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zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25. 06. 2007



Uznesenie č. 43/2007

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
			
	berie na vedomie


	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline




Uznesenie č. 44/2007

Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


	Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2006




Uznesenie č. 45/2007

Úprava ekonomického nájmu bytov, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


	Úpravu ekonomického nájmu bytov, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania z 2,5 % z obstarávacej ceny bytu na 3,32 % z obstarávacej ceny bytu




Uznesenie č. 46/2007

Informatívna správa – prehľad rozhodnutí o výruboch za roky 2005 a 2006

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu – prehľad rozhodnutí o výruboch za roky 2005 a 2006




Uznesenie č. 47/2007

Informácia k poslaneckému návrhu o koncepcii umiestňovania reklamných zariadení na území mesta Žilina a spracovanie reklamného auditu

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	postihovanie umiestňovateľov reklamných zariadení, ktorí porušujú príslušné právne predpisy pri ich užívaní, pokutou vo výške 50 tis. Sk. 


	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu 
	predložiť koncepciu umiestňovania reklamných zariadení na celom území mesta Žilina

		Termín: 	zasadnutie mestského zastupiteľstva v októbri 2007



Uznesenie č. 48/2007

Informácia k poslaneckému návrhu o doplnenie webovej stránky mesta Žilina o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou vykonávaných pre mesto Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	prijať opatrenia na zabezpečenie zverejňovania údajov v zmysle tohto návrhu na web stránke mesta Žilina 

predložiť informáciu mestskému zastupiteľstvu 
	Termín: 	zasadnutie mestského zastupiteľstva v októbri 2007 



Uznesenie č. 49/2007

Predaj akcií Letisko Žilina, a. s. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	predaj 400 ks akcií (z toho 260 ks akcií s menovitou hodnotou každej 10 000,– Sk, ISIN: SK 1120007564 a 140 ks akcií s menovitou hodnotou každej          10 000,– Sk, ISIN: SK 1120007564) obchodnej spoločnosti LETISKO Žilina, a. s., IČO: 31 643 191, so sídlom Dolný Hričov 013 41, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina, v prospech obchodnej spoločnosti SEVISBROKERS, a. s., IČO: 31 587 526, so sídlom Kuzmányho 8, 010 01  Žilina, za celkovú cenu       4 200 000,– Sk  	




Uznesenie č. 50/2007

Predaj akcií Garáže Žilina, a. s. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


1. 	Predaj 760 kusov akcií (ISIN 880990000916) spoločnosti Garáže Žilina, a.s., ktorých je Mesto Žilina vlastníkom v prospech investora podľa nasledujúceho poradia úspešnosti predložených ponúk investorov:
a) 	prvá v poradí spoločnosť MiRaMaX, s.r.o., Lipová 9, 010 01 Žilina, IČO: 36701831
b) 	druhá v poradí spoločnosť AMETYST MORAVIA, s.r.o., Ostravská 172, 735 51 Bohumín – Pudlov, Česká republika
                        
2. 	V prípade neakceptácie ani jedného z investorov navrhnutých Mestom Žilina zo strany Kremser bank und Sparkasse AG, ponúknuť predaj akcií opätovnou verejnou ponukou za  podmienok, že minimálna cena akcií bude v ich nominálnej výške a investor zabezpečí vyplatenie (prevzatie) zostatku úveru voči Kremser bank und Sparkasse AG, vrátane príslušenstva s cieľom zániku účinkov ručiteľskej zmluvy, ktorá zaväzuje Mesto Žilina vo vzťahu k Kremser bank und Sparkasse AG.    


	poveruje


Ivana Harmana, primátora mesta
1. 	na rokovanie s Kremser bank und Sparkasse AG o akceptácií investora s cieľom zrušiť ručitelský záväzok mesta voči tejto banke



Uznesenie č. 51/2007

Memorandum o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitou spoločnosťou, a. s. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


	uzatvorenie Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.
	poskytnutie účelovo viazanej dotácie na prevádzku športovej haly, číslo súpisné 8164 v k. ú. Žilina pre rok 2007 vo výške 3 000 000,– Sk.
	uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi Mestom Žilina a spoločnosťou ANTRADE s. r. o. so sídlom Mydlárska 185, 010 01 Žilina, IČO: 00 634 191 a JUDr. Michalom Krnáčom, ktorá tvorí prílohu Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská 12, 010 01  Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.
	vklad nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina, identifikačné číslo: 36 407 470, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke č. 13786/L, oddiel Sro (ďalej len „Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o.“) vo výške určenej znaleckým posudkom so zaokrúhlením na celé stotisíce nadol, ktorý bude predstavovať pohľadávka voči spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., a ktorá vznikne z právneho titulu dohody o prevzatí dlhov uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s. r. o., na základe ktorej dôjde k  prevzatiu dlhov Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o. voči Dexia banka Slovensko a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, identifikačné číslo 31 575 951 (ďalej len „Dexia banka Slovensko, a. s.“) vyplývajúcich zo Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/007/06, zo dňa 03.05.2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s. r. o., Zmluvy  o úverovom rámci, č. 02/006/06, zo dňa 03. 05. 2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s. r. o., Zmluvy o úverovej linke, č. 02/008/06, zo dňa 03. 05. 2006 v znení dodatkov, uzavretej  medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s.r.o., Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/005/07, zo dňa 26. 01. 2007 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s. r. o., všetko v súlade s Memorandom o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo       Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa 19. 06. 2007.
	uzatvorenie dodatku k spoločenskej zmluve Žilinskej parkovacej spoločnosti,  s. r. o. vo forme nového znenia spoločenskej zmluvy, s účinnosťou od okamihu zvýšenia základného imania podľa bodu 4 tohto uznesenia. Nové znenie spoločenskej zmluvy tvorí prílohu Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, akciová spoločnosť, sídlo Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 383 511, zo dňa     19. 06. 2007.
	uzatvorenie dohody o prevzatí dlhov spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina, identifikačné číslo:   36 407 470, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke č. 13786/L, oddiel Sro (ďalej len „Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o.“) voči Dexia banka Slovensko a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, identifikačné číslo 31 575 951 (ďalej len „Dexia banka Slovensko, a. s.“) vyplývajúcich zo Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/007/06, zo dňa          03. 05. 2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s. r. o., Zmluvy o úverovom rámci,           č. 02/006/06, zo dňa 03. 05. 2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s. r. o., Zmluvy o úverovej linke, č. 02/008/06, zo dňa 03. 05. 2006 v znení dodatkov, uzavretej  medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť,          s. r. o., Zmluvy o terminovanom úvere, č. 02/005/07, zo dňa 26. 01. 2007 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s. r. o. a zároveň schvaľuje, aby primátor vykonal právne úkony potrebné na zánik zabezpečení vyplývajúcich zo Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 02/006/06 zo dňa         03. 05. 2006 v znení dodatkov uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s. r. o., Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 02/005/07 zo dňa 26. 01. 2007 v znení dodatkov uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávky voči peňažnému ústavu č. 02/006/06A, zo dňa 03. 05. 2006 v znení dodatkov uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s. r. o., Zmluvy o zriadení záložného práva na pohľadávky voči peňažnému ústavu č. 02/006/06B, zo dňa 03. 05. 2006 v znení dodatkov uzavretá medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Žilinskou parkovacou spoločnosť, s. r. o., Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel,   č. 02/006/06 zo dňa 03. 05. 2006 v znení dodatkov, uzavretej medzi Dexia banka Slovensko, a. s. a Slovenskou investičnou a realitnou  spoločnosťou, akciovou spoločnosťou, so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, identifikačné číslo: 36 383 511, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke č. 10147/L, oddiel Sa, Notárskej zápisnice, NZ 17233/2006 zo dňa    05. 05. 2006, vlastnej bianco zmenky č. 02/00507 na rad banky Dexia banka Slovensko, a. s.






Uznesenie č. 52/2007

Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Plán práce mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2007



 
Uznesenie č. 53/2007

Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na druhý polrok 2007




Uznesenie č. 54/2007

OZ Kumakokra – „Viac príležitostí pre mladých ľudí“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	spoluprácu Mesta Žilina a OZ Kumakokra na projekte „Viac príležitostí pre mladých ľudí“




Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina, ktorým sa mení spôsob určenia úhrad, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby  


	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

	Termín: 	28. 06. 2007



Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
 
	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie O podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina 


	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

	Termín: 	28. 06. 2007
 


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007

Všeobecne záväzné nariadenie o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
 
	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina


	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

	Termín: 	28. 06. 2007
 





									Ivan Harman
								     primátor mesta Žilina

						

