











z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 29.10.2007

Uznesenie č.67/2007

Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline



Uznesenie č. 68/2007

Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne a Športcentra za I. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti Mestskej krytej plavárne a Športcentra za I. polrok 2007



Uznesenie č. 69/2007

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

	berie na vedomie


	Informáciu k poslaneckému návrhu o doplnenie webovej stránky Mesta Žilina  

     o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou   
     vykonávaných pre Mesto Žilina
Uznesenie č. 70/2007

Žiadosť  o zmenu názvu školy – Základná škola Do Stošky 8, 010 04 Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje 


	Zmenu názvu Základnej školy Do Stošky 8, 010 04 Žilina nasledovne: Základná škola Bánová, Do Stošky 8,  Žilina

                        Sídlo: Do Stošky 8, 010 04 Žilina


Uznesenie č. 71/2007

Informatívna správa o príprave na údržbu komunikácií v zimnom období 2007/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o príprave na údržbu komunikácií v zimnom období 

      2007/2008
     
	ukladá 

 
            1.   Mestskému úradu v Žiline

      a/   pozastaviť vydávanie rozkopových povolení na vozovky mestských 
            komunikácií a peších priestranstiev hlavných pešísh trás v dobe od 
           01.11.2007 do 15.03.2008 v záujme nezhoršovania plynulosti a bezpečnosti     
           cestnej premávky v meste. Obmedzenie sa netýka rozkopov v súvislosti     
           s opravami porúch a havarijných stavov a tiež prípadov
           krátkodobých rozkopávok s vydanými stavebnými povoleniami 
           neobmedzujúcimi zimnú údržbu.



Uznesenie č. 72/2007

Úprava ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	úpravu ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch, ktoré boli obstarané 

      z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania podľa predloženého návrhu, 
      s účinnosťou od 01.11.2007
Uznesenie č. 73/2007

Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje

 
	Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline  v znení schválených pripomienok s účinnosťou od 01.11.2007


	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   zabezpečiť úpravu pracovno – právnych vzťahov zamestnancov 
      Mestského úradu v Žiline vyplývajúcich z prijatého Organizačného   
      poriadku

b/   pripraviť poriadok odmeňovania zamestnancov Mestského úradu v Žiline 
      v náväznosti na schválený Organizačný poriadok, v termíne do 29.02.2008



Uznesenie č. 74/2007

Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie máj – august 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti MsHK Žilina, a.s.


	Zmenu rozpočtu - dotácie spojenej s prevádzkovou činnosťou MsHK Žilina, a.s. 


	ukladá

        
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   predložiť na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva návrh 
      riešenia dotácie pre MsHK Žilina, a.s.







Uznesenie č. 75/2007

Návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje


	návrh zmeny rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007 je vypracovaný na základe nevyhnutných potrieb na rok 2007


	schvaľuje


	Návrh zmien rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007




Uznesenie č. 76/2007

Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vymenúva


	Ing. Alenu Rehákovú do funkcie riaditeľa Turistickej informačnej kancelárie v Žiline, príspevkovej organizácie od 01.11.2007  




Uznesenie č. 77/2007

Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Mestského divadla v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	vymenúva


1.   Mgr. Martinu Jesenskú do funkcie riaditeľa Mestského divadla v Žiline od 
      01.11.2007 do 31.12.2010



Uznesenie č. 78/2007

Návrh na predaj akcií Dexia Banka, a.s. Slovensko

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	predaj akcií Dexia Banka Slovensko ISIN: SK 111 000 1270 v počte 2000 ks za hodnotu 48 000,- Sk/akcia v prospech Dexia banky


	poveruje


	Ivana Harmana, primátora mesta


     a/  realizovať predaj akcií v intenciách schválenia
         
	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu


    a/  alokovať získané finančné prostriedky v roku 2008 bez ďalšieho 
         zvyšovania úverovej zaťaženosti mesta



Uznesenie č. 79/2007

Prevzatie úveru od Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	prijatie úveru vo výške 135 227 603,- Sk od Dexia banky na zabezpečenie podmienok vyplývajúcich zo schváleného Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, a.s., ktorý bude zabezpečený vlastnou bianco zmenkou mesta




Uznesenie č. 80/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


                    1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 697/2, zast. pl. o výmere 97 m2 v zmysle         
                        geometrického plánu č. 2910/2004 v k. ú. Bánová, ul. Do Stošky, za účelom  
                        rozšírenia svojho pozemku parc.č.KN-C 695/2 Irenejovi Gancárovi, bytom  
                        Nám. Ľ.Štúra č. 3 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2.  




Uznesenie č. 81 /2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


1.  Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 697/1, zast. pl. o výmere 188 m2 v zmysle  
     geometrického plánu č. 2910/2004 v k. ú. Bánová, ul. Do Stošky, za účelom 
     rozšírenia svojho pozemku parc.č.KN-C 695/1 a 696 Igorovi Pažickému, 
     bytom Jedľová 32 Žilina-Bánová za cenu 1 200,– Sk/m2.



Uznesenie č.  82/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4723/4, zast. pl. o výmere 68 m2 v zmysle geometrického plánu č. 73/2005 v k. ú. Žilina, roh ul. Tajovského a ul. Poľná,  za účelom zmeny riešenia dopravného prístupu na pozemok pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 4724/1,2,5 v k. ú. Žilina Adamovi  Cabadajovi,  bytom Tajovského 68 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2.  




Uznesenie č.  83/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


1.Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4971/10, ostat. pl. o výmere 134 m2 v
   zmysle geometrického plánu č. 7/2006 v k. ú. Žilina, Ul. Na Malý diel,  za    
   účelom jeho využitia ako okrasná záhrada pri rodinnom dome svojich   
   rodičov, ktorý sa  nachádza na pozemku parc.č.KN-C 4865/2 Ing. 
  Kataríne Prokopčákovej PhD, bytom Pečnianska 19 Bratislava za cenu
  1 500,– Sk/m2. 
 



Uznesenie č.  84/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


	Odpredaj časti pozemku z parc.č.KN-C 6662, zast. pl. a z parc.č.KN-C 

      6663/1, ostat.pl. spolu o výmere cca 80 m2 v k. ú. Žilina, ul.   
      Bernolákova, za účelom zriadenia dopravného vstupu pre  
      CLEARSKIN II s.r.o., zast. MUDr. Milanom Chupekom, so sídlom 
      Nám. Ľ.Štúra č. 1 Žilina za cenu 2 500,– Sk/m2. 




Uznesenie č.  85/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj podielu 4/48, čomu zodpovedá výmera 16,88 m2 z pozemku 

       parc.č.KN-C 2685, záhrada o celkovej výmere 203 m2 v k. ú. Žilina, 
       ul. M.R. Štefánika Ing. Bc.Jergušovi Bajzíkovi, CSc., bytom         
       Pluhová 953/16 Bratislava za cenu 1 200,– Sk/m2.




Uznesenie č.  86/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	  schvaľuje


Odpredaj časti pozemku a to 3/6 podielu patriaceho Mestu Žilina  
      z parc.č.KN-C 771, záhrada o výmere 857 m2 v zmysle 
      geometrického plánu č. 33/2006, čomu zodpovedá výmera cca 428 m2  
      (pôvodná PK parcela 225 o výmere 719 m2, 3/6-novému podielu         
      zodpovedá výmera 359 m2 ) v k. ú. Zádubnie Viere Šoškovej,  bytom 
      Žilina -  Zádubnie 210 za cenu 800,– Sk/m2.  



Uznesenie č.  87/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľnosti Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


Odpredaj pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania 
      pozemkov za jestvujúcim rodinným domom, ktoré už dlhé roky 
      užíva v k. ú. Bytčica : parc.č.KN-C 557/1, záhrada o výmere 98 m2, 
      parc.č.KN-C 556/2, zast.pl. o výmere 12 m2 a parc.č.KN-C 735/1, 
      záhrada o výmere 35 m2  v zmysle geometrického plánu č. 127/2006 
      Lonckovej Márii, bytom Pažite 151/19 Žilina-Bytčica za cenu 800,– 
      Sk/m2. 



Uznesenie č.  88/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


Odpredaj pozemkov pod trafostanicami v k. ú. Žilina za účelom 
      majetko-právneho vysporiadania, a to  parc.č.KN-C 4906/175, zast. 
      pl. o výmere 9 m2 v zmysle geometrického plánu č. 13/2007 
     a parc.č.KN-C 4906/176, zast. pl. o výmere 9 m2 v zmysle 
     geometrického plánu č. 12/2007 Stredoslovenskej energetike a. s.   
      Žilina za cenu 800,– Sk/m2.  



Uznesenie č.  89/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 986/1, a to dielov 191, 192 a 193 /1 

      spolu o výmere 5 m2 v k. ú. Strážov v zmysle geometrického plánu č.    
      50/2002 Ing. Ľudovítovi Deákovi, bytom J. Fándlyho 8 Žilina, 
     (poverenému sprostredkovateľovi za záhradkársku osadu Strážov- 
      Rybník) za cenu 800,– Sk/m2. 


Uznesenie č.  90/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


1. Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 4840/11, zast. pl. o výmere 172 m2 v k.  
    ú. Žilina, Bôrická cesta pod jestvujúcou stavbou č. s. 8311  Turisticko-
   cyklistickému klubu Žilina, zast. Jozefom Šiškom so sídlom Bôrická 
   cesta 5 Žilina za cenu 2 000,– Sk/m2. 



Uznesenie č.  91/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


                                  1.Odpredaj pozemku parc.č. KN-C 1316/3, záhrada o výmere 132 m2 
                                     v zmysle geometrického plánu č. 72/2006 v k. ú. Závodie, za účelom 
                                     zachovania záhrady Ing. Jozefovi Vlčkovi, bytom B. Nemcovej 529/7 
                                     Žilina-Závodie za cenu 1 200,– Sk/m2. 




Uznesenie č.  92/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


Odpredaj ½ pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 
      1109/1, záhrada čomu zodpovedá  výmera 421 m2 v k. ú. Trnové, za 
      účelom zachovania záhrady pri svojom rodinnom dome parc.č.KN-C 
      1106 a 1107 Margite Hanzelovej, bytom Hanušákova č. 26 Žilina za   
      cenu 800,– Sk/m2. 






Uznesenie č.  93/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


1.  Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6163/3, ostat. pl. o výmere 251 m2 v k. 
     ú. Žilina, ul. Lichardova v zmysle geometrického plánu č. 79/2005, za    
     účelom dobudovania spevnených plôch spoločnosti Automont Žilina,  
     s.r.o., zast.  Petrom Psicom, so sídlom Murgašova 2 Žilina za cenu  
     1 500,– Sk/m2. 


Uznesenie č.  94/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


	Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 1020/5, záhrada o výmere 110 m2 

      v zmysle geometrického plánu 13/2007 v k. ú. Závodie   do 
      podielového spoluvlastníctva, za účelom zachovania záhrady  
      Šnajderovi Róbertovi, bytom  Dadanová 3387/17 Žilina, 
      Babčianskej Janke, bytom Kubínska 1105/9 Žilina,  Šnajderovi     
     Jaroslavovi, bytom Smreková 6 Žilina,  Šnajderovi Dušanovi,     
     Bytom Vansovej 1/110H Žilina, Šnajderovej Lenke, bytom 
     A.Bernoláka   2201/14-F Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2   
 



Uznesenie č.  95/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6360, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. 

      Žilina, Rajecká cesta. Ide o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 
      5200 v k. ú. Žilina Jozefovi Šimčíkovi, bytom  Severná 29 Žilina za 
      cenu 1 500,– Sk/m2.



Uznesenie č.  96/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


1.   Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6370, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. 
       ú. Žilina, Rajecká cesta. Ide o pozemok pod existujúcou garážou č. s. 
      5210 v k. ú. Žilina Ing. Anne Belobradovej, bytom Bajzova 29 Žilina 
       za cenu 1 500,– Sk/m2.  




Uznesenie č.  97/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj časti pozemku parc.č.KN-C 1577/2, zast. pl. o výmere 

      cca 30 m2 v k. ú. Žilina, ul. Hollého, za účelom výstavby garáže 
      Márii Adamcovej, bytom Hollého 62 Žilina za cenu 1 500,– 
      Sk/m2.  




Uznesenie č.  98/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


	Odpredaj pozemkov parc.č.KN-C  4841/2, zast. pl. o výmere 115 

      m2 a parc.č.KN-C 4841/3, zast. pl. o výmere 155 m2 v k. ú. Žilina, 
      ul. Tajovského,  za účelom prístupu k existujúcim parkoviskám 
      penziónu Kamélia Miroslavovi Valicovi – Penzión Kamélia, 
      Tajovského 1 Žilina-Bôrik za cenu 1 500,– Sk/m2. 





Uznesenie č.  99/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


Odpredaj PK parcely č. 220/2, roľa (diel 10) o výmere 331 m2 a PK parc.č. 217, roľa  (diel 3) o výmere 560,875 m2 v k. ú. Budatín, v zmysle geometrického plánu 5/2000, za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov, na ktorých je vybudovaný vodojem (prívod vody z Fačkova) Severoslovenským vodárňam a  kanalizáciám, a. s., Bôrická cesta Žilina za cenu 2 200,-  Sk/m2.  



Uznesenie č.  100/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


1. Odpredaj pozemku v k. ú. Žilina, a to  parc.č.KN-C 1967/5, zast. pl. 
    o výmere 144 m2, za účelom rozšírenia polyfunkčného objektu na 
    ul. Dlabačovej spoločnosti PRETO s. r.o.,zast. Radovanom Šútorom  
    so sídlom Pri Celulózke 1376 Žilina za cenu 3 500,– Sk/m2.   



Uznesenie č. 101/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


1.  Zámenu pozemkov v k. ú. Žilina, a to časť pozemku parc.č.KN-C 
     7986, zast. pl. o výmere cca 310 m2 vo vlastníctve spoločnosti  
     DREVONA HOLDING, a. s. Bratislava za časť pozemku 
     parc.č.KN-C 8047/1, ostat.pl. o výmere cca 360 m2 vo vlastníctve 
     Mesta Žilina pre stavbu „Dostavba obchodného centra Žilina-
     Solinky“ za  rozdiel vo výmere  za cenu 1 500,– Sk/m2. 
 


Uznesenie č.  102/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zámenu pozemkov v k. ú. Mojšova Lúčka s p. Štefanom 

      Kucharom, bytom Lieňova 52/1, Žilina-Mojšova Lúčka, za 
      účelom vysporiadania časti vlastníckych vzťahov  v zmysle 
      geometrického plánu č. 1212/2002  nasledovne : 
                                           parc.č.KN-C 605/12 (diel 19) o výmere 109 m2 a parc.č.KN-C 
                                           605/14 (diel 21) o výmere 408 m2 spolu o výmere 517 m2 vo 
                                           vlastníctve Štefana Kuchára, ktoré by prešli do vlastníctva Mesta 
                                           Žilina za pozemky parc.č.KN-C 635/2 (diel 23) o výmere 109 m2, 
                                           parc.č.KN-C 635/3 (diel 24) o výmere 69 m2, parc.č.KN-C 635/4 
                                           (diel 25) o výmere 135 m2, 635/5 (diel 26) o výmere 122 m2, 
                                           (diel 28) o výmere 41 m2 spolu o výmere 517 m2 vo vlastníctve 
                                           Mesta Žilina, ktoré by prešli do vlastníctva p. Štefana Kuchara. 




Uznesenie č.  103/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zámenu pozemkov v k. ú. Žilina s p. Antonom Skaličanom, bytom 

     Gabajova 2611/6 Žilina,  v súvislosti s výstavbou polyfunkčného 
     objektu v k. ú. Žilina, ul. Vysokoškolákov  v zmysle geometrického 
                                          plánu č. 176/2007 nasledovne : 
                                          parc.č.KN-C 5147/8 (diel 3) o výmere 11 m2 vo vlastníctve p.  
                                          Antona Skaličana za parc.č.KN-C 5147/1 (diel 4) o výmere 10 m2 
                                          a parc.č.KN-C 5147/2 (diel 5) o výmere 1 m2 spolu o výmere 11 
                                          m2 vo vlastníctve Mesta Žilina. 










Uznesenie č.  104/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

	Zámenu pozemkov v k. ú. Závodie so spoločnosťou Slovpanel a. s. Žilina  nasledovne : 
                                    pozemok parc.č.KN-C 1472/407, zast. pl. o výmere 20 m2  

                                    v zmysle  geometrického plánu č. 34/2006, ktorý je vo vlastníctve  
                                    spoločnosti Slovpanel a. s. Žilina za pozemok parc.č.KN-C 
                                    1472/424, zast. pl. o výmere 52 m2 v zmysle geometrického plánu  
                                    č. 21/2007, ktorý je vo vlastníctve Mesta Žilina. Rozdiel vo  
                                    výmere 32 m2 za cenu 1 500,– Sk/m2. 



Uznesenie č.  105/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


	Odpredaj pozemku parc.č.KN-C 6529/30, ostat. pl. o výmere 385 m2 

      v zmysle geometrického plánu č. 69/2006 v k. ú. Žilina, ul. Poľná, za 
      účelom dobudovania parkoviska pre pracovníkov a zákazníkov  
      spoločnosti VIX s.r.o., zast. Ing. Petrom Štillom so sídlom ul. Poľná     
      17 Žilina za cenu 1 500,– Sk/m2. 




Uznesenie č.  106/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Odpredaj dielu č. 56 o výmere 267 m2 pre novovytvorenú parc.č.KN-C 

      6422/5 a dielu č. 57 o výmere 629 m2 pre novovytvorenú parc.č.KN-C 
      6422/6 Slovenskej správe ciest, investičná výstavba a správa ciest, 
      so sídlom M. Rázusa 104/A Žilina v súvislosti so stavbou : „DP
      Žilina-juh I. etapa Lietavská Lúčka“  v k. ú. Žilina za celkovú 
      finančnú hodnotu 812 851,– Sk.
Uznesenie č.  107/2007

Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


Odpredaj rekreačných zariadení spolu s hnuteľným majetkom 
      nachádzajúcich  sa v k.ú. Terchová : 
	rekreačná chata č. s. 2034, postavená na pozemku parc.č.KN-C 520  bez pozemku 

rekreačná chata č. s. 2035, postavená na pozemku parc.č.KN-C 521  bez pozemku 
spoločnosti EURO PPF s.r.o., zast. Karolom Cádrom so sídlom Rajecká 17 Žilina za cenovú ponuku : rekreačná chata č. s. 2034   620 000,– Sk 
               rekreačná chata č. s. 2035   850 000,– Sk 


Uznesenie č. 108/2007

Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	dlhodobý prenájom nehnuteľnosti


           a/  ihriska parc.č.KN-C 7701, ostat. pl. o výmere cca 1820 m2 v k. ú.     
                Žilina, ul. Dobšinského na dobu 10 rokov za cenu 1,– Sk/ročne, za
                účelom vybudovania multifunkčného športového ihriska pre 
                ŽIRAFA – súkromné centrum voľného času, zast. Ing.
                Rolandom Mikulom, so sídlom R. Zaymusa 3, Žilina



Uznesenie č. 109/2007

Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

  I.        schvaľuje

	dlhodobý prenájom nehnuteľnosti


a/   prevádzkovej budovy – stajní, nachádzajúcich sa na časti  
     pozemku parc.č.KN-C 438, zast. pl.  v k. ú. Budatín, Železničná ul. č. 
    13,  na dobu 10 rokov za cenu 1,– Sk/ročne,  Jazdeckému klubu, 
     Žilina zast. Tiborom Suchánekom, so sídlom Na Lány 42 Žilina- 
     Budatín. 
Uznesenie č. 110/2007

Informatívna správa o vecnom odpočte plnenia mimoriadnych úloh primátora a zástupcu primátora v prvom polroku 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Informatívnu správu o vecnom odpočte plnenia mimoriadnych úloh 

      primátora a zástupcu primátora v prvom polroku 2007


Uznesenie č. 111/2007

Návrh poslanca Patrika Gromu – Inštitucionálna podpora kultúrneho centra Stanica

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	neschvaľuje

        
	Návrh poslanca Patrika Gromu – Inštitucionálna podpora kultúrneho   

      centra Stanica



Uznesenie č. 112/2007

Návrh poslanca Patrika Gromu – Odpredávanie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	neschvaľuje


	Návrh poslanca Patrika Gromu – Odpredávanie hnuteľného 

      a nehnuteľného majetku



Uznesenie č. 113/2007

Návrh poslanca Patrika Gromu – Zvýšenie pohotovostného fondu pre mestské výbory

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	neschvaľuje


	Návrh poslanca Patrika Gromu – Zvýšenie pohotovostného fondu pre 

      mestské výbory
   
Uznesenie č. 114/2007

Petícia občanov mesta Žilina a rodičov detí Cirkevnej základnej školy Dobrého pastiera na ul. Gaštanová 53 za zriadenie školského klubu pri tejto škole

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	sťahuje z rokovania


	Petíciu občanov mesta Žilina a rodičov detí Cirkevnej základnej školy 

      Dobrého pastiera na ul. Gaštanová 53 za zriadenie školského klubu pri 
      tejto škole


Uznesenie č. 115/2007

Petícia – protest proti vystavovanej reklame disko klubu „Sféra“ – Považský Chlmec na verejných miestach v trolejbusoch a iných miestach

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

berie na vedomie

	Petíciu – protest proti vystavovanej reklame disko klubu „Sféra“ –  

      Považský Chlmec na verejných miestach v trolejbusoch a iných miestach
 

	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   zabezpečiť  monitorovanie situácie a hľadanie riešenia tejto situácie 
      v spolupráci s petičným výborom



Uznesenie č. 116/2007

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


1.   zasadnutie 9. Mestského zastupiteľstva dňa 10. decembra 2007




Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007

Dodatok k VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 9/2004 o dani 

                             za užívanie verejného priestranstva

	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   zabezpečiť vyhlásenie Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu 
      Mesta Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva na 
       úradnej tabuli mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

      Termín: 30.10.2007


Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina – Zásady prevádzkovania pohrebísk v Meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením boli podané  pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie – Zásady prevádzkovania pohrebísk v Meste Žilina v znení schválených pripomienok


	ukladá


1.    Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
a/   zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina – 
      Zásady prevádzkovania pohrebísk v Meste Žilina na úradnej tabuli 
      mesta a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

     Termín: 30.10.2007
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v Jedálni pre dôchodcov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

            I.        konštatuje, že

	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, ktorým sa mení spôsob určenia     

      úhrady a výška úhrady za stravný lístok v Jedálni pre dôchodcov

          III.       ukladá

1.    Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

      a/   zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, 
            ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok  
            v Jedálni pre dôchodcov na úradnej tabuli mesta a oficiálnych web    
           stránkach mesta na dobu 15 dní
           
                                  Termín: 30.10.2007




Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

             I.           konštatuje, že

       1.  pred schválením neboli podané žiadne pripomienky

	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o zriadení Zariadenia   

      dočasného bývania

            III.        ukladá

	 Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


    a/   zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina   
         O   zriadení Zariadenia dočasného bývania na úradnej tabuli mesta      
                a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

                                      Termín: 30.10.2007



      
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina O spôsobe prideľovania nájomných bytov

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

            I.      konštatuje, že

 1.  pred schválením neboli podané žiadne pripomienky

           II.     schvaľuje

	 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina O spôsobe prideľovania 

      nájomných bytov
      

           III.       ukladá

	 Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina
           O spôsobe prideľovania nájomných bytov na úradnej tabuli mesta      
            a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

                                  Termín: 30.10.2007



Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina – Požiarny poriadok Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina – Požiarny poriadok

                            
	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


       a/   zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina –       
             Požiarny poriadok Mesta Žilina na úradnej tabuli mesta      
             a oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

                                   Termín: 30.10.2007

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina O dani z nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	konštatuje, že

  
                          1.    pred schválením neboli podané žiadne pripomienky

	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina O dani z nehnuteľností


	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina  
             O dani z nehnuteľností na úradnej tabuli mesta a oficiálnych web  
             stránkach mesta na dobu 15 dní s účinnosťou od 01.01.2008

             Termín: 30.10.2007
         
         

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území Mesta Žilina


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

           I.       konštatuje, že
  
	pred schválením boli podané  pripomienky

II.      schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území Mesta Žilina v znení schválených pripomienok


         III.      ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline


a/   zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina 
     O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území 
        Mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a oficiálnych web stránkach mesta na 
        dobu 15 dní 

           
        Termín: 30.10.2007









                         

                                                                                                          Ivan Harman
                                                                                                   primátor mesta Žilina

