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z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 05. 09. 2005



Uznesenie č. 39/2005

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrole plnenia uznesení z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25. 04. 2005




Uznesenie č. 40/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	prerokovalo 


petíciu občanov proti výstavbe najvyššej budovy Žiline v mieste amfiteátra

	nesúhlasí


s obsahom uvedenej petície

	neschvaľuje


návrh na uznesenie predložené Ing. arch. Dušanom Maňákom v znení:
„Mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s výstavbou najvyššej budovy v Žiline na mieste amfiteátra na Bôriku, vzhľadom na to, že táto lokalita je nevhodná na zmienenú výstavbu, stavba nie je v súlade s územným plánom a realizuje sa aj proti vôli občanov dotknutej lokality (na základe petície si vyše tisíc Žilinčanov nepraje, aby táto stavba bola na mieste amfiteátra). Mesto Žilina v spolupráci s odborníkmi (najmä urbanistami, architektmi a dopravnými expertmi) vyberie pre túto stavbu inú lokalitu v Žiline, ktorú ponúkne investorovi.“

	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
zabezpečiť prostredníctvom oddelenia územného plánu a stavebného poriadku Mestského úradu v Žiline odbornú diskusiu s Komorou architektov Slovenska o regulatíve diela „BS amfiteáter Bôrik“ reagovať na možnosť zníženia podlažnosti z dôvodov dodržania osvetlenia a oslnenia jestvujúcich rodinných domov na Bôrickej ulici zvýšiť polyfunkciu bytových domov v prízemnej časti, prípadne druhého nadzemného podlažia zriadením obchodných jednotiek tak, ako je uvažované v štúdii



Uznesenie č. 41/2005

Správa o čerpaní rozpočtu mesta Žilina za 1. polrok 2005 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že 


	Hospodárenia mesta Žilina skončilo za 1. polrok 2005 účtovným prebytkom vo výške 51 525 tis. Sk, v ktorej je zahrnutý prebytok hospodárenia Byttermu. 

V priebehu polroka 2005 boli mestu schválené dotácie zo ŠR a účelových fondov, z toho: 
	decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík 1 365 tis. Sk
decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre školstvo 175 840 tis. Sk
decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania stavebného poriadku a ŠFRB vo výške 2 739 tis. Sk
	Účelové prostriedky boli v priebehu 1. polroka 2005 čerpané v súladu so stanoveným účelom použitia a zo strany mesta boli dodržané podmienky stanovené v uzatvorených dohodách.
Novonavrhnuté zmeny rozpočtu mesta Žiliny predpokladajú rozpočet prebytkový, v príjmovej časti vo výške 2 628 584 tis. Sk

	schvaľuje


	Správu o plnení rozpočtu mesta Žiliny za 1. polrok 2005 a zmeny rozpočtu na rok 2005 – 2. zmena
	Zvýšenie rozpočtu na oddelenie školstva pre 2. polrok 2005 o 9 655 tis. Sk




Uznesenie č. 42/2005

Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie

	Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline


	ukladá


Ing. Elene Dikošovej, riaditeľke Mestského divadla v Žiline
	predložiť Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline

Termín: 	september 2006



Uznesenie č. 43/2005

Správa o činnosti Mestskej polície Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti Mestskej polície Žilina


	ukladá


mjr. Milošovi Michelčíkovi, náčelníkovi Mestskej polície Žilina 
	predložiť Správu o činnosti Mestskej Polície Žilina

Termín: 	jún 2006


Uznesenie č. 44/2005

Správa o činnosti Dopravného podniku mesta Žiliny, s. r. o. za rok 2004
Informatívna správa o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
Návrh na zavedenie prestupného tarifu na MHD v Žiline 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Správu o činnosti Dopravného podniku mesta Žiliny, s. r. o. za rok 2004
	Informatívnu správu o plnení zročných uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva


	schvaľuje

 
	Návrh na zavedenie prestupného tarifu na MHD v Žiline


	ukladá


Ing. Jurajovi Popluhárovi, riaditeľovi DPMŽ s. r. o.
	predložiť Správu o činnosti DPMŽ s. r. o.

Termín: 	apríl 2006
Uznesenie č. 45/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 5 (Hájik)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 5 (Hájik)


	ukladá


Ing. Marianovi Januškovi, predsedovi výboru mestského zastupiteľstva č. 5 
	predložiť Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 5 (Hájik)

Termín: 	december 2006



Uznesenie č. 46/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka) 


	ukladá


p. Elene Zubajovej, predsedovi výboru mestského úradu č. 6
1. 	predložiť Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka)
	Termín: 	december 2006



Uznesenie č. 47/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 7 (Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 7 (Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota)



II. 	ukladá

p. Jozefovi Blahútovi, predsedovi výboru mestského úradu č. 7
1. 	predložiť Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 7 (Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota)
	Termín: 	december 2006



Uznesenie č. 48/2005

Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na II. polrok 2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na II. polrok 2005


	ukladá


Mestskej rade v Žiline a predsedom komisií mestského zastupiteľstva 
	vykonávať v Pláne práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na II. polrok 2005 nevyhnutné zmeny

Termín: 	31. 12. 2005



Uznesenie č. 49/2005

Návrh na voľbu prísediacich Krajského súdu v Žiline 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	volí 


	prísediacich Krajského súdu v Žilina na obdobie 2005 – 2009:
	Ing. Peter Balát, Osloboditeľov 37, Žilina

Mgr. Peter Bričkovský, Dedinská 66, Žilina – Strážov 
René Francl, Predmestská 23, Žilina
Renáta Havlová, Brodno 66, Žilina – Brodno
Milan Chovan, Dolná Trnovská 135, Žilina – Trnové
Ing. Marián Kasaj, Petzvalova 67/5, Žilina
Marianna Kaspříková, V. Spanyola 10, Žilina
Mária Mintálová, Zámocká 64, Žilina – Budatín
Veronika Pálfyová, Tulská 9/1683, Žilina
Ján Palubiak, Bajzova 16, Žilina
Prom. fil. Emil Rafaj, Bajzova 2, Žilina
Anna Turjanová, Fatranská 3100,/1 Žilina
Štefan Žiliak, J. Fándlyho 2194/31, Žilina
Daniela Bílková, Zvolenská 1/161, Žilina
Slávka Kavalierová, Piešťanská 11/21, Žilina
Viera Mičudová, Bórová 9, Žilina
Ing. Anton Melek, Komenského 51, Žilina
Ing. Juraj Kozák, J. Slottu 18, Žilina



Uznesenie č. 50/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zmenu územného plánu podľa predloženého návrhu v k. ú. Považský Chlmec




Uznesenie č. 51/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	odvoláva 


	z funkcie konateľa spoločnosti Žilina Real, s. r. o. Ing. Juraja Čermáka


	volí 


	za konateľa spoločnosti Žilina Real, s. r. o. Ing. Juraj Lichner


 

Uznesenie č. 52/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	založenie 100 %-nej dcérskej spoločnosti Mesta Žilina za účelom splnenia záväzku Mesta Žilina vyplývajúcej zo zmluvy medzi KIA MOTORS CORPORATION a Mestom Žilina zo dňa 05. 03. 2004 a zo zmluvy medzi HYUNDAY MOBIS a Mestom Žilina do dňa 05. 03. 2004.


Názov spoločnosti: 		Obytný súbor Krasňany, s. r. o.
Právna forma: 		s. r. o.
Základné imanie: 		200 000,– Sk
Sídlo spoločnosti: 		Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina
Spoločníci: 			Mesto Žilina
Výška vkladu spoločníka:	200 000,– Sk
	


	splnomocňuje


Ing. Jána Slotu, primátora mesta
	menovaním konateľa spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s. r. o.




Uznesenie č. 53/2005

Návrh na odpredaj nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	schvaľuje


	Odpredaj nehnuteľností mesta


	parc. č. KN 1286/4, zast. pl. o výmere 19 m2 pod existujúcou garážou č. s. 6220 v k. ú. Žilina, ul. J. M. Hurbana Ing. Jaroslavovi Kepusovi, bytom Baničova 31, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN 6589/15, zast. pl. o výmere 6 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 62/2005 pod trafostanicou pri polyfunkčnom dome na ul. J. Fándlyho firme SSIM s. r. o., Makovického 7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	KN parc. č. 6529/28, zast. pl. o výmere 611 m2 v zmysle geometrického plánu č. 66/2005 v k. ú. Žilina, Bajzova ul., za účelom výstavby prístupovej komunikácie, parkovacích a spevnených plôch k bytovému domu „B“ firme SSIM DEVELOPMENT, s. r. o., Makovického 7, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou vyriešenia parkovacích miest obytného domu nachádzajúceho sa oproti uvedenému pozemku do uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy.


	časť parc. č. KN2514/1, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. Moyzesova za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k svojím nehnuteľnostiam,  parc. č. KN 2498, 2497 a 2496 v k. ú. Žilina JUDr. Gabriele Bírošovej, V. Tvrdého 12, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 


	časť parc. č. KN 7633/1, ostat. pl. spolu  o výmere cca 168 m2 (7 x 24 m2 ) v k. ú. Žilina, ul. Obežná za účelom výstavby radových garáží

Mgr. Petrovi Štanskému, bytom Martinská 11, Žilina 
Vladimírovi Ľachovi, bytom Zvolenská 5, Žilina 
Monike Cebecaureovej, bytom Jaseňová 5, Žilina
Ing. Mikulášovi Koščovi, bytom  Hollého 33, Žilina 
Ing. Ladislavovi Kadovi, bytom Fatranská 8, Žilina 
Petrovi Krpcovi, bytom Fatranská 17/41, Žilina 
Ing. Kataríne Ihnatišinovej, bytom T. Vansovej 1600/5, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2 


	parc. č. KN 665/2, orná pôda o výmere 584 m2 a parc. č. KN 665/3, zast. pl. o výmer 256 m2 v k. ú. Strážov z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov Ľudmile Šoškovej, bytom Bukovinská 94/12, Žilina – Strážov zastavanú plochu o výmere 256 m2 za cenu 1,– Sk a ornú pôdu o výmere 584 m2 za cenu 800,– Sk/m2 


	časť parc. č. KN 5344/55, ostat. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Sv. Svorada a Benedikta za účelom vybudovania garáže JUDr. Martinovi Bargelovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 3, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 


	časť parc. č. KN 415/1, zast. pl. o výmere spolu o výmere cca 300 m2 v k. ú. Bytčica do spoluvlastníckeho podielu za účelom vytvorenia prístupovej cesty k svojím pozemkom (záhrady) parc. č. KN 400/1, 401, 404, 411 a 414 v k. ú. Bytčica za cenu 500,– Sk/m2

Antonovi Karikovi, bytom Borova 41, Žilina 
Františkovi Schürgerovi, bytom Svätoplukova 19, Žilina 
Jaroslavovi Mieresovi, bytom Orgovánová 32/23, Žilina 
Jánovi Jantákovi, bytom Orgovánová 24/11, Žilina 
Valérii Kotrbancovej, bytom J. Kráľa 2598, Čadca

	budovy ZUŠ ul. Dobšinského, č. s. 1614, nachádzajúcej sa na parc. č. KN 7703 zast. pl. o výmere 528 m2 spolu s pozemkom v k. ú. Žilina výberovým konaním z 3 žiadateľov: 	SIM, s. r. o., Gaštanová 48, Žilina;

LIBEX, s. r. o., Bytčianska 114, Žilina – Považský Chlmec;
AKIN, s. r. o., Oslobodenia 23/45, Žilina
za minimálnu cenu určenú znaleckým posudkom.
O výbere rozhodne komisia v zložení: 	Ing. Marian Janušek, 
						Ing. Soňa Bugáňová, 
						JUDr. Viera Urdzíková,
						PaedDr. Michal Červený, 
						Ing. Ladislav Bittšanský. 

	parc. č. KN 7847/2, ostat.pl. o výmere 171 m2 v k. ú. Žilina ul. Fatranská (pri predajni COOP JEDNOTA) v zmysle geometrického plánu č. 40/2005 pod existujúcou terasou sezónneho posedenia S.T. s.r.o., Mateja Bela 3465/85 Žilina za cenu 800,– Sk/m2 


	časť pozemku parc. č. KN 6666/1 zast. pl. o výmere cca 198 m2 (11 x 18 m2) v k. ú. Žilina, ul. Komenského za účelom výstavby 11 garáží v k. ú. Žilina, ul. Komenského 

Ing. Tiborovi Filippimu, bytom Bernolákova 26, Žilina
MUDr. Štefanovi Kohlerovi, bytom Rovňankova 5, Žilina
MUDr. Anne Smieškovej a manž., bytom V. Spanyola 34, Žilina
Mgr. Pavlovi Novotnému, bytom Tomáša Ružičku 13, Žilina
MUDr. Vladimírovi Frajkovi, bytom Fándlyho 36, Žilina
Mgr. Jane Popluhárovej, bytom Tomáša Ružičku 13, Žilina
Kataríne Gacíkovej, bytom Piešťanská 1, Žilina
Zuzane Bisákovej, bytom Bernoláková 19, Žilina
Michalovi Fraňovi, bytom Fándlyho 36, Žilina
Ing. Anne Leštinskej, bytom Fándlyho 40, Žilina
Ing. Rastislavovi Šutárikovi, bytom Fándlyho 23, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2 

	parc. č. KN 1245/13, zast. pl. o výmere 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta, pozemok pod garážou č. s. 4731 Ing. Jaroslavovi Mihaldovi, bytom F. Rupeldta 19, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN 1245/37, ostat. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. F. Ruppeldta v zmysle geometrického plánu č. 36-2005 za účelom výstavby garáže Rastislavovi Kmecovi, bytom F. Ruppeldta 1293/10, Žilina za cenu za cenu 800,– Sk/m2 za podmienok stanovených oddelením územného plánovania a stavebného poriadku menovanému v rámci stavebného konania. 


	parc. č. KN 1335/4, zast. pl. o výmere 24 m2 pod existujúcou garážou č. s. 4560 v k. ú. Žilina, ul. Hollého Paulíne Kolárikovej, bytom Hollého č. 359/3 Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN 1678/8, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého za účelom výstavby garáže Petrovi Kirnerovi, bytom Hollého č. 16 Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN 1366/9, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého za účelom výstavby garáže Mariánovi Hritzovi, bytom Pittsburgská č. 8 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


	parc. č. KN 1987/3, zast. pl. o výmere 22 m2 v k. ú. Žilina, ul. Moyzesova, pod existujúcou garážou č. s. 4489 Ondrejovi Krajíčkovi, bytom Moyzesova č. 5 Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN 4451/1, zast. pl. o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského (v areáli Stavebnej fakulty ŽU) pod prefabrikovanou garážou ev. č. 941/24. Jiřímu Barbořakovi, bytom J. Fándlyho 2163/7 Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou súhlasu kvestora Stavebnej fakulty ŽU.


	časť parc. č. KN 5735/1, zast.pl. o výmere cca 20 m2 v k. ú. Žilina, ul. Na Priekope za účelom vyriešenia vstupu do obchodných priestorov v suteréne domu vo vlastníctve menovaného parc. č. KN 295 Roman Adamica, bytom Na Priekope 51/113 Žilina za cenu 1 000,– Sk/m2. 


	časť parc. č. KN 620/1, zast.pl. o výmere cca 150 m2 v k. ú. Mojšová Lúčka priliehajúci k pozemku existujúceho záhradného domčeka vo vlastníctve menovaného, parc. č. KN 620/2 a 620/3 v k. ú. Mojšová Lúčka Ľubomírovi Maruňákovi, bytom Námestie Ľ. Fullu 10, Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


	parc. č. KN 1391/54, zast.pl. o výmere 48 m2 v k. ú. Bytčica, Jantárová ul., za účelom zväčšenia pozemku určeného pre výstavbu rodinného domu parc. č. KN 1391/6  v k. ú. Bytčica Lucii Gajdošíkovej, bytom Tatranská 12 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 



	časť parc. č. KN 752/7, zast.pl. o výmere cca 0,5 m v k. ú. Závodie, Nábrežie Rajčanky (príp. zámenu za rovnako veľkú časť pozemku z parc. č. KN 728/2) za účelom prístavby a stavebných úprav rodinného domu vo svojom vlastníctve parc. č. KN 728/1 a 728/2 v k. ú. Závodie Ing. Michalovi Sibilovi, bytom Nábrežie Rajčanky 422/6 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


	parc. č. KN 3272/6, zast. pl. o výmere 676 m2   

	parc. č. KN 3272/7, zast. pl. o výmere 528 m2 
	parc. č. KN 3273/3, zast. pl. o výmere 627 m2 
	parc. č. KN 3246/4, zast. pl. o výmere 801 m2 
bytový dom č. s. 569, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN 3274/1, zast.pl. o výmere 766 m2 spolu s pozemkom 
	parc. č. KN 3241, zast.pl. o výmere 36 m2 
	v k. ú. Žilina v zmysle vypracovaného geometrického plánu č. 39/2005 za účelom výstavby hotela „Holiday In“
	PANORÁME  ŠPORT HOTEL, a. s., Uhoľná 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou výstavby náhradných adekvátnych bytov príp. uzatvorením zmluvy o financovaní náhradných bytov.

	zníženie ceny časti pozemku parc. č. KN 7637/2, ostat.pl. o výmere 2346 m2, ktorý bol odsúhlasený na odpredaj  uznesením č.88/2004 MZ zo dňa 6.12.2004 vo výške 1000,– Sk/m2. 

	Petrovi Hemčíkovi, bytom Bulharská 23/3 Žilina na cenu 800,– Sk/m2. 

	časť parc. č. KN 5775/1, zast.pl. o výmere cca 27 m2 v k. ú. Žilina, ul. Milcova, za účelom vybudovania bezbariérového vstupu do penziónu č. s. 787 vo vlastníctve menovaného Jozef Machciník, bytom Nový Domov č. 519/21 Žilina – Trnové za cenu 1 000,– Sk/m2. 


	parc. č. KN 998/53, zast. pl. o výmere 118 m2 v k. ú. Žilina v zmysle geometrického plánu č. 998/53 v k. ú. Žilina, ul. Hálkova za účelom upravenia plochy s výsadbou zelene IZOPUR s.r.o., Hálkova 26 Žilina za cenu 800,– Sk/m2. 


	časť parc. č. KN 5194/3, zast. pl. o výmere cca 3500 m2 v k. ú. Žilina , Obchodná ul. za účelom zväčšenia dištančnej vzdialenosti medzi vonkajším oplotením stavebného pozemku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s. Bratislava za cenu určenú znaleckým posudkom. 


	parc. č. KN 1891/8, zast.pl. o výmere 16 m2 v k. ú. Žilina, ul. Kukučínova za účelom výstavby garáže Pavol Mišenčík, bytom M. R. Štefánika 988/12 Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN 1472/1 o výmere 270 m2 v k. ú. Závodie za účelom výstavby polyfunkčného objektu – Jozefovi Bilíkovi, bytom Gerlachovská 8/17, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.




	časť parc.č. KN 6540/9 o výmere 890 m2 v k. ú. Žilina za účelom výstavby bytového domu – firme Vegastav s. r. o., Hlinská 8315/20 A, Žilina za cenu 800,– Sk/m2 s podmienkou výstavby vlastných garáží.


	parc. č. KN 3255/37, KN 3255/38 zast. pl. spolu o výmere 807 m2 v k. ú. Žilina za účelom bytovej výstavby – Tiborovi Kočutovi a Petre Kočutovej, bytom Kysucká 8, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť PK parc. č. 229, roľa o výmere 156 m2, ktorej zodpovedajú 3/9 z celkovej výmery 468 m2 v k. ú. Zádubnie v zmysle geom. plánu č. 6/2004 zo dňa 04. 03. 2004 a časť PK parc. č. 225, roľa o výmere 359 m2, ktorej zodpovedajú 3/6 z celkovej výmery 719 m2 v k. ú. Zádubnie v zmysle geom. plánu č. 52/2005 zo dňa 19. 07. 2005 – Ladislavovi Belancovi, bytom Zádubnie 173 za cenu 100,– Sk/m2.


	zámenu pozemkov


	parc. č. KN 5194/2, zast. pl. o výmere 1162 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Slovak Telecom a. s., Námestie slobody 6, Bratislava zameniť za parc.č . KN 7927, zast. pl. o výmere 4849 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Mesta Žilina. Rozdiel vo výmere 3687 m2 mesto odpredá za cenu 1500,– Sk/m2.


	parc. č. KN 5987/2, zast. pl. o výmere 16 m2 v k. ú. Žilina, na ktorej sa nachádza časť budovy vo vlastníctve Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., odštepný závod Žilina


	vysporiadanie vlastníckych vzťahov v k. ú. Žilina, (pri Rajčianke), nakoľko sa na pozemkoch vo vlastníctve Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. nachádza budova Mesta Žilina, č. s. 3618  Meniareň č. 3, parc.č.KN 3748/14, zast. pl. o výmere 280 m2 a dvor parc.č.KN 3748/15, zast. pl. o výmere 111 m2 v zmysle geometrického plánu č. 24/2005. 

	kúpa


	parc. č. KN 1197/1, záhrada o výmere 1349 m2,

	parc. č. KN 1198, zast. pl. o výmere 1084 m2,
	parc. č. KN 1200/1, zast. pl. o výmere 1222 m2,
	parc. č. KN 1200/2, zast. pl. o výmere 189 m2, 
	parc. č. KN 1203, zast. pl. o výmere 152 m2, 
do majetku Mesta od spoločnosti KLF – ZVL OMNIA a. s., so sídlom Na Stanicu 22, Žilina za cenu 500,– Sk/m2. Úhrada kúpnej ceny bude vykonaná vzájomných zápočtom nedoplatku na dani z nehnuteľností. 

	nesúhlasí 


	s odpredajom nehnuteľností mesta:


	časť parc. č. KN 2018/1, zast. pl. o výmere cca 24 m2 v k. ú. Žilina, ul. Republiky za účelom výstavby garáže Ing. Danielovi Gažovi, bytom Moyzesova 1, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	neknihovaná časť parc. č. 5823 o výmere cca 410 m2 za účelom zabezpečenia prístupu k areálu firmy – DOSS s. r. o., Bôrická cesta 103, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN 5734/2 o výmere 20 m2 v zmysle geom. plánu č. 22/2003 v k. ú. Žilina za účelom odstavovania zásobovacích vozidiel pre Dom nábytku – firme RIMEX s. r. o., J. Kalinčiaka 22, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN 7981, ostat. pl. o výmere cca 1200 m2 v k. ú. Žilina firma Garáže, s. r. o., Bôrická cesta 107, Žilina.


	časť parc. č. KN 5132/6, ostat.pl. o výmere cca 270 m2 za účelom vybudovania prístupu k svojmu rodinnému domu a pozemku parc. č. KN 5132/76 a 5132/35 v k. ú. Žilina, Cesta k Paľovej búde Marián Kočiš, bytom Trnavská 1358/15 Žilina




Uznesenie č. 54/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na spolufinancovanie „Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Integrovaný systém odpadového hospodárstva Mesta Žilina“ vo výške 5 % celkových oprávnených nákladov, t. j. 5263,16 €.



Uznesenie č. 55/2005

Návrh na úpravu platov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh na úpravu platov podľa predloženého návrhu




Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005

Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dani z ubytovania 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky 



	schvaľuje


	Zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dani z ubytovania 



	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dani z ubytovania vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 	08. 09. 2005



Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005

Návrh všeobecne záväzného nariadenia – Trhový poriadok

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenia – Trhový poriadok 


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia – Trhový poriadok vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta na dobu 15 dní

Termín: 	08. 09. 2005




	

									Ing. Ján Slota
								     primátor mesta Žilina


