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Uznesenie z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konanom dňa 24. 10. 2005


Uznesenie č. 56/2005

Mestský športový klub telesne postihnutých

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

súhlasí

	so zriadením Mestského športového klubu telesne postihnutých

s poskytnutím priestorov (3-5 kancelárií)
s poskytnutím ročnej dotácie vo výške 200 tis. Sk



Uznesenie č. 57/2005

K personálnemu zloženiu orgánov spoločností Govinvest I, s. r. o., Govinvest II, s. r. o. a Žilina Invest, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	odvoláva 


	z funkcie konateľa spoločností Govinvest I, s. r. o., Govinvest II, s. r. o. a Žilina Invest, s. r. o. 

Ing. Stanislava Vinca, bytom Abovská 1, Košice

	menuje


1. do funkcie konateľa spoločností Govinvest I, s. r. o., Govinvest II, s. r. o. a Žilina Invest, s. r. o. 
Dr. Stanislava Grobára, bytom Karpatská 1, Košice

	poveruje


	Ing. Jána Slotu, primátora mesta Žilina, ako jediného spoločníka spoločností Govinvest I, s. r. o., Govinvest II, s. r. o., ktorý vykonáva v týchto spoločnostiach funkciu valného zhromaždenia a ako spoločníka spoločnosti a Žilina Invest, s. r. o. vykonaním všetkých úkonov súvisiacich s odvolením a vymenovaním konateľa v spoločnostiach Govinvest I, s. r. o., Govinvest II, s. r. o. a Žilina Invest, s. r. o. 




Uznesenie č. 58/2005

Obytný súbor Krasňany, s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	uzatvorenie „Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Žilina a obcou Krasňany“ 


	poveruje


Ing. Jána Slotu, primátora mesta
	k podpisu predmetnej zmluvy.




Uznesenie č. 59/2005

Petícia občanov proti výstavbe obytného súboru Hliny VIII

Mestské zastupiteľstvo v Žilina

	berie na vedomie 


	vyjadrenie petičného výboru proti výstavbe bytového súboru Hliny VIII – Nové bývanie.


	nesúhlasí 


	s obsahom petície obyvateľov sídliska Hliny VIII na základe stanoviska riaditeľky ZŠ Hliny VIII, prípravy vybudovania nového ihriska a potreby vybudovania bytového domu. 




Uznesenie č. 60/2005

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrole plnenia uznesení z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 5. septembra 2005




Uznesenie č. 61/2005

Návrh na realizáciu bezodplatného prevodu podielu akcií spoločnosti Letisko Žilina, a. s. na Mesto Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	súhlasí 


	s realizáciou bezodplatného prevodu 33 %-ného podielu akcií spoločnosti Letisko Žilina, a. s. na Mesto Žilina




Uznesenie č. 62/2005

Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta


	ukladá


Dušanovi Kucharíkovi, riaditeľovi Mestskej krytej plavárne
	predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne

Termín: 	31. 10. 2006



Uznesenie č. 63/2005

Správa o činnosti Športcentra, príspevkovej organizácie mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti Športcentra, príspevkovej organizácie mesta


	ukladá

Ľubomírovi Knapcovi, riaditeľovi Športcentra
	preložiť Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Správu o činnosti Športcentra

Termín: 	31. 10. 2006



Uznesenie č. 64/2005

Správa o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 8 (Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie a Zástranie)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 8 


	ukladá


Antonovi Gažicovi, predsedovi výboru mestského zastupiteľstva č. 8
	predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Správu o činnosti výboru mestského zastupiteľstva č. 8

Termín: 	31. 12. 2006



Uznesenie č. 65/2005

Informatívna správa o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období


	ukladá


Ing. Miroslavovi Adámkovi, prednostovi mestského úradu
	predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie 2005/2006

Termín: 30. 04. 2006



Uznesenie č. 66/2005

Návrh na odpredaj nehnuteľností mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje

	Odpredaj nehnuteľností mesta: 


	parc. č. KN-C 1472/359, zast. pl. o výmere 187 m2 v zmysle geometrického plánu č. 14/2005 v k. ú. Závodie (Hájik) pod budúcou stavbou plynovej kotolne K6 zabezpečujúcej vykurovanie a prípravu TÚV pre bloky E6, E7, E8, H5, H6, H7, H8, H10 Byttermu, a. s. Žilina za cenu 200,– Sk/m2. 


	časť parc. č. KN-C 5734/1, zast. pl. o výmere cca 40 m2 v k. ú. Žilina, ul. Dolný Val pre účely obsluhy polyfunkčného domu a prevádzky tlačiarne Ing. Pavlovi Vnukovi, bytom Sirotárska 2, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	- parc. č. KN-C 7944, zast. pl. o výmere 89 m2 pod existujúcou trafostanicou č. 155 (ul. Osiková),

 - časti pozemku parc. č. KN-C 7943, ostat. pl. o výmere cca 30 m2 
časti pozemku parc. č. KN-C 7941, zast. pl. o výmere cca 14 m2 
z dôvodu zatekania do objektu trafostanice,
 - časti pozemku parc. č .KN-C 8093, ostat.pl. o výmere cca 22 m2 
časti pozemku parc. č. KN-C 8098, zast. pl. o výmere cca 14 m2 
z dôvodu úpravy strechy na objekte trafostanice č. 177 (ul. Javorová)  
pozemky v k. ú. Žilina Stredoslovenskej energetike, a. s. Žilina za cenu 2000,– Sk/m2.

	parc. č. KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady Ing. Soni Jarošincovej, bytom Baničova 3392/29, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc.č.KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom zachovania záhrady Anne Čapkovej, bytom Suvorovova 2677/17 Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc. č. KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže Ing. Ján Smrž, CSc., bytom Dubová 2 Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 7930/47, zast.pl. o výmere 2418 m2 a parc. č. KN-C 7930/48, zast. pl. o výmere 264 m2 v k. ú. Žilina (poliklinika Vlčince) za účelom zriadenia prístupových a zásobovacích komunikácií firme INTEC PHARMA s.r.o., Bratislava za cenu 100,– Sk/m2.


	parc. č. KN-C 4886/2, zast. pl. o výmere cca 200 m2 v k. ú. Žilina, ul. Svätoplukova za účelom skultúrnenia pozemku MUDr. Štefanovi Baďurovi, bytom Svätoplukova 12, Žilina za cenu 500,– Sk/m2 s vecným bremenom nachádzajúceho sa parovodu.


	parc. č .KN-C 823/14, záhrada o výmere 26 m2, prípadne parc. č. KN-C 823/15, záhrada o výmere 26 m2 v k. ú. Žilina, ul. Suvorovova za účelom výstavby garáže JUDr. Ľubomírovi Jurigovi-Brankovičovi, bytom A. Bernoláka 30, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	Kultúrny dom Závodie, súp. č. 394, parc. č. KN 710, zast. pl. o výmere 732 m2 v k. ú. Závodie firme TESATEL, s. r. o., Slnečné námestie 3471, Žilina za účelom vybudovať v tomto objekte hlavnú stanicu káblovej televízie spoločnosti TESATEL, s. r. o. s podmienkou spolupráce s mestským informačným systémom za cenu určenú znaleckým posudkom. 


	parc. č. KN-C 4134/5, zast. pl. o výmere 421 m2, parc. č. KN-C 4134/6, zast. pl. 402 m2, parc. č. KN-C 4239/59, t. t. p. vo výmere 817 m2, parc. č. KN-C 4239/62, t. t. p. vo výmere 181 m2 v k. ú. Žilina firme MYKA, s. r. o., so sídlom A. Bernoláka 60, Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom.


	parc. č. KN-C5734/2 o výmere 20 m2 v zmysle geom. plánu č. 22/2003 v k. ú. Žilina za za účelom odstavovania zásobovacích vozidiel pre Dom nábytku parc. č. KN 281/1 firme RIMEX s. r. o., J. Kalinčiaka 22, Žilina za cenu 1000,– Sk/m2.


	časť parc. č. KN 5344/56 o výmere cca 140 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania 6 radových garáží 

Stanislavovi Maruňákovi, bytom Nám. Ľ. Fullu 10, Žilina 
Ing. Stanislav Maruňák, bytom Jura Hronca 21, Žilina
Sonja Maruňáková, bytom Nám. Ľ. Fullu 10, Žilina
Ľubomír Maruňák, bytom Nám. Ľ. Fullu 10, Žilina
Miriam Maruňáková, bytom Jura Hronca 21, Žilina
Mgr. Milan Žucha, bytom Kraskova 11, Žilina
za cenu 800,– Sk/m2. 

	časť parc. č. KN 7637 o výmere cca 800 m2 v k. ú. Žilina za účelom vybudovania dopravného napojenia pripravovaného obytného súboru SOLOR PARK na Ul. Obežná firme APARTMENT DEVELOPMENT, s. r. o., Mariánske nám. 30/5, Žilina za cenu 800,– Sk/m2.


	Odpredaj akcií mesta:


1) 	v počte: 	120 ks, menovitá hodnota akcie = 50 tis. Sk
	druh: 	kmeňové
	forma: 	akcie na meno
	podoba: 	listinné
firme FERRO BUILDING, a. s., Kašparova 186/23, Liberec 6, ČR 

	Opravu uznesenia:


	uznesenia č. 23/2005 bod 12) do dňa 25. 04. 2005

na základe vypracovaného geometrického  plánu č.24/2005  má byť správne uvedená parc. č. KN-C 8089/6, ostat. pl. o výmere 1480 m2 Rímskokatolíckej cirkvi Žilina – farnosť Solinky

	ruší


	Uznesenie č. 45/2003 bod 23) zo dňa 23. 06. 2005
	Kultúrny dom Závodie, súp. č. 394, parc. č. KN 710, zast. pl. o výmere 732 m2 v k. ú. Závodie West Europe Services Consulting, s. r. o., Bytčická cesta 32, Žilina, pobočka Geromettu 13, Žilina 


	Uznesenie č. 36/2005 ods. 3 bod 1) zo dňa 18. 05. 2005 v znení:

Odpredaj akcií Mesta:
v počte: 	120 ks
druh: 		kmeňové
forma: 		akcie na meno
podoba: 	listinné
firme PJW s. r. o., Poděbrady. L. Dostálové 776/II, ČR za cenu 4 320 tis. Sk



Uznesenie č. 67/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	finančný príspevok vo výške 5 % z celkových nákladov na rekonštrukciu dreveného kostola v Trnovom, národná kultúrna pamiatka




Uznesenie č. 68/2005

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	poveruje


Ing. Jána Slotu, primátora mesta Žilina
	požadovať v prípravnom období tvorby Národného strategického referenčného rámca na programovacie obdobie rokov 2007 – 2013 možnosť čerpania prostriedkov zo ŠF EÚ na dobudovanie technickej infraštruktúry miest a realizáciu komplexných projektov regenerácie miest, ich častí a zón





 

								Ing. Ján Slota
							     primátor mesta Žilina 




