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NÁVRH   NA  UZNESENIE  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA   V  ŽILINE

Uznesenie č. __________/2009


Mestské zastupiteľstvo  v Žiline


	Berie  na vedomie 

______________________________________________________________

	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline


	Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej  činnosti HK na I. polrok 2009 













                                         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

Správa vyhodnocuje odpočet plnenia Uznesení 2009, Uznesenia za rok 2008 – odpredaje v časovom slede ako boli prijaté v súlade so  Zásadami  hospodárenia  s majetkom mesta Žilina. 

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

V zmysle § 18 f ods. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných  v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok .


Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
	

Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline prijaté v roku 2009  boli plnené nasledovne :

z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26.01.2009

Uznesenie č. 1/2009 – Berie na vedomie
Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 2/2009 – Berie na vedomie
Správa o počte nevyužívaných budov, ktoré sú  v majetku Mesta Žilina


Uznesenie č. 3/2009 – Berie na vedomie
Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských komunikácií
Úloha zadaná uznesením č. 3/2008 zo dňa 11. 02. 2008 /doplnená úloha na žiadosť poslancov MZ/

Uznesenie č. 4/2009 – Berie na vedomie
Plán činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, na rok 2009
 
Uznesenie č. 5/2009 – Schvaľuje 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
v rátanie zmien

Uznesenie č. 6/2009 - Schvaľuje
Návrh na zmenu Poriadku odmeňovania Dodatkom č. 1 

Uznesenie č. 7/2009 – Berie na vedomie
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2008 – Informatívna správa

Uznesenie č. 8/2009 - Splnené
Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina

Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina
Uznesenie č.   9/2009 – v plnení
Uznesenie č. 10/2009 -  v plnení

Žiadosť o schválenie výstavby nájomných bytov a bytov s nižším štandardom
Uznesenie č. 11/2009 - splnené
Uznesenie č. 12/2009 – splnené

Uznesenie č. 13/2009 – splnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
Štatút mesta Žilina  s pozmeňujúcimi návrhmi

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 -  splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina   s pozmeňujúcimi návrhmi


z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.03.2009


Uznesenie č. 14/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline


Uznesenie č. 15/2009 – Berie na vedomie
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2008


Uznesenie č. 16/2009 – splnené, postup v zmysle zásad
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2009 – zásady stanovenia ich použitia a výšky

Uznesenie č. 17/2009 - Splnené
k Upozorneniu prokurátora č. Pd 245/08 – 13 zo dňa 16.01.2009


Uznesenie č. 18/2009 - Splnené
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina


Uznesenie č. 19/2009 - Splnené
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina 


Uznesenie č. 20/2009 –  zrušené uznesením č. 56/2009

Uznesenie č. 21/2009 – v plnení 
k Návrhu na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ v Žiline, parcelné číslo 2120/1 na spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 za účelom zabezpečenia jeho údržby a správy
Plnenie:
Zmluva o výkone správy podpísaná dňa 30. 04. 2009 s účinnosťou od 1. 5. 2009 


Uznesenie č. 22/2009 –  Prevod správy - splnené
k Návrhu na prevod výkonu správy budovy Horný Val
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na prevod výkonu správy budovy Horný Val, súpisné číslo 67, orientačné číslo 24, postavenej na parc. č. KN-C 109 v kat. úz. Žilina na spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 36 433 420 za účelom zabezpečenia jej údržby a správy
Plnenie:
Zmluva o výkone správy 138/právne/2009  zo dňa 30.04.2009. 



Uznesenie č. 23/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené
Bolo zadanie vypracovať znalecký posudok

Uznesenie č. 24/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené
Kúpna zmluva 126/právne/2009 na 900 € (27 113,40 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 25/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené  
Kúpna zmluva 55/právne/2009 na 850 € (25 607,– Sk) zo dňa 20.04.2009 

Uznesenie č. 26/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 27/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 53/právne/2009  na 4 725 € (142 345,35 Sk) zo dňa 02.04.2009

Uznesenie č. 28/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 29/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 30/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 31/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 108/právne/2009 na 3 000 € (90 378,– Sk) zo dňa 11.05.2009 

Uznesenie č. 32/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva ev. 120/2009 zo dňa 28.05.2009 na 2 012,07 €. Kúpna cena je splatná do 30 dní po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 33/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 34/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 35/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 36/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Objednaný znalecký posudok 

Uznesenie č. 37/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva ev. 107/2009 zo dňa 28.05.2009.   Vypracovaný znalecký posudok na 10 300 €. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku predstavuje čiastku 178,50 €. Spolu kúpna cena predstavuje čiastku 10 478,50 €  (315 675,29 Sk). 

Uznesenie č. 38/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 39/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva pravdepodobne uzatvorená nebude – nesúhlas s kúpnou cenou 

Uznesenie č. 40/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zmluva pravdepodobne uzatovrená nebude – nesúhlas s kúpnou cenou 

Uznesenie č. 41/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 – splnené podmienky nadobudnutia účinnosti
Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.04.2009

Uznesenie č. 42/2009 – Berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Uznesenie č. 43/2009 – Schvaľuje – naplnené podmienky registrácie
k Žiadosti o schválenie dodatku k zriaďovacej listine (rozšírenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť) Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Mesta Žilina, príspevkovej organizácie, Republiky 1, 010 01 Žilina
Plnenie:
1 výtlačok Dodatku k zriaďovacej listine je založený na Odbore právnom a majetkovom MsÚ v Žiline

Uznesenie č. 44/2009
k Voľbe 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  Boženu Gažicovú za prísediacu Okresného súdu Žilina na obdobie rokov 2008-2012

Plnenie:
Listom zo dňa 04. 05. 2009 bolo oznámené Okresnému súdu v Žiline chválenie nového prísediaceho v zmysle predloženého návrhu. 
Pani Božená Gažicová bola listom zo dňa 4. 5. 2009 vyrozumená o jej schválení za prísediaceho OS v Žiline. 

Uznesenie č. 45/2009
ku Koncepcii zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	koncepciu zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a postup spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina, ktoré pozostávajú predovšetkým z nasledovných krokov:

	zníženie základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na minimálnu zákonom stanovenú výšku 25 000,-EUR

poskytnutie peňažného plnenia, ktoré pozostáva zo sumy, o ktorú bolo znížené základné imanie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. jedinému akcionárovi - Mestu Žilina
prevod zimného štadióna vrátane súvisiacich nehnuteľností a hnuteľných vecí zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na Mesto Žilina prostredníctvom kúpnej zmluvy, a to za kúpnu cenu rovnajúcu sa výške peňažného plnenia poskytnutého jedinému akcionárovi - Mestu Žilina pri znižovaní základného imania spoločnosti
vzájomné započítanie pohľadávky Mesta Žilina na vyplatenie peňažného plnenia zo zníženého základného imania voči spoločnosti MsHK Žilina, a.s. s pohľadávkou spoločnosti MsHK Žilina, a.s. voči Mestu Žilina na zaplatenie kúpnej ceny za prevádzané nehnuteľnosti
pristúpenie Mesta Žilina k záväzkom spoločnosti MsHK Žilina, a. s. z dôvodu zabezpečenia pohľadávok veriteľov pri znižovaní základného imania spoločnosti a pri prevode nehnuteľností na Mesto Žilina s cieľom vylúčiť podmienky, za ktorých môže prísť k vyhláseniu konkurzu na spoločnosť MsHK Žilina, a.s.
Plnenie:
Prebieha príprava podkladov v súlade so schváleným postupom predmetného uznesenia. 

Uznesenie č. 46/2009
K  Personálnym návrhom v MsHK Žilina, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 387 193 a to 

	namiesto doterajších členov predstavenstva:

	Mgr. Jozef Kubík, 		nar. 11.4.1967

Ing. Peter Šoltés, 		nar. 9.5.1964
Michal Altus, 		nar. 25.3.1975
nasledovných nových  členov predstavenstva:
	Michal Horecký, 		nar. 05.12.1974

Mgr. Jozef Kubík, 		nar. 11.4.1967
Ing. Pavel Požoni, 		nar. 05.12.1955
MUDr. Rastislav Johanes, 	nar. 3.11.1964
Peter Zánický, 		nar. 29.9.1972
	namiesto doterajších členov dozornej rady:

	Mgr. Peter Fiabáne, 		nar. 29.6.1963

Ing. Pavel Požoni, 		nar. 5.12.1955
MUDr. Juraj Popluhár,	nar. 29.7.1955

nasledovných nových členov dozornej rady:
	Ing. Viliam Mikuláš, 		nar. 30.8.1954

Mgr. Peter Fiabáne, 		nar. 29.6.1963
MUDr. Juraj Vyletelka, 	nar. 22.1.1951
Plnenie: 
K termínu 30. 04. 2009 došlo k odvolaniu 3 členov predstavenstva a k  vymenovanie nových 3 členov v zmysle uznesenie, taktiež došlo k odvolaniu 3 členov dozornej  rady  a vymenovaniu nových členov v zmysle uznesenia. V dohľadnej dobe bude zvolané VZ, na ktorom bude predložená zmena stanov spoločnosti –  rozšírenie počtu členov predstavenstva na 5 členov a následne zvyšní 2 členovia budú vymenovaní v súlade so schváleným  uznesením.

Uznesenie č. 47/2009
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008

	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu prijať opatrenia pre naplnenie odporúčaní vyplývajúcich a navrhnutých v Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra

Plnenie: 
Opatrenia boli stanovené prostredníctvom zadania úloh z porady vedenia ako aj individuálnym zadaním. Opatrenia týkajúce sa opravy chybných účtovných zápisov boli vykonané cez opravné účtovné zápisy ihneď po poukázaní na nedostatky. Odbor ekonomický realizuje prijaté opatrenia, niektoré sú splnené a niektoré sú v riešení. Na ÚHK sme obdržali stanovisko vedúcej ekonomického odboru, ktorým deklaruje zdôvodnenie a návrh postupov na odstránenie nezrovnalosti. 
Preverenie plnenia opatrení bude uskutočnené aj na základe prevedenia následných finančných kontrol a kontrol, ktoré ÚHK vykonáva podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 ako aj Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009, ktorý bol účelovo koncipovaný, aby vystihoval oblasti, na ktoré Odborné stanovisko HK poukázalo. O výsledku kontrol bude MZ priebežne informované. 

Uznesenie č. 48/2009 - Schvaľuje
k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2008

Uznesenie č. 49/2009 – Berie na vedomie
k Stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009


Uznesenie č. 50/2009 - Schvaľuje
k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009

Uznesenie č. 51/2009
k Prevodu akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky za:

	1. alternatíva - ministerstvom navrhovanú kúpnu cenu 1 € alebo

2. alternatíva - nominálnu cenu akcií, t.j. 410 000,- Sk alebo
3. alternatíva - cenu stanovenú znaleckým posudkom
Plnenie:
Na základe rokovaní s MDPT SR je vyrokovaný postup podľa 1. alternatívy. Mesto Žilina očakáva predloženie návrhu  zmluvy z MDPT SR. 

Uznesenie č. 52/2009
k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej a jeho realizáciu podľa nasledovného:
	založenie obchodnej spoločnosti bez majetkovej účasti mesta (pracovné označenie pre spoločnosť je “SPV“)

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dotácie medzi mestom ako poskytovateľom dotácie a SPV ako prijímateľom dotácie za nasledovných podmienok:
	výška dotácie max. 829.847.97 € ročne (t.j. 25.000.000,-Sk ročne)

dotácia poskytovaná v mesačných splátkach
možnosť každoročnej úpravy výšky dotácie o výšku medziročnej inflácie, vyhlásenej Štatistickým úradom SR
doba trvania zmluvy – od jej podpisu do roku 2029
dotácia za obdobie od začatia prevádzky multifunkčného športového areálu na Karpatskej do 31.12.2009 v alikvotnej výške z celkovej výšky dotácie
účelom dotácie a jej výšky bude platba za možnosť využitia objektu športového areálu na Karpatskej v rozsahu času, priestorov a organizácií, určených Mestom Žilina  v prílohe dotačnej zmluvy
zmluva bude obsahovať klauzulu na ochranu investícií a zakotvovať zmluvné pokuty pre prípad porušenia ustanovení dotačnej zmluvy 
	uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej sa mesto zaviaže na odkúpenie objekt športového areálu na Karpatskej pre prípad konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie SPV alebo pre prípad zániku dotačnej zmluvy

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej získa mesto právo na odkúpenie objektu športového areálu na Karpatskej po uplynutí doby trvania dotačnej zmluvy za symbolické 1,-€
uzatvorenie zmlúv na zabezpečenie pohľadávok, súvisiacich s financovaním projektu športového areálu na Karpatskej
Plnenie:
V štádiu rokovaní a prípravy podkladov. 

Uznesenie č. 53/2009 – Berie na vedomie
k Súhrnnej správe o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008


Uznesenie č. 54/2009
ku Koncepcii rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Koncepciu rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení

	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu pripraviť zmenu rozpočtu súvisiacu s Koncepciou rozvoja kultúry v meste Žilina

Plnenie:
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia sú  v štádiu riešenia. 
Uznesenie č. 55/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie č. 215/2008 zo 17. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline konaného dňa 8. 12. 2008

	schvaľuje

	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ, Lichardova, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 62 504,30 EUR (1 883 004,54 SKK)
Plnenie:
Dňa  8. 7. 2009 bude projekt odovzdaný na MVRR SR.

Uznesenie č. 56/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie č. 20/2009 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 2. 3. 2009

	schvaľuje

	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 67 499,99 EUR (2 033 504,69 SKK)
Plnenie:
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo zdrojov  EÚ príslušného operačného programu je projekt pozastavený, v prípade zverejnenia ďalšej výzvy bude projekt opäť podaný na MVRR SR. 

Uznesenie č. 57/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší
	uznesenie č. 216/2008 zo 17. Zas. Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 8. 12. 2008

	schvaľuje

	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ, Jarná, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 47 284,85 EUR (1 424 503,39 SKK)
Plnenie:
Dňa  22. 06. 2009 bude projekt predložený na MVRR SR.

Uznesenie č. 58/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
	financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 56 927,71 EUR (1 715 004,19 SKK)
Plnenie:
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ príslušného operačného programu  je projekt pozastavený, v prípade zverejnenia ďalšej výzvy bude projekt opäť predložený na MVRR SR. 

Uznesenie č. 59/2009
k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia  a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 Regionálneho operačného programu za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 49 840,79 EUR (1 501 503,64 SKK)
Plnenie: 
Dňa  29. 07. 2009 bude projekt predložený  na MVRR SR.

Uznesenie č. 60/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zadaná objednávka na vypracovanie znaleckého posudku

Uznesenie č. 61/2009 -  Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 135/právne/2009 na 7 550 € (227 451,30 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 62/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 63/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina - v riešení

Uznesenie č. 64/2009 - kNávrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 65/2009 - Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 128/právne/2009 na 2 200,– € (66 277,20 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 66/2009 - Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 221/2009 zo dňa 28.05.2009 na 69 434,28 € (2 091 777,11 Sk) 
Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu do 6 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 67/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zadaná objednávka na znalecký posudok

Uznesenie č. 68/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 69/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší 
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 6/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 70/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 9/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 71/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 5/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 72/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 73/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva v riešení, na základe novovytvoreného GP prebieha preverovanie vyňatia dotknutého pozemku z pôdneho poľnohospodárskeho fondu /PPF/,  nakoľko sa jedná o ornú pôdu.   

Uznesenie č. 74/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 75/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení

Uznesenie č. 76/2009
k Návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky v meste Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
vyhlasuje
	podľa § 9 zákona SNR č. 63/1973 Zb.  o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov dobrovoľnú verejnú zbierku na získanie peňažných príspevkov do troch pevne zapečatených schránok umiestnených: na Mestskom úrade v Žiline, na Radnici mesta Žilina a v Základnej škole v mestskej časti Budatín ako aj zriadením a zverejnením účtu v peňažnom ústave. Zbierka sa uskutoční na území mesta Žilina v dňoch od 27.4.2009 do 31.5.2009 

	berie na vedomie 

	zriadenie osobitného účtu mesta s číslom 0330358048/5600 v Dexia Banke Slovensko a.s. pobočka Žilina výlučne na účel zbierky  uvedenej v bode I.

	konštatuje, že

	poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline sa vzdajú v prospech tejto verejnej zbierky poslaneckej odmeny za mesiac máj 2009

k tejto iniciatíve sa ako prví pridávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorí schválili príspevok mesta na túto zbierku
	ukladá

	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu zabezpečiť vykonanie úloh súvisiacich s vykonaním zbierky zamestnancami Mestského úradu v Žiline a spolupracujúcimi inštitúciami podľa bodu I. a II. v termínoch tam uvedených

Plnenie:
Bol zriadený účet a bolo prevedené umiestnenie schránok na zbierku na MsÚ, Radnici a ZŠ Budatín. Pre poslancov bol pripravený dokument, ktorým mohli deklarovať svoj postoj – vzdanie sa poslaneckej odmeny v prospech verejnej zbierky. 28 poslancov podpísalo vyhlásenie o vzdaní sa svojej odmeny, 2 poslanci/kyne predložili prehlásenie, že vložili do urny finančné prostriedky a 1 poslanec/kyňa nepreložil/a žiadne vyhlásenie. 
Sčítaním výnosu zbierky z prenosných schránok bol poverený primátorom mesta Mgr. Róber Blaško, ktorý dňa 02. 06. 2009 doručil zapečatené schránky  na notársky úrad – JUDr. Ľudmila Chodelková, Žilina, kde bola spísaná notárska zápisnica, ktorá vyhodnocuje stav zapečatených schránok bez závad a taktiež výnos zbierky prepočítaním prostriedkov v schránkach. Výnos zo zbierky v hotovosti vložených do schránok bol 1.167,77 €. Na základe komplexného vyhodnotenia zbierky bol vypracovaný Protokol o výnose verejnej zbierky, ktorý vyhodnocuje zvolené postupy, celkový výnos zbierky, ako aj  osoby, ktoré sú poverené úlohami v jednotlivých štádiách priebehu zbierky:
Na účet zriadený v Dexia Banke bolo poukázaných:
a/ mestom Žilina									3 000,- €
b/ priamo darcami – občanmi								2.480,20 €
c/ odmena poslancov									5.600,- €
d/ príspevok primátora									500,-€
e/ príspevok hl. kontrolóra								200,- €
f/ príspevky od iných zamestnancov MsÚ							50,-.€
g/ výťažok z predaja lístkov na vystúpenie Alexandrovcov zamestnancom			350,- €
h/ výnos zbierky v hotovosti								1.167,77,- €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------------–
Spolu											13.347,97,- €
___________________________________________________________________________________________________
Za účelom sledovania dodržania účelovosti použitia verejnej zbierky na rekonštrukciu a zariadenie rodinného domu rodiny Melišovej z Budatína sa  stanovuje výbor donorov, ktorý bude uvoľňovať čerpanie prostriedkov v súlade s cieľom verejnej zbierky v zložení:
Zástupca kancelárie primátora / Masaryková, Podkrivacká/
Zástupca ekonomického odboru / Popluhárová/
Zástupca odboru sociálneho a bytového alebo /komisie sociálnej  a bytovej// Beszedésová, Lovritšová/
Zástupca poradne - Mgr. Braciník


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 - Schvaľuje
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove  a držaní zvierat na území mesta Žilina
ukladá 
	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu doručiť do najbližšieho zasadnutia predsedom výborov mestských častí zoznam majiteľov psov (podľa ulíc)

Plnenie:
VZN bolo zverejnené spôsobom obvyklým – výveskou  na úradnej tabuli dňa 30. 04. 2009 ako aj na web stránke mesta Žilina (do 10 dní od schválenia) z titulu nadobudnutia účinnosti.
Bod. I. V čase vyhodnocovania plnenia uznesení a prípravy materiálu  do MZ – t.j.  k 16. 06. 2009, pracovníci odboru ekonomického – oddelenie správy miestnych daní  pripravovali materiál na doručenie za účelom naplnenia uznesenia s predpokladaným  termínom doručenia v zmysle schváleného uznesenia. Uznesenie v štádiu plnenia. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 - Schvaľuje
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy                                
Plnenie:
VZN bolo zverejnené spôsobom obvyklým – výveskou  na úradnej tabuli dňa 30. 04. 2009 ako aj na web stránke mesta Žilina (do 10 dní od schválenia) z titulu nadobudnutia účinnosti.

Uznesenia prechádzajúce z roku 2008 riešiace predaj majetku v súlade so  Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Žilina:

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

Uznesenie č. 10/2008 – Odpredaj  
Kúpna zmluva č. 363/2008 zo dňa 9. 12. 2008	165 355,- Sk  

Uznesenie č. 11/2008 – Odpredaj  
Kúpna zmluva č. 362/2008 zo dňa 19.12.2008	978 925,-Sk  

Uznesenie č. 12/2008 – Odpredaj  
Kúpna zmluva č. 30/2009 zo dňa 9. 2. 2009 	2 305,73 €

Uznesenie č. 13/2008 – Odpredaj  - v riešení
Kúpna zmluva č. 29/2009 zo dňa 9. 2. 2009	2 305,73 €

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  - splnené
Kúpna zmluva č. 303/právne/2008 zo dňa 25.11.2008	113 400,- Sk

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 je aj spolu s uznesením č. 23/2008

Uznesenie č. 23/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 47/právne/2008 zo dňa 22. 2. 2008 -  aj uznesenie č. 22/2008	

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 – splnené
Zámenná zmluva 41/právne/2009 uzatvorená zo dňa  09. 02. 2009

Uznesenie č. 51/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
Zmluva nie je uzatvorená-nemajú záujem o uzatvorenie zmluvy z dôvodu nesúhlasu s výškou kúpnej ceny.

Uznesenie č. 52/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
Zmluva nie je uzatvorená-nemajú záujem o uzatvorenie zmluvy z dôvodu nesúhlasu s výškou kúpnej ceny

Uznesenie č. 53/2008 – Odpredaj  - splnené
Kúpna zmluva č. 35/právne/2009 zo dňa 27.2.2009 	1 992,-  €

Uznesenie č. 54/2008 – Odpredaj – odmietnutie zo strany žiadateľa
Zmluva nie je uzatvorená- nemajú záujem o uzatvorenie zmluvy  z dôvodu nesúhlasu s výškou kúpnej ceny

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 – splnené
Kúpna zmluva č. 332/právne/2008 zo dňa 4.12.2008	1 941 600,-Sk

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 - splnené
Kúpna zmluva č. 251/právne/2008 zo dňa 24.11.2008	532 800,- Sk

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 - zrušené
Uznesenie zrušené uznesením č. 103/2008 zo dňa 16. 6. 2008  a následne schválené nové uznesenie č. 104/2008 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 - zrušené
Uznesenie bolo zrušené uznesením č. 239/2008 zo dňa 8.12.2008, nové uznesenie  č. 240/2008

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

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 - splnené
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 13.05.2009 na 4 122,06 € (124 181,17 Sk) 

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 - splnené
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva 64/právne/2009 na 4 568,32 €
(137 625,– Sk) zo dňa 22.04.2009. 

Uznesenie č. 94/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 176/právne/2008 na 770 400,- Sk  ( jedna časť – parc.č.KN-C 8094) 
Kúpna zmluva č. 136/právne/2009 na 25 568,72 € (čaká na podpis - zatiaľ nepodpísaná) parc.č.KN-C 8093/3. 

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
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
Vklad povolený Správou katastra  Žilina  dňa 5.2.2009

Uznesenie č. 102/2008 – Ruší – naplnené

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

Uznesenie č. 104/2008 – Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva zatiaľ nie je uzatvorená – kupujúci upozornený, že sa blíži koniec platnosti uznesenia. 

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. 125/2008 – Odpredaj - splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev.č. 58/2009 zo dňa 18.3.2009	 3 231,59 €
( 3053,84 € - cena nebytového priestoru určená znaleckým posudkom + 177,75 € cena za vypracovanie znaleckého posudku)

Uznesenie č. 126/2008 -  Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení  (mesiac júl 2009) 

Uznesenie č. 127/2008  - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 299/právne/2008 zo dňa 30.10.2008	30 000,-Sk  

Uznesenie č. 128/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 360/právne/2008 zo dňa 4.12.2008	9 000,- Sk  

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 - splnené
Kúpna zmluva č. 361/2008 zo dňa 31.12.2008	27 000,-  

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

Uznesenie č. 133/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 134/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená – kupujúci na list nereagoval. 

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 – splnené
Kúpna zmluva č. 13/právne/2009 zo dňa 26.2.2009 na Sk 1530,05 € sa týka aj uznesení č: 137/2008 a 231/2008.  Čiastka vo výške 1530€ sa skladá z čiastky 1352,25 € za pozemky v zmysle znaleckého posudku a čiastky vo výške 177,75€ za vypracovanie znaleckého posudku. 
Zmluva sa týka aj uznesenia č. 137/2009 a 231/2008

Uznesenie č. 137/2008 - Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 13/právne/2009 zo dňa 26.2.2009 na Sk 1530,05 € sa týka aj uznesení č: 136/2008 a 231/2008.  Čiastka vo výške 1530 € sa skladá z čiastky 1352,25 € za pozemky v zmysle znaleckého posudku a čiastky vo výške 177,75€ za vypracovanie znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 138/2008 - Odpredaj - splnené
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  
Vklad do katastra dňa 5.1.2009 pod č. 8359/08 

Uznesenie č. 140/2008 - Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 141/2008 – Odpredaj - Ruší 

Uznesenie č. 170/2008 - splnené
Prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Žilina Byttermu, a.s. Žilina
Zmluva o prevode správy majetku Mesta Žilina č. 242/2008 a č. 243/2008

Uznesenie č. 171/2008 – v riešení
Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
Uzatvorená zmluva o záložnom práve  zo dňa 03.04.2009.  

Uznesenie č. 172/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva zatiaľ nie je uzatvorená,  znalecký posudok vyhotovený. 

Uznesenie č. 173/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 279/právne/2008 zo dňa 5.12.2008 	27 000,- 

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 - splnené
Kúpna zmluva 116/právne/2009 na 716,88 € (21 596,73 Sk). 

Uznesenie č. 178/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 276/právne/2008	zo dňa 2.12.2008	1 997 500,-

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

Uznesenie č. 180/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 298/právne/2008 zo dňa 24.11.2008 	181 500,-

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 – splnené
Kúpna zmluva č. 341/právne/2008 zo dňa 12.12.2008	91 500,-Sk

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

Uznesenie č. 185/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 308/právne/2008 zo dňa 22.12.2008	464 400,- Sk

Uznesenie č. 186/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 187/2008 – Odpredaj splnené
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. Vklad bol povolený dňa 2. 2. 2009

Uznesenie č. 188/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 189/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení  - pripravuje sa KZ 

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 – splnené
Kúpna zmluva č. 277/právne/2008 zo dňa 26.11.2008	84 000,-Sk

Uznesenie č. 193/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 375/právne/2008 zo dňa 30.12.2008	980 210,-Sk

Uznesenie č. 194/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 296/právne/2008 zo dňa 14.11.2008	294 000,- Sk


Uznesenie č. 195/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkúpného práva č. 11/právne/2009 zo dňa 27.1.2009
84 673,28€	( 2 550 400,- Sk)

Uznesenie č. 196/2008
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 bolo zrušené unesením č. 236/2008 zo dňa 8.12.2008

Uznesenie č. 197/2008 – Zámenná zmluva – splnené
Zámenná zmluva č. 50/2009 zo dňa 25.2.2009 bez finančného vyrovnania

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 – Prevod  a zmluva - splnené
Kúpna zmluva č. 40/právne/2009 zo dňa 20.2.2009 	0.03€ + 822,18€ náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 121/2008

Uznesenie č. 220/2008 - Schvaľuje
Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby 
Boli uzatvorené zmluvy ev.č. 45,46,47/2009 s firmou PDA. s.r.o. Žilina, predmetom ktorej je úplná príprava a organizácia dobrovoľnej dražby za účelom prechodu vlastníckeho práva  na uvedené byty.
Dražba bytov sa konala dňa 2.4.2009. Vydražil sa len  byt pod písm.b/ za cenu 21 300 €. 
Pri ostatných bytoch nik neurobil ani minimálne podanie t. j. tieto byty neboli vydražené.  

Uznesenie č. 221/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení. 
Bol vypracovaný znalecký posudok č. 18/2009 v ktorom bola stanovená  všeobecná hodnota nebytových  priestorovvo výške 7 500,-€. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku je vo výške 178,50€

Uznesenie č. 222/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva je v riešení
Bol vypracovaný znalecký posudok č. 17/2009 v ktorom bola stanovená  všeobecná hodnota nebytových  priestorov vo výške 6 200,-€. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku je vo výške 178,50€. Kúpna zmluva uzatvorená dňa 28.05.2009. 

Uznesenie č. 223/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 2/právne/2009 zo dňa 11.2.2009 	946,02 €

Uznesenie č. 224/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 6/právne/2009 zo dňa 11.2.2009	896,22€

Uznesenie č. 225/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 9/právne/2009 zo dňa 24.2.2009	 8 424,61€

Uznesenie č. 226/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená – nesúhlasia s vecným bremenom. 

Uznesenie č. 227/2008 – Odpredaj v riešení
Zmluva nie je zatiaľ uzatvorená, znalecký posudok vyhotovený na 3 680 €  (110 863,68 Sk) 
Faktúra za vypracovania znaleckého posudku vo výške 178,50 €(5 377,49 Sk). 
Kupujúca bola so znaleckým posudkom oboznámená – zatiaľ zmluva neuzatvorená. 

Uznesenie č. 228/2008 – Odpredaj – splnené
Kúpna zmluva č. 12/právne/2009 zo dňa 10.2.2009	955,84€

Uznesenie č. 229/2008 – Odpredaj v riešení
Kúpna zmluva č. 329//právne/2008 zo dňa 19.12.2008 	 789 000,- Sk

Uznesenie č. 230/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 231/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 13/právne/2009 zo dňa 26.2.2009 na Sk 1530,05 € sa týka aj uznesení č: 137/2008 a 138/2008.  Čiastka vo výške 1530,- € sa skladá z čiastky 1352,25 € za pozemky v zmysle znaleckého posudku a čiastky vo výške 177,75  € za vypracovanie znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 232/2008 – Odpredaj v riešení

Uznesenie č. 233/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 390/2008 zo dňa 31.12.2008 na Sk 202 259,-

Uznesenie č. 234/2008 – Zámena - splnené
Zámenná zmluva č. 380/právne/2008  zo dňa 25.2.2009 	bez finančného vysporiadania

Uznesenie č. 235/2008 – Odpredaj - splnené
Kúpna zmluva č. 374/právne/2008 zo dňa 16.12.2008	1 827 600,-Sk

Uznesenie č. 236/2008 – Ruší uznesenie č. 196/2008

Uznesenie č. 237/2008 - Odpredaj v riešení
Zmluva nie je uzatvorená.  Žiadali  o  zníženie kúpnej  ceny, bolo im odpísané, že uznesenie určuje výšku kúpnej ceny. 

Uznesenie č. 238/2008 – Dlhodobý prenájom  - splnené
Nájomná zmluva  č. 4/právne/2009 zo dňa  02. 01. 2009        1,- €

Uznesenie č. 239/2008 – Ruší uznesenie č. 66/2008

Uznesenie č. 240/2008 – Dlhodobý prenájom - splnené
Nájomná zmluva č. 3/právne/2009 zo dňa 2.1.2009- 1€

Uznesenie č. 241/2008 – Dlhodobý prenájom v riešení
Zmluva nie je zatiaľ uzatvorená – JUVENTUS Žilina – Závodie objednal vypracovanie geometrického plánu. 
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Poverenie č. 19/2008 – Správa č.  19/2008/9
Následná finančná kontrola Dane za ubytovanie
Kontrola v čase prípravy materiálov do MZ nebola ukončená – Bude ešte prevedené miestne zisťovanie – metodická podpora zo strany ÚHK  pre pracovníčku správcu dane. 

Poverenie  č. 01/2009  -  Správa č. 01/2009
Následná finančná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v MsHK Žilina a.s.
Kontrolované obdobie:  roky 2007 a 2008
Kontrolné zistenia:
Kontrola nepreukázala zneužitie finančných prostriedkov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za média – energie a vodné a stočné,  ako aj na úhradu nákladov spojených so športovou činnosťou. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté tak ako boli schválené, avšak bez účelového určenia rozpočtovým opatrením. Z finančných pohybov v rámci účtovnej evidencie je zrejmé, že činnosť MSHK bola dotovaná aj zo súkromných finančných zdrojov -  pôžičkami,  väčšinou zo strany členov výkonného orgánu a manažérov. Boli konštatované pochybenia  z pohľadu splnenia si povinnosti vyúčtovania a zúčtovania poskytnutých dotácií za rok 2007. 
Je potrebné uviesť, že účtovníctvo v MSHK je vedené prehľadne a preukázne, pričom nezrovnalosti možno zaradiť medzi nedostatky procesného charakteru.
Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na nápravu.

Poverenie  č. 02/2009 -  Správa č. 02/01/2009
Následná finančná kontrola stavu pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Žiline
Kontrolované obdobie:  február – jún  2009   -  priebežne
Kontrolné zistenia:
Bol zistený schodok pokladničnej hotovosti v neprospech MsÚ, ktorý bol priamo pri konaní kontroly vyrovnaný vkladom rozdielu zo strany pokladníčky do pokladne proti zápisu.
Vedúca odboru ekonomického – prijať opatrenia

Poverenie č. 03/2009  -  Správa č. 03/2009
Následná finančná kontrola výdavkov na jedno rázové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté z MsÚ v Žiline v roku 2008
Kontrolné zistenia:
Porušenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – príprava a administrácia Rozhodnutí, doručovanie, právoplatnosť a vykonateľnosť.
Porušenie zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s prihliadnutím na zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime – nerozlišujú občana v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi, predložené neúplné doklady potrebné k posúdeniu oprávnenosti výdavku,  posúdenie príjmu a podmienok žiadateľa javí  charakter formálneho šetrenia a posudzovania, čím sa vytvára veľký manipulačný priestor pre subjektívne  a neprofesionálne rozhodovanie – Odporúčanie vypracovať Zásady pre poskytovanie jedno rázovej dávky v hmotnej núdzi
Porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – priznanie dávky mimo miestnej príslušnosti.
Porušenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – nebola vykonávaná ani v jednom štádiu vybavovania žiadostí predbežná finančná kontrola, v spisovej dokumentácii nie sú doložené doklady do výšky poskytnutej dotácie.
Predseda sociálnej komisie bol s celým znením Správy č. 03/2009 oboznámený.
Vedúca odboru sociálneho a bytového – prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a zjednanie nápravy a pripraviť návrh na schválenie Zásad pre poskytovanie JDHN.

Poverenie č. 04/2009
Kontrola zriaďovacích listín všetkých škôl a školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Žilina
Poverenie bolo vydané na p. Kosovú, ktorá po 10 dňoch v práci po predchádzajúcej ½ ročnej PN opätovne nastúpila na PN. 

Poverenie č.  05/2009 – Správa č. 05/2009
Kontrola vybavovania žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2008
Kontrolné zistenia:
Porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám – dodržanie lehoty, nedostatočná archivácia dokumentov, ktoré boli zaslané a vybavenie spisov, interný predpis nie je v súlade s platnou legislatívou.
Bolo  konštatované viaceré pochybenia z pohľadu vedenia spisovej dokumentácie. 
Koordinátor referátu komunikácie s verejnosťou – prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a zjednanie nápravy. 

Poverenie č.  06/2009 – Správa č. 06/2009
Vykonanie kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a vysporiadanie rozdielu z inventarizácie ku dňu 31. 12. 2008 na Mestskom úrade v Žiline
Kontrolné zistenia:
Nedôsledné dodržiavanie §  29 a §  30  zákona č. 431/2002 Z. z. v oblasti postupov, realizácií ako aj následného vysporiadania zistených rozdielov. 
Nedostatočne podložená argumentácia a nedoložené podklady pri zistených rozdielov, ktoré v účtovníctve boli vykazované v pomerne dávnej minulosti (2005, 2006  - duplicitné zaúčtovania, neúčtovanie v ISS, odúčtovanie vo vyššej hodnote ...), pričom rozdiely neboli priebežne  likvidované.
Potvrdenie nedostatkov, na ktoré poukázalo odborné stanovisko HK pri záverečnom účte v súvislosti s evidenciou majetku prevedeného do správy Bytterm, a.s.
Vyhodnotenie situácie ohľadom evidovaného tzv. schodku na pokutových blokoch na MP – došlo k nesprávne interpretácii zostatku cenín – nepoužitých pokutových blokov ku dňu 31. 12. 2008, ktoré je MP povinná vrátiť na Daňový úrad. 
V rámci inventarizácie majetku vykonanej prostredníctvom Mestského investorského útvaru k 31. 12. 2008 je uvedená konštatácia stavu na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote  viac ako 500 mil. Sk. Skladba účtu je z budov, ktoré mali byť delimitované v roku 1990 a mnohé mali byť ukončené v roku 2005 – 2007, pričom do termínu inventarizácie neprebehlo ich zaradenie na účet 021 -  Budovy a stavby. Na základe stanoviska MsÚ poznámky MIÚ uvedené v inventarizačných súpisoch nevedia z MIÚ vydokladovať a vysporiadanie stavu bude mať dlhodobejších charakter. 
V príspevkových organizáciách pri inventúrach neboli vypodpisované všetky hárky 
Kontrolná skupina odporučila pripraviť manuál pre vykonanie inventarizácie. 
Prednosta úradu – zadal úlohy na prijatie opatrení. 


Poverenie č. 07/2009
Následná finančná kontrola Dane z nehnuteľností 
Kontrola prebieha


Poverenie č. 08/2009
Následná finančná kontrola použitia pohotovostného fondu v roku 2008
Kontrola prebieha


Poverenie č. 09/2009
Kontrola implementácie VZN o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodnení komunálnych odpadov a miestom poplatku na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
Kontrola prebieha


Poverenie č. 10/2009
Kontrola bežných výdavkov a pracovno-právnych vzťahov, odmeňovania a finančných operácií na Mestskej polícii v Žiline za rok 2008
Kontrola bude zahájená koncom júna 2009 a bude presahovať do II. polroka 2009












V Žiline  01. 06. 2009 					Ing. Elena Šuteková
							       hlavná kontrolórka mesta


