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NÁVRH   NA  UZNESENIE  MESTSKÉHO ZASTUPITEĹSTVA   V  ŽILINE

Uznesenie č. __________/2008


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	Berie na vedomie 

______________________________________________________________

	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline




















                                         Dôvodová správa


V zmysle § 18d ods. 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/   Kontrola údržby miestnych komunikácií, za ktoré boli vyplatené finančné prostriedky  
      v rámci údržby bola prevedená, je spracovaná správa, ktorá je v štádiu prerokovávania  so    
      zmluvnými stranami. 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 -  Úloha splnená
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
 "Nájomné byty s nizším štandardom, blok Bl, Žilina, Bratislavská ulica" - v súčasnosti sa stavba realizuje. Práce majú byť ukončené v termíne do konca mesiaca 02/2009 s tým, že harmonogram prác je v súlade s vykonanými prácami. Financovanie stavby je realizované z prostriedkov ŠFRB,  MV a RR SR a z rozpočtu mesta.
 
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     
 "Bytové domy - blok H9a - 40 b.j.,  H9b-26 b.j. s technickou vybavenosťou, Žilina Hájik II. Stavba "- 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 je financovaná z dotácii MV a RR SR. Prípojky inžinierských sietí sú financované z rozpočtu mesta. 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
Zmluva je v riešení- pripravuje BYTTERM, a.s. Žilina. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená  znaleckým posudkom č. 88/2008 vo výške 160 000,- Kúpna cena bude zvýšená o hodnotu vypracovania znaleckého posudku vo výške 5 355,- Sk. 
 
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
Bol vypracovaný znalecký posudok.Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 87/2008 je vo výške 63 743,- Sk, cena za vypracovanie posudku je vo výške 4 462,50 k – bolo postúpené na vypracovanie kúpnej zmluvy firme  BYTTERM  a.s. Žilina- zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Uznesenie č. 13/2008 – Odpredaj  - v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok.Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 87/2008 je vo výške 63 473,- Sk, cena za vypracovanie posudku je vo výške 4 462,50 k – bolo postúpené na vypracovanie kúpnej zmluvy firme  BYTTERM  a.s. Žilina- zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 
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  - Zmluva je 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 - splnené
Kúpna zmluva a zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva                      č. 249/právne/2008 zo dňa 6.10.2008 na Sk 117 600,- 

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
V prípade nezískania finančnej dotácie na opravu, bude pokračovať nájomná zmluva s výpovednou lehotou. Zmluva nie je uzatvorená

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
V súčasnej dobe prebieha precizovanie stavu nevyužívaných budov v majetku mesta. Materiál bude spracovaný do konca roku 2008 a predložený na najbližšie zasadnutie MZ. 

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 - splnené
Kúpna zmluva č. 274/právne/2008 zo dňa 4.11.2008 	88 000,- Sk

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  - splnené
Kúpna zmluva a dohoda o urovnaní č. 252/2008 zo dňa 2.10.2008 – 86 712,-
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku číslo 959-44/2008 bola stanovená vo výške 81 000,- Sk + cena za vypracovanie znaleckého posudku vo výške         5 712,-Sk - 

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 – splnené
Nájomná zmluva a Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 253/právne/2008 zo dňa 30.9.2008  	 1,- Sk

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 
Príprava nového  návrhu  na riešenie – predložený na rokovanie MZ dňa 08. 12. 2008

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
Úloha je splnená

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

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
Úlohy boli splnené

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 splnená – predložené na rokovanie MZ 08. 12. 2008

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 bola odovzdaná dňa 2. 10.2008  na MVRR SR. Projekt je v štádiu posudzovania a vyhodnocovania. 

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 splnené
Žiadosť o NFP bola odovzdaná v stanovenom  termíne  na Recyklačný fond. Žiadosť je v štádiu posudzovania. Predpokladaný termín vyhodnotenia je koniec roka 2008.

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
Zmluva nie je uzatvorená, bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 126/2008 -  Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená, bolo  objednané vypracovanie znaleckého posudku  

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 – neschválené
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 184/2008- nové uznesenie č. 185/2008

Uznesenie č. 132/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená

Uznesenie č. 133/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená

Uznesenie č. 134/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 135/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 235/právne/2008 zo dňa 29.9.2008 	95 400,- Sk

Uznesenie č. 136/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 137/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 138/2008 - Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva č. 218/právne/2008 zo dňa 16.9. 2008 	8 838 000,- Sk

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 




zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 13.10.2008

Uznesenie č. 146/2008 – Berie na vedomie

Uznesenie č. 147/2008 – Berie na vedomie
Správa o výsledku kontroly vykonanej zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR v Meste Žilina, prijatých opatreniach a ich následného plnenia
Úloha – zaslať výpis z Uznesenia na NKÚ – splnené
Útvar hlavného kontrolóra a odbor organizačný pripravil dokumentáciu v mene primátora mesta, ktorá bola zaslaná na NKÚ.

Uznesenie č. 148/2008 – Schvaľuje 
Správa o kontrole prác vykonaných na cintorínoch v prímestských častiach – Úloha zadaná uznesením č. 3/2008 zo dňa 11.2.2008 /doplnená úloha na žiadosť poslancov MZ/


Uznesenie č. 149/2008 - Schvaľuje
Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
 

Uznesenie č. 150/2008 - Schvaľuje
Koncepcia rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky


Uznesenie č. 151/2008 - Schvaľuje
Koncepcia rozvoja IS MsÚ Žilina


Uznesenie č. 152/2008 – Berie na vedomie
Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s. 


Uznesenie č. 153/2008 - Schvaľuje
Zmena v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Žilina


Uznesenie č. 154/2008 – Berie na vedomie
Doplnenie správy o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008


Uznesenie č. 155/2008 – Berie na vedomie
Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1.-31.8.2008


Uznesenie č. 156/2008 – Berie na vedomie
Informatívna správa o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za I. polrok 2008


Uznesenie č. 157/2008 - Schvaľuje
Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2008/2009


Uznesenie č. 158/2008 - Schvaľuje
Rozpis položky nájom rozpočtu Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina na obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2008


Uznesenie č. 159/2008 – Berie na vedomie
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008


Uznesenie č. 160/2008 – Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008


Uznesenie č. 161/2008 - Schvaľuje
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008


Uznesenie č. 162/2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, že
	primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta, a aby tieto zmeny rozpočtu boli predložené v písomnej podobe na najbližšom mestskom zastupiteľstve

Úloha: Priebežne vyhodnocovať


Uznesenie č. 163/2008 – Berie na vedomie
Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina


Uznesenie č. 164/2008
Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	zmenu Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina s účinnosťou od 15.10.2008

	ukladá

	prednostovi Mestského úradu v Žiline vydať úplné znenie Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina v znení schválenej zmeny  

T: 15.10.2008
Úloha je splnená. 
Nové znenie pracovného poriadku bolo podpísané primátorom mesta Žilina a bolo distribuované na všetky oddelenia Mestského úradu v Žiline. Prevzatie pracovného poriadku potvrdili jednotliví vedúci svojim podpisom a následne bolo zverejnené na intranete.


Uznesenie č. 165/2008
Výška spolufinancovania na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	spolufinancovanie na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“ vo výške 5 % z celkových MPSVR SR schválených oprávnených výdavkov projektu, t. j. 501 947,00 Sk / 16 664,59 EUR (konverzný kurz 30,1260)
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené.
Dohoda medzi partnermi – Nadácia 21. Storočia a mestom Žilina je podpísaná.
Začiatok implementácie projektu sa predpokladá od 1. 1. 2009 


Uznesenie č. 166/2008 – Uznesenie naplnené – Úloha splnená
Dohoda o spolupráci medzi mestami Žilina (Slovenská republika) a Plzeň (Česká republika)
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli splnené.
Podpis dohody je datovaný na  25. 11. 2008


Uznesenie č. 167/2008 
Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi Mestom Žilina (Slovenská republika) a Mestom Czechowice-Dziedzice (Poľská republika)
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia sú v riešení
Zástupcovia úseku  prednostu rokuje o určení  dátumu  podpisu Dohody  


Uznesenie č. 168/2008
Ocenenie osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	postup oceňovania osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline
	ukladá
	Komisii vzdelávania, školstva a kultúry Mestského zastupiteľstva v Žiline vybrať 8 osobností spomedzi návrhov občanov, poslancov a predstaviteľov mesta
	prednostovi Mestského úradu v Žiline predložiť na najbližšom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline návrh na udelenie vyznamenania mesta pre 8 osobností Mesta Žilina	

Úloha – splnená
Bol predložený Návrh komisie vzdelávania, školstva a kultúry, ktorým sa zaoberala a odporučila na schválenie Mestská rada  a tento návrh je  predložený na rokovanie MZ dňa 8.12.2008. 



Uznesenie č. 169/2008
Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
volí
	v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Ing. Soňu Turčányiovú	
Darinu Tomašcovú		
Štefana Pecka			
Bc. Miriam Cesnekovú	
Petra Pecucha			
za prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012
Úloha súvisiaca s naplnením uznesenia bola splnená.
Odbor organizačný zaslal na Okresný súd v Žiline výpis z uznesenia o voľbe prísediacich Okresného súdu Žiline. V rámci zoznamu zvolených prísediacich je zmena, na základe vzdania sa p. Petra Pecuchu z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov a charakteru práce prísediaceho, čo bolo doložené prílohou jeho žiadosti. 

Uznesenie č. 170/2008 
Prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Žilina Byttermu, a.s. Žilina
Zmluva je v riešení

Uznesenie č. 171/2008
Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Zmluva je v riešení

Uznesenie č. 172/2008 – Odpredaj v riešení
Bolo objednané vypracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 173/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 174/2008 – Odpredaj – sťahuje z rokovania

Uznesenie č. 175/2008 – Odpredaj - neschvaľuje

Uznesenie č. 176/2008 – Odpredaj  v riešení

Uznesenie č. 177/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 178/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 179/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 273/právne/2008 zo dňa 28.10.2008 	40 500,-

Uznesenie č. 180/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 181/2008 – ruší uznesenie č. 92/2007 z dôvodu úmrtia žiadateľky 

Uznesenie č. 182/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 280/právne/2008 zo dňa 4.11.2008 	505 200,-	

Uznesenie č. 183/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 184/2008 – ruší uznesenie č. 131/2008 a nové uznesenie 185/2008

Uznesenie č. 185/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 186/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 187/2008 – Odpredaj v riešení
odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 36/2007 v k. ú. Závodie Slovenskej správe ciest – investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A Žilina, v súvislosti so stavbou „Dialničný privádzač cesta I/18 Žilina-Strážov“ za cenu určenú znaleckým posudkom.
Kúpna zmluva č. 309/2008 zo dňa 7.11.2008 	2 879 277,- Sk
Úhrada zmluvy do 3 mesiacov od obdržania rozhodnutia Správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 188/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 189/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 190/2008 – Odpredaj splnené
Kúpna zmluva č. 275/právne/2008 zo dňa 5.11.2008	4 636 800,- Sk

Uznesenie č. 191/2008 – Ruší uznesenie č. 30/2006

Uznesenie č. 192/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 193/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 194/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 195/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 196/2008
odpredaj pozemku parc.č.KN-E 484, zast. pl. o výmere 379 m2 v k. ú. Bytčica spoločnosti MYMA Invest, s.r.o., zast. Stanislavom Macekom, Kamenná 19 Žilina za cenu 1 200,– Sk/m2
Výkon uznesenie č. 196/2008 pozastavený primátorom mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Uznesenie č. 197/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 198/2008 – Odpredaj splnené
Kúpna zmluva č. 278/právne/2008 zo dňa 7.11.2008	1 210 000,-

Uznesenie č. 199/2008 – Odpredaj splnené
Kúpna a záložná zmluva č. 272/právne/2008 zo dňa 5.11.2008 	3 250 000,-

Uznesenie č. 200/2008 – Odpredaj v riešení


Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008
Zverejnené výveskou v zákonom stanovenej lehote pre nadobudnutie účinnosti


Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008
Zverejnené výveskou v zákonom stanovenej lehote pre nadobudnutie účinnosti




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

Uznesenie č. 80/2007 – Odpredaj 
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.  
Zmluva nie je uzatvorená 
V zmysle čl. 8. bod 18. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina uplynula lehota 1 rok odo dňa prijatia uznesenia, čím skončila platnosť uznesenia bez jeho naplnenia.

Uznesenie č. 81 /2007 – Odpredaj 
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.
Zmluva nie je uzatvorená 
V zmysle čl. 8. bod 18. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina uplynula lehota 1 rok odo dňa prijatia uznesenia, čím skončila platnosť uznesenia bez jeho naplnenia. 

Uznesenie č.  82/2007 -  Odpredaj splnené
Kúpna zmluva č. 257/právne/2008 zo dňa 24.10.2008	Sk 102 000,-

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 
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.  
Zmluva nie je uzatvorená 
V zmysle čl. 8. bod 18. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina uplynula lehota 1 rok odo dňa prijatia uznesenia, čím skončila platnosť uznesenia bez jeho naplnenia. 


Uznesenie č.  88/2007 – Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení

Uznesenie č.  89/2007 – Odpredaj 
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. 
Zmluva nie je uzatvorená 
V zmysle čl. 8. bod 18. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina uplynula lehota 1 rok odo dňa prijatia uznesenia, čím skončila platnosť uznesenia bez jeho naplnenia. 

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 
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 181/2008 z dôvodu úmrtia žiadateľa

Uznesenie č.  93/2007 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 248/právne zo dňa 29.9.2008	376 500,- Sk

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 – splnené
Kúpna zmluva č. 270/právne/2008 zo dňa 28.10.2008 	 27 000,- Sk

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
Bolo späťvzatie návrhu na povolenie vkladu vlastnického práva do katastra na KZ č. 232/právne/2007  a uzatvorená nová kúpna zmluva č. 156/2008 zo dňa 18.8.2008 na Sk 460 000,- ( + uznesenie č. 14/2008, 59/2008)

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 
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- uhradené 11.06.2008

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 



