN 5453/1, zast. pl. o výmere 9080 m2, parc. č. KN 5453/15, zast. pl. o výmere 49 m2, parc. č. KN 5453/13, zast. pl. o výmere 535 m2, parc. č. KN 5453/17, zast. pl. o výmere 142 m2 firme Slovben za cenu 12 mil. Sk, ktorá bude uhradená do 15 dní odo dňa podpisu  zmluvy

16)	administratívna budova č. s. 767, postanená na pozemku parc. č. KN 1963, zast. pl. o výmere 852 m2 spolu s pozemkom a parc. č. KN 1964, zast. pl. o výmere 182 m2 v k. ú. Žilina Martine Špičkovej za cenu 6 mil. Sk, ktorá bude uhradená do 15 dní odo dňa podpisu  zmluvy

17)	ZŠ na ul. Moskovská, č. s. 1675, postavená na pozemku parc. č. KN 7638, zast. pl. o výmere 4716 m2 spolu s pozemkom a pozemok parc. č. KN 7639, zast. pl. o výmere 14 643 m2 v k. ú. Žilina, okrem tepelnej stanice VS3, vrátane pozemku, na ktorom je postavená firme APARTMENT DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom Mariánske námestie 30/5, Žilina za cenu 25 mil. Sk s podmienkou, že predmetné pozemky budú využité na bytovú výstavbu 

18)	parc. č. KN 4840/4 o výmere 2187 m2 a parc. č. KN 4840/5 o výmere 2756 m2, ktoré sú okrajovými časťami bývalého amfiteátra na Bôrickej ceste firme GLOBAL – ZA, a. s., so sídlom Mariánske námestie 30/5, Žilina za cenu 500,– Sk/m2, ktoré budú slúžiť ako prístupové komunikácie 



Uznesenie č. 24/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Uzatvorenie zmluvy na kúpu pozemkov potrebných na realizáciu Projektu regionálneho rozvoja súvisiaceho s plnením investičnej zmluvy medzi Slovenskou republikou, Mestom Žilina a KIA Motors Slovakia v rozsahu najviac 19 ha vo vzdialenosti do 5 km od závodu KIA a v cenu do 1200,– Sk/m2 

Založenie obchodnej spoločnosti ŽILINA REAL, s. r. o., kde bude jediným spoločníkom Mesto Žilina, základné imanie 200 000,– Sk so sídlom Žilina, Námestie obetí komunizmu 1



Uznesenie č. 25/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na pomenovanie ulíc a námestia v meste Žilina


	súhlasí


	s vybudovaním námestia a zakúpenie busty Jána Pavla II.


	ukladá 


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	predložiť podrobný rozpočet na vybudovanie Námestia Jána Pavla II.




Uznesenie č. 26/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vyjadruje


plnú podporu zamestnancom Nemocnice s poliklinikou v Žiline k ich výzve k vláde SR. Mestské zastupiteľstvo v Žiline považuje za neúnosné ďalšie zadlžovanie nemocnice, tlaky veriteľov a exekútorov, ktoré sú neúnosné a vedú ku kolapsu

	žiada


NR SR – Výbor zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva a vládu SR urýchlene vyriešiť transformáciu Žilinskej NsP s dôrazom na komplexné oddlženie nemocnice



Uznesenie č. 27/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	oceňuje


matky, ktoré zodpovedne vychovali 4 a viac detí, ktoré budú prijaté na Starej radnici mesta dňa a 8. mája 2005 primátorom mesta a poslancami mestského zastupiteľstva



Uznesenie č. 28/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vyjadruje


hlboké rozhorčenie nad nepravdivými vyhláseniami ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona, ktorý označil prácu Mestského úradu v Žiline, predovšetkým stavebného úradu v Žiline, ako aj prácu Žilina Investu a Gov Investu 1 a Gov Investu 2 za nedostatočnú, pretože podľa jeho vyhlásení, títo pracovníci v počiatočnom štádiu výstavby automobilky KIA-MOBIS neurobili všetko pre urýchlený výkup pozemkov.
Pravý opak je pravdou.
Zamestnanci všetkých horeuvedených zložiek mesta Žiliny v danom čase vyvinuli maximálne úsilie pre to, aby tieto pozemky boli vo veľmi krátkom čase vykúpené v zmysle zákona pre kórejskú stranu.
Ostro protestujú proti opakovaným vyjadreniam ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona, ktorý týmto spôsobom  neustále dehonestuje ich prácu.



Uznesenie č. 29/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	rekonštrukciu ciest v meste Žilina – ul. Tajovského, Obvodovej, Veľký diel, Vysokoškolákov, Komenského a Májová v rozpočtových nákladoch výške 14 mil. Sk




Uznesenie č. 30/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	poveruje 


	Ing. Jána Slotu, primátora mesta, aby sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní vo veci riešenia vandalizmu a ničenia majetku mesta, najmä kanalizačných poklopov 




Uznesenie č. 31/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	podporu formou dotácie pre budovanie kostola v Zástraní podľa finančných možností Mesta




Uznesenie č. 32/2005 

Rokovací poriadok Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline na ochranu verejného záujmu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Rokovací poriadok Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline na ochranu verejného záujmu




Uznesenie č. 33/2005

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005

Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	konštatuje, že


	k návrhu nariadenia neboli fyzickou ani právnickou osobou zaslané žiadne pripomienky


	schvaľuje 


	Zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 	do 30. 04. 2005



Uznesenie č. 34/2005

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina „Obytný súbor IBV Malý diel“

Všeobecne záväzné nariadenie o Záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina „Obytný súbor IBV Malý diel“

	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia o Záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina „Obytný súbor IBV Malý diel“ vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 	do 30. 04. 2005






									Ing. Ján Slota
								    primátor mesta Žilina

