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NÁVRH   NA   UZNESENIE   MESTSKÉHO   ZASTUPITEĹSTVA    V ŹILINE

Uznesenie č. __________/2008


Mestské zastupiteľstvo  v Žiline


	Berie  na vedomie   

______________________________________________________________

	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline




















                                         Dôvodová správa


V zmysle § 18d odst. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.


Vyhodnotenie je spracované v zmysle akceptovaných postupov, navrhnutých a predložených hlavnou  kontrolórkou  mesta na 14. MZ konanom 11. 08. 2008


Uznesenia sú plnené vecne v zmysle obsahu,  ako boli prijaté a v stanovených časových limitoch.




Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline boli plnené nasledovne :

Uznesenie č. 1/2008	Berie na vedomie

Uznesenie č. 2/2008	Berie na vedomie

Uznesenie č. 3/2008
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2008
Úloha v plnení nasledovne:
a/   Toho času prebieha kontrola údržby miestnych komunikácií, za ktoré boli vyplatené  
      finančné prostriedky v rámci údržby. Kontrola je v štádiu spracovávanie záverečnej 
      správy. Závery kontroly budú prezentované na nasledujúcom zasadnutí MZ. 
b/   Kontrola vykonávaných prác na cintorínoch v prímestských častiach – správa preložená
      na prerokovanie na MZ – 13. 10. 2008 
c/   Tento bod uznesenia bol zmenený uznesením č. 70/2008, ktorý bude samostatne 
      vyhodnocovaný

Uznesenie č. 4/2008  Berie na vedomie

Uznesenie č. 5/2008 - Úloha vyplývajúca zo zmluvy bola splnená

Uznesenie č. 6/2008
Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. Novembra 2007 č.V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z., a zákona č. 349/2007 Z.z.
Úloha v plnení
Žiadosť Mesta Žilina na poskytnutie úveru zo Štátneho  fondu  rozvoja bývania / ďalej ŠFRB/ bola  odsúhlasená s tým, že Mesto Žilina je na štvrtom mieste pod čiarou finančných možnosti  ŠFRB Bratislava. ŠFRB vyčerpal finančné prostriedky pridelené na  rok 2008, preto požiadal Ministerstvo financií /MF SR/ o dodatočné navýšenie finančných prostriedkov pre poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov. MF SR vydalo prísľub na navýšenie finančných prostriedkov.        

Uznesenie č. 7/2008 - Úloha splnená

Uznesenie č. 8/2008
Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 7.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. Novembra 2007 č.V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z., a zákona č. 349/2007 Z.z.
Úloha v plnení        
Výstavba bola zahájená 19.03.2008 .Stavebné práce sa realizujú v súlade s harmonogramom. Financovanie stavby je realizované z prostriedkov ŠFRB. Po vyčerpaní finančných prostriedkov zo ŠFRB ďalšia úhrada faktúr za stavebné práce bude realizovaná z dotácii MVaRR  SR . Termín ukončenia stavby je 30.11.2008.  
 

Uznesenie č. 9/2008 – Dlhodobý prenájom -  splnené 
Nájomná zmluva č. 46/2008 zo dňa 26.3.2008

Uznesenie č. 10/2008 – Odpredaj  - v riešení
Bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku 

Uznesenie č. 11/2008 – Odpredaj  - v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok č. 73/2008: cena znaleckého posudku   	    8 925,- Sk
       cena nebytových priestorov        970 000,- Sk
Znalecký posudok bol zaslaný na Bytterm a.s. Žilina k vypracovaniu kúpnej zmluvy

Uznesenie č. 12/2008 – Odpredaj  - v riešení
Bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku 

Uznesenie č. 13/2008 – Odpredaj  - v riešení
Bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku 

Uznesenie č. 14/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 156/2008 zo dňa 18.8.2008 	 	460 000,-  Sk
(dotýka sa aj uznesenia č. 137/2007, 59/2008)

Uznesenie č. 15/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 97/právne/2008 zo dňa 21.4.2008 	    7 500,- Sk

Uznesenie č. 16/2008 – Odpredaj  - v riešení

Uznesenie č. 17/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 71/právne/2008 zo dňa 18.3.2008	  201 600,-Sk

Uznesenie č. 18/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 54/právne/2008 zo dňa 27.2.2008	1 188 000,- Sk  

Uznesenie č. 19/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 89/právne/2008 zo dňa 12.5.2008	433 500,- Sk

Uznesenie č. 20/2008 – Ruší – naplnené – nové uznesenie č. 21/2008

Uznesenie č. 21/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 196/2008 zo dňa 31.3.2008		  713 500,- Sk  

Uznesenie č. 22/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 47/právne/2008 zo dňa 22.2.2008	2 365 200,- Sk

Uznesenie č. 23/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 47/právne/2008 zo dňa 22.2.2008
Uznesenie č. 24/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 68/právne/2008 zo dňa 14.3.2008	1 598 400,- Sk

Uznesenie č. 25/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 115/právne/2008 zo dňa 26.5.2008	     55 000,-Sk
Uznesenie č. 26/2008 – Odpredaj  - Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 87/2008 zo dňa 16. 6. 2008 – nové uznesenie č. 88/2008 zo dňa 16. 6. 2008 

Uznesenie č. 27/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 58/právne/2008 zo dňa 21.4.2008             577 500,-  Sk 

Uznesenie č. 28/2008 – Zámena – v riešení

Uznesenie č. 29/2008 - Úloha splnená vo všetkých bodoch  a stanovených termínoch

Uznesenie č. 30/2008 - Úloha splnená v termíne

Uznesenie č. 31/2008 - Úloha splnená v termíne

Uznesenie č. 32/2008 - Úloha splnená vo všetkých bodoch  

Uznesenie č. 33/2008 - Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené

Uznesenie č. 34/2008 - Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené

Uznesenie č. 35/2008 - Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené

Uznesenie č. 36/2008 - Uznesenie naplnené - Úloha splnená
Dohoda bola podpísaná medzi partnerskými mestami dňa  18. 4. 2008. 

Uznesenie č. 37/2008 - Úloha sa priebežne plní 
Plán Mesta Žilina na zavedenie eura

Uznesenie č. 38/2008 - Úloha splnená v termíne

Uznesenie č. 39/2008 -  Úloha  splnená

Uznesenie č. 40/2008 -  Úloha  splnená

Uznesenie č. 41/2008 - Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 42/2008 -  Uznesenie naplnené 

Uznesenie č. 43/2008  -  Úloha splnená v plnom rozsahu

Uznesenie č. 44/2008 -  Berie na vedomie

Uznesenie č. 45/2008  -  Úloha splnená  vo všetkých bodoch  
Uznesenie č. 46/2008  -  Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 47/2008 -  Uznesenie  naplnené vo všetkých bodoch

Uznesenie č. 48/2008  -  Berie na vedomie

Uznesenie č. 49/2008  -  Úloha  splnená
Uznesenie č.50/2008  -  Úloha  splnená

Uznesenie č. 51/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 52/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 53/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 54/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 55/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 188/právne/2008 zo dňa 25.8.2008  	 9 000,-  Sk

Uznesenie č. 56/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 133/právne/2008  zo dňa 2.6.2008  	 550 800,- Sk

Uznesenie č. 57/2008 – Ruší – naplnené – nové uznesenie č. 58/2008

Uznesenie č. 58/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 59/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 156/2008 zo dňa 18.8.2008 		 460 000,- Sk  
(dotýka sa aj uznesenia  č. 137/2007,  14/2008)

Uznesenie č. 60/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 61/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 62/2008 
Uznesenie zrušené uznesením č. 103/2008 zo dňa 16. 6. 2008  a následne schválené nové uznesenie č. 104/2008 zo dňa 16. 6. 2008 zo dňa 16. 6. 2008 s úpravou podmienok 

Uznesenie č. 63/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 236/2008 zo dňa 13.8.2008  		 377 140,-  Sk

Uznesenie č. 64/2008 -  Úloha splnená 
Zmluva o budúcej zmluve č. 245 zo dňa 28. 4. 2008 
	
Uznesenie č. 65/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 153/právne/2008 zo dňa 21.7.2008 	 201 000,- Sk

Uznesenie č. 66/2008 – Dlhodobý prenájom – v riešení

Uznesenie č. 67/2008 -  Úloha splnená
Uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve 245/2008 zo dňa 28. 4. 2008 

Uznesenie č. 68/2008 Berie na vedomie

Uznesenie č. 69/2008 Berie na vedomie

Uznesenie č. 70/2008
Zmena uznesenia č. 3/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
mení uznesenie č. 3/2008 bod c) nasledovne
	hlavný kontrolór Mesta Žilina v spolupráci s odborom právnym a majetkovým zistí počet nevyužívaných budov, ktoré sú v majetku Mesta Žilina. Na základe výsledkov zistenia Mesto Žilina, ako majiteľ bude priebežne rozhodovať o čo najefektívnejšom spôsobe nakladania s týmto majetkom (odpredaj, rekonštrukcia, asanácia)

Úloha je v riešení

Uznesenie č. 71/2008  Berie na vedomie

Uznesenie č. 72/2008 - Úlohy vyplývajúce z dokumentu sa priebežne plnia
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2008

Uznesenie č. 73/2008 - Úlohy vyplývajúce z dokumentu sa priebežne plnia
Plán práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na II. polrok 2008

Uznesenie č. 74/2008 – Uznesenie naplnené - Schválený dokument aplikovaný v praxi – úloha trvalá
Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Žilina

Uznesenie č. 75/2008 -  Uznesenie naplnené 

Uznesenie č. 76/2008 -  Berie na vedomie

Uznesenie č. 77/2008 -  Berie na vedomie

Uznesenie č. 78/2008 -  Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 79/2008 -  Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 80/2008  - Berie na vedomie

Uznesenie č. 81/2008  - Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 82/2008  - Úloha  splnená

Uznesenie č. 83/2008 -  Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 84/2008 -  Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 85/2008  -  Uznesenie naplnené

Uznesenie č. 86/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 87/2008 – Ruší – nové uznesenie č. 88/2008

Uznesenie č. 88/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 203/právne/2008 zo dňa 8.9.2008      116 000,- Sk


Uznesenie č. 89/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 185/právne/2008 zo dňa 28.7.2008 	6 000,- Sk

Uznesenie č. 90/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 205/právne/2008 zo dňa 22.8.2008 	6 000,- Sk

Uznesenie č. 91/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 92/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č.212/právne/2008 zo dňa 16.9.2008	157 500,- Sk

Uznesenie č. 93/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 94/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č.176/právne/2008 				770.400,- Sk

Uznesenie č. 95/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 201/právne/2008 zo dňa 27.8.2008  	 196 000,- Sk

Uznesenie č. 96/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 204/právne/2008 zo dňa 8.9.2008 	 58 800,- Sk

Uznesenie č. 97/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 98/2008 – Úloha splnená
Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline  
	schvaľuje

	kúpu pozemkovej nehnuteľnosti a to parc.č.KN-C 187, zast.pl. o výmere 520 m2 v k. ú. Žilina vo vlastníctve Slovenskej sporiteľne, a. s. Bratislava za cenu  900 000,– Sk s predkupným právom pre Slov. sporiteľňu, a. s. Bratislava v prípade  ďalšieho predaja

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva  č. 210/2008 zo dňa 18.8.2008 na SK 900 000,-

Uznesenie č. 99/2008 – Úloha splnená
Zmluva o budúcej zmluve č. 207/2008 zo dňa 20.8.2008

Uznesenie č. 100/2008  - Uznesenie naplnené a prijaté nové uznesenie č. 101/2008

Uznesenie č. 101/2008  -  Úloha splnená
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 113/právne /2008

Uznesenie č. 102/2008 – Ruší – naplnené

Uznesenie č. 103/2008 – Ruší – nové uznesenie č. 104/2008

Uznesenie č. 104/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 105/2008 – Dlhodobý prenájom – v riešení


Uznesenie č. 106/2008 – Úloha splnená
Zmluva o budúcej zmluve č. 207/2008 zo dňa 20.8.2008

Uznesenie č. 107/2008 
Prevod verejného osvetlenia do nájmu
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prevod verejného osvetlenia do nájmu na spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o., ktorý je podmienený zabezpečením správy, ktorá zahŕňa zabezpečenie technického a prevádzkového systému verejného osvetlenia, na dobu neurčitú s možnosťou výpovede s 1-ročnou výpovednou lehotou, s tým že Mesto Žilina zabezpečí spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. finančné náklady spojené s výkonom správy verejného osvetlenia v súlade so schváleným rozpočtom mesta, formou každoročnej dotácie zo svojho rozpočtu
Úloha v riešení 
Prebieha kontraktácia – príprava  zmluvy a pripomienkové konanie dotknutých strán

Uznesenie č. 108/2008  -  Úloha je priebežne plnená – info.  na web stránke MsÚ



zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.08.2008


Uznesenie č. 109/2008 - Berie na vedomie

Uznesenie č. 110/2008 – Schvaľuje 
Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za I. polrok 2008

Uznesenie č. 111/2008
Správa o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Správu o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008


	ukladá

	Mg. Martine Jesenskej, riaditeľke Mestského divadla Žilina predložiť na najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline prehľad vlastných predstavení od 1.7.2007-31.12.2007 v tabuľkovej podobe

Úloha je splnená:
Materiál je súčasťou materiálov distribuovaných na rokovanie MZ konaného 13. 10. 2008 – Doplnok Správy o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008 predloženej na MZ konanom 11. 08. 2008 

Uznesenie č. 112/2008 – Úloha vyplývajúca zo schváleného dokumentu bude mať dlhodobý charakter plnenia
Rekonštrukcia zastávkových označníkov MHD v Žiline


Uznesenie č. 113/2008 – Úloha vyplývajúca zo schváleného návrhu bude mať dlhodobý charakter plnenia 
Projekt presťahovania autobusovej dopravy z ulice Košická do areálu na ulici Kvačalova


Uznesenie č. 114/2008 - Berie na vedomie
Uznesenie č. 115/2008 
Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené
Schválené čiastky boli zapracované do rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4., ku dňu predkladania správy bola zaplatená istina dlžnej čiastky. 

Uznesenie č. 116/2008 - Berie na vedomie

Uznesenie č. 117/2008 - Berie na vedomie

Uznesenie č. 118/2008
Návrh na zriadenie Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina, rozpočtovej organizácie
	ukladá 

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné záležitosti spojené so zriadením Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina, rozpočtovej organizácie k 1. 9. 2008
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline predložiť na najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline rozpis položky nájom rozpočtu Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina na obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2008 

Úlohy boli splnené:
1. Všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné záležitosti boli splnené k 1. 9. 2008.  
Z právneho hľadiska bolo Mestu Žilina doručené rozhodnutie MŠ SR zo dňa 14. 8. 2008 č. CD – 2008-12486/26541-1:917 o zmene zriaďovateľa a CVČ Pivovarská 1 v Žiline prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vedením rozpočtovej organizácie   bol poverený Mgr. Martin Furman, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 596/2003 Z.z. Poverenie bolo vystavené na 6 mesiacov do vyhlásenia výberového konania na pozíciu riaditeľa Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina.
Z ekonomického hľadiska bola potrebná zmena peňažného ústavu a vytvorenie účtov v Dexia banke Slovensko. Všetky potrebné účty sú aktívne. 
Schválením organizačného poriadku rozpočtovej organizácie sa upravili pracovno - právne vzťahy v zmysle platnej legislatívy. V súčasnosti sa kreuje Rada školy, ktorá po svojom zvolení, bude rozhodovať výberovom z kandidátov na  pozíciu riaditeľa CVČ.
2. Správa o rozpise položky nájom rozpočtu Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina sa pripravuje a bude predložená na prerokovanie  do októbrového Mestského zastupiteľstva v Žiline.  

Uznesenie č. 119/2008
Projekt „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov – Benefit“ – Nenávratný finančný príspevok z programu „Intelligent Energy Europe“, oblasť „Energy and Transport – STEER“
	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline predložiť informatívnu správu o rozsahu a obsahu tohto projektu v najbližšom možnom termíne riadneho zasadnutia Mestskému zastupiteľstvu v Žiline najneskôr však do konca roku 2008

Úloha je v plnení
Bolo organizované 1. pracovné stretnutie, kde sa precizovali zadania jednotlivých úloh -  stanovený termín určený uznesením bude naplnený. 


Uznesenie č. 120/2008
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia sú v plnení
Žiadosť o NFP bude odovzdaná dňa 2. 10.2008  na MVRR SR, kedy je určený termín na registráciu.

Uznesenie č. 121/2008
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Recyklačného fondu pre projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia sú v plnení
Žiadosť o NFP bude odovzdaná do termínu 31. 10. 2008 MŽP SR, do kedy je určený termín na odovzdanie.

Uznesenie č. 122/2008 – Berie na vedomie

Uznesenie č. 123/2008 – Uznesenie naplnené 
Zahájená implementácia dokumentu do praxe – úloha trvalá
Poriadok odmeňovania

Uznesenie č. 124/2008 - Berie na vedomie

Uznesenie č. 125/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 126/2008 -  Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 127/2008  - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 128/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 129/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 216/právne/2008 zo dňa 18.9.2008  		27 000,- Sk

Uznesenie č. 130/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 131/2008 - Odpredaj – neschválený - zastavený proces 

Uznesenie č. 132/2008 - Odpredaj v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok č. 966-51/2008 
Cena určená znaleckým posudkom je 27 000,-Sk

Uznesenie č. 133/2008 - Odpredaj v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok č. 966-51/2008
Cena určená znaleckým posudkom je 93 000,-Sk

Uznesenie č. 134/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 135/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 136/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 137/2008 - Odpredaj v riešení


Uznesenie č. 138/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení - bola zaslaná na podpis kupujúcemu

Uznesenie č. 139/2008 - Odpredaj – splnené 
Kúpna  zmluva č.247/2008 zo dňa 17.9.2008 		2 293 434,-  Sk
Úhrada kúpnej ceny bude do 6 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti  

Uznesenie č. 140/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 141/2008 – Ruší – úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené




Uznesenia prechádzajúce z roku 2007 platné od účinnosti Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina:

Uznesenie č. 80/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 81 /2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  82/2007 -  Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  83/2007 – Odpredaj - splnené  
Kúpna zmluva č. 80/právne/2008 zo dňa 16. 4. 2008     201.000,-  Sk

Uznesenie č.  85/2007 – Odpredaj - splnené 
Kúpna zmluva č. 2/právne/2008 zo dňa  28. 1. 2008      20.256,-  Sk

Uznesenie č.  86/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  88/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  89/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  91/2007 – Odpredaj - splnené 
Kúpna zmluva č. 227/právne/2007 zo dňa 27.12.2007  158.400,-  Sk

Uznesenie č.  92/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  93/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  95/2007 – Odpredaj - splnené 
Kúpna zmluva č. 213/právne/2007 zo dňa  5. 12. 2007     27.000,-  Sk

Uznesenie č.  96/2007 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č.  97/2007 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 116/právne/2008	 			  45.000,-  Sk

Uznesenie č.  100/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 211/právne/2007  zo dňa  11. 12. 2007    504.000,-  Sk 

Uznesenie č. 101/2007 – Zámena pozemkov – splnené
Zámenná zmluva č. 75/právne/2008 zo dňa  12. 5. 2008 bez finančného vysporiadania

Uznesenie č.  102/2007 – Zámena pozemkov – splnené
Zámenná zmluva č. 44/2008  zo dňa  7. 3. 2008  bez finančného vysporiadania

Uznesenie č.  103/2007 – Zámena pozemkov – splnené
Zámenná zmluva č. 195/2007  zo dňa  28.11.2007

Uznesenie č.  104/2007 -  Zámena pozemkov – splnené
Zámenná zmluva č. 193/právne/2007  zo dňa  19.11.2007          48.000,-  Sk

Uznesenie č.  106/2007 – Odpredaj – čiastočne naplnené
Kúpna zmluva č. 190/2007 zo dňa  14.11.2007     812.851,-  
úhrada do 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia Správy katastra t.j.   do  11. 8. 2008 -  uhradené  10. 04. 2008 

Uznesenie č.  107/2007 – Odpredaj – čiastočne naplnené – splátkový kalendár
Kúpna a záložná zmluva č. 194/právne/2007 zo dňa  29. 11. 2007      1.470.000,-   Sk
Splátkový kalendár:  500.000,-   29.11.2007
			 970.000,-   31.10.2008

Uznesenie č. 108/2007 – Dlhodobý prenájom – splnené
Nájomná zmluva č. 173/právne/2007  zo dňa  1. 11. 2007

Uznesenie č. 109/2007 – Dlhodobý prenájom – splnené
Nájomná zmluva č. 192/2007 zo dňa  1. 12. 2007 

Uznesenie č. 127/2007 – Odpredaj – v riešení
Zmluva je  v riešení - pripravuje BYTTERM, a.s. Žilina na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 24/2008 v hodnote 210 000,-Sk. Kúpna cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 5 355,-Sk
Menovaný bol oboznámený so znaleckým posudkom a kúpnou cenou, ale zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu zmluvy.

Uznesenie č. 128/2007 – Odpredaj – v riešení
Zmluva je  v riešení - pripravuje BYTTERM, a.s. Žilina na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 23/2008 v hodnote 450 000,-Sk. Kúpna cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 5 712,- Sk
Uchádzač bol oboznámený so znaleckým posudkom a kúpnou cenou, ale zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu zmluvy.

Uznesenie č. 129/2007 – Odpredaj – v riešení
Zmluva je  v riešení - pripravuje BYTTERM, a.s. Žilina na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 25/2008 v hodnote 390 000,-Sk. Kúpna cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku vo výške 5 355,- Sk
Uchádzač bol oboznámený so znaleckým posudkom a kúpnou cenou, ale zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu zmluvy.

Uznesenie č. 130/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 26/právne/2008  zo dňa  8.2.2008    130.000,-  Sk

Uznesenie č. 131/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 88/právne/2008  zo dňa   16. 4. 2008    420.000,-  Sk

Uznesenie č. 132/2007 – Odpredaj – naplnené čiastočne
Kúpna zmluva č. 163/právne/2008 zo dňa 2. 6. 2008    	52.000,-    Sk
úhrada 2 mesiace po povolení vkladu

Uznesenie č. 133/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 22/právne/2008 zo dňa  10. 3. 2008       97.600,-  Sk

Uznesenie č. 134/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 14/právne/2008  zo dňa  23. 1. 2008     126.000,-  Sk

Uznesenie č. 135/2007 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 169/právne/2008 zo dňa 18.7.2008	55 000,- Sk

Uznesenie č. 136/2007 – Odpredaj – v riešení

Uznesenie č. 137/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 232/právne/2007 zo dňa  21.12.2008     228.000,- Sk

Uznesenie č. 138/2007 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 21/právne/2008 zo dňa 29.1.2008 	22 838 400,-Sk

Uznesenie č. 140/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 42/právne/2008 zo dňa 17. 3. 2008      532.500,-  Sk

Uznesenie č. 141/2007 – Odpredaj – naplnené čiastočne
Ministerstvu obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Kúpna zmluva č. 490/2007 zo dňa  11. 12. 2007     19.842.000,-  Sk
Splátkový kalendár  priebežne plnený
7 774 365,- k 31.12.2007 uhradené 24.12.2007
6 067 635,- k 31.5.2008   uhradené 15.5.2008
6 000 000,- k 31.5.2009

Uznesenie č. 143/2007 – Odpredaj – naplnené čiastočne
SR – Slovenskej správe ciest Bratislava, za cenu určenú znaleckým posudkom. 
Kúpna zmluva č. 246/2007 zo dňa  7. 1. 2008      3.289.246,-  Sk – úhrada do 12 mesiacov odo dňa povolenia Správy katastra. Vklad bol povolený pod č. V 932/08 dňa 28. 4. 2008

Uznesenie č. 144/2007 – Zámena – splnené
Zámenná zmluva č.  8/právne/2008 zo dňa  4. 2. 2008
Zámenná zmluva č.  9/právne/2008 zo dňa  4. 2. 2008
Zámenná zmluva č. 10/právne/2008 zo dňa 4. 2. 2008

Uznesenie č. 145/2007 – Dlhodobý prenájom – splnené
Nájomná zmluva č. 234/právne/2007  zo dňa  21. 12. 2007

Uznesenie č. 146/2007 – Prenájom – v riešení

Uznesenie č. 147/2007 – Prenájom – splnené
Nájomná zmluva č. 28/2008 zo dňa  21. 1. 2008 



