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NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č. __/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší

uznesenie mestského zastupiteľstva č. 124/2009 prijaté dňa 19.10.2009 na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline





DÔVODOVÁ SPRÁVA

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline na základe odporúčania Mestskej rady v Žiline, ktorá prerokovala Oznámenie primátora Mesta Žilina pána Ivana Harmana zo dňa 29.10.2009, ktorým oznámil Mestskej rade v Žiline, že nepodpísal v zákonom stanovenej lehote uznesenie č. 124/2009 schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 19.10.2009, o ktorom sa domnieva, že v bode III ods. 1 písm. d.  odporuje zákonu č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čím pozastavil jeho vykonanie a odporučila mestskému zastupiteľstvu celé uznesenie č. 124/2009 na opätovné prerokovanie.

Dôvod pozastavenia uznesenia a rozpor so zákonom je podrobne uvedený v samotnom oznámení primátora, ktoré je súčasťou vlastného materiálu.


VLASTNÝ MATERIÁL

Predmetné uznesenie

Uznesenie č. 124/2009
k Opatreniu na zvýšenie transparentnosti pri nakladaní s majetkom mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu


	v termíne do 31.01.2010 na web stránke mesta Žilina zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na spoločnosti s viac ako 50 % účasťou mesta: Žilina Real, s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Govinvest I., s.r.o., Govinvest II., s.r.o., MsHK Žilina, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a Žilina invest, s.r.o. za obdobie 1.1.2007 – 30.11.2009 a následne každý ďalší mesiac pravidelné zverejnenie všetkých došlých faktúr za predchádzajúci mesiac


	v termíne do 31.01.2010 zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na mesto Žilina na web stránke mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.09.2007


	v termíne do 31.01.2010 zverejnenie na web stránke mesta Žilina všetkých zmlúv (a ich dodatkov) Mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.11.2009, z ktorých vyplýva povinnosť alebo sa realizovala povinnosť Mesta Žilina uhradiť finančné prostriedky zmluvnej strane nad objem 20 000 € ročne


	vytvoriť návrh na „Realizáciu verejného obstarávania v meste Žilina elektronickou formou“ a predložiť ho na 1. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2010 


	ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu


	zverejňovať dokumenty uverejňované v zmysle uznesenia č. 124/2009 časť I bod 1, 2, 3  v zoskenovanej kompletnej podobe


	schvaľuje, že 


	pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu viac ako 30 000 € sa uskutoční výberové konanie. Na tomto výberovom konaní sa zloženie komisie bude obsadzovať nasledovne:
	jeden zástupca z každej stálej komisie mestského zastupiteľstva

vedúci príslušného oddelenia alebo ním poverený pracovník
zástupca právneho oddelenia alebo ním poverený pracovník
primátor alebo zástupca primátora alebo prednosta mestského úradu
Oznámenie o konaní výberového konania sa uverejní na webovej stránke mesta Žilina v dostatočnom predstihu

Kópia Oznámenia primátora mesta o pozastavení výkonu uznesenia č. 124/2009 nepodpísaním

